4. ročník / číslo 2 / únor 2017

Foto: Aneta Ležáková

Vítězná fotografie 1. ročníku soutěže Zaostřeno na Žďár 2016

Velký rozhovor s vedením města

str. 6 - 9

Se sněhem na korbě ujeli 4000 kilometrů 

str. 11

Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.

Zaostřeno na Žďár 2017

Aktuality

První ročník fotografické soutěže je úspěšně za námi. Vítězná fotografie je zveřejněna na titulní staně aktuálního vydání Žďárského zpravodaje. Gratulujeme paní Anetě Ležákové, která se umístila na prvním místě. Druhé místo obsadila
Hana Vykoukalová a na třetí příčku dosáhl Petr Maděřič.

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou
Josef Klement
místostarosta
města
Žďáru nad Sázavou

Zveme na vernisáž a předání ocenění

Vernisáž všech 22 nejlepších fotografií a předání cen výhercům proběhne ve středu 5. dubna 2017 v 17.30 v Malé galerii na Staré radnici.
Všichni jste srdečně zváni.
Stejně jako v loňském roce bude probíhat i letošní ročník fotograficé soutěže Zaostřeno na Žďár 2017. Soutěžní snímky můžete opět
zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu
zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na
Žďár 2017 a příslušný měsíc. V emailu uveďte i celé jméno autora
zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku do
soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
a zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém
profilu města a na webových stránkách města. Více informací o soutěži, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete na
webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@zdarns.cz.

Vyhodnocení!

Téma II. Zaostřeno na mrazivou krajinu
V únoru 2017 bylo do soutěže zasláno 52 soutěžních fotografií.
Vítězem druhého kola fotografické soutěže se stal Petr Chlad.
Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl odměněna dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina. (vstupenky jsou platné po
rekonstrukci kina)

Téma III. Zaostřeno na domácí mazlíčky
(zasílejte do 8. března 2017)
Fotografie na soutěžní téma Domácí mazlíčci zasílejte na e-mailovou
adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2017. V e-mailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a zveřejněním
fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města
a na webových stránkách města. Více informací, fotografická témata
na celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail
zaostrenona@zdarns.cz.

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
po mnoha letech se znovu ocitáme
uprostřed skutečně zimních měsíců,
které hlavně dětem dopřály zimních
radovánek v podobě velké sněhové
nadílky. Tak, jak to u nás dospělých
bývá zvykem, bezelstnou radost dětí
musíme vyvážit starostí o zajištění
úklidu sněhu a bezpečnosti provozu
na místních komunikacích. Myslím si,
že první dvě vlny intenzivního sněžení
zvládla ždárská firma, která zvítězila v
loňském výběrovém řízení na zajištění
této služby, velmi dobře. Potvrzuje mi
to i výpis najetých kilometrů a rovněž
nasazení techniky při následném odvozu sněhu. Rád bych zároveň poděkoval příspěvkové organizaci Sportis
a konkrétně panu Josefu Holemářovi
za perfektně připravené lyžařské trasy.
V letošní sezóně jejich délka dosáhla
přes 120 km a místní lyžaři a návštěvníci z blízkého i dalekého okolí si vy-

chutnávali krásy naší přírody a radost z
pohybu – obojí mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti.
V plném proudu je podávání žádostí a vyhodnocování dotačních
programů, které město vyhlásilo koncem loňského roku. V letošním roce
se například podařilo navýšit finanční
prostředky pro zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže o 200 tisíc korun
na celkovou alokaci 3,7 miliónů korun.
K tomu je třeba přičíst několik dalších
miliónů, kterými město přispívá oddílům formou bezplatného využívání
sportovišť. Rád bych velmi poděkoval
všem rodičům, trenérům a vedoucím, kteří vedou mládež ke sportu a
pohybu. Město má v úmyslu i nadále
podporovat spolkovou činnost dětí
i seniorů, která je důležitou součástí
společenského života města.
Zimní měsíce jsou rovněž obdobím
plesů a zábavy. Je dobře, že občané
našeho města mohou využívat širokou
nabídku těchto kulturních akcí pořádaných místními firmami a organizacemi. Jednou z letošních novinek byl
první ples společnosti SATT, a.s., který
kromě výborné zábavy přišel i s nápadem podpořit někoho, kdo potřebuje naši pomoc, letos prostřednictvím
sbírky na léčbu Richarda Humlíčka,
který trpí spinální svalovou atrofií. Dě-
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kuji všem účastníkům plesu a dárcům
za příspěvek a podporu a Ríšovi přeji
naději na uzdravení.
Máme ještě v paměti zimní prázdniny a studenti už prožívají ty jarní. Přeji
nejenom těm, kdo si v tyto dny užívají
dovolených a prázdnin, aby nabrali sil
a strávili volný čas podle svých představ.


Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Odborná porota vyhodnotila architektonickou soutěž
V pátek 10. února se na Městském
úřadě ve Žďáře nad Sázavou sešla
odborná porota složená z nezávislých architektů a urbanistů z Prahy,
Brna, Plzně a Kolína včetně odborníka na krajinářskou architekturu,
aby vyhodnotila výsledky architektonické soutěže týkající se budoucí
rekonstrukce Nádražní ulice. Poroty
se účastnili zástupci samosprávy starosta Zdeněk Navrátil a místostarosta
Josef Klement. Byl přítomen také odborník na dopravu z pardubické dopravní fakulty.
„Počet návrhů byl nad očekávání vypisovatele a kvalita jednotlivých návrhů
byla na velmi vysoké úrovni,“ sdělil městský architekt Zbyněk Ryška. Zúčastnily

se týmy z celé České republiky. Po několika kolech hlasování a náročných
diskuzí byly do závěrečného hodnocení
vybrány čtyři návrhy. Tyto návrhy byly
po dlouhé diskuzi oceneněny 1., 2. a
3. místem. Hodnocení bylo ukončeno
v pozdních večerních hodinách. Nyní
bude dle soutěžního řádu České komory architektů všem účastníkům rozeslán
protokol o hodnocení a bude svolána
tisková konference, kde budou konkrétní výsledky zveřejněny. Všechny návrhy,
včetně protokolu o průběhu hodnocení,
budou vystaveny pro veřejnost. O termínech se nyní jedná a do úzávěrky aktuálního čísla zpravodaje nebyly známy. Následně bude probíhat jednací řízení bez
uveřejnění, kterého se budou účastnit
první tři ocenění. Z tohoto řízení bude

vybrán dodavatel projektu pro rekonstrukci ulice Nádražní.
„Nezávislí porotci na závěr vysoce
ocenili přípravu i průběh soutěže a děkují
městu za vypsání kvalitní soutěže na cenný veřejný prostor,“ doplnil architekt města Žďáru nad Sázavou Ryška. 
(red)

Zasedání poroty pátek 10. 2. 2017.

Foto: Nikola Adlerová
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Setkání na téma: Sport a volný čas v našem městě
Březnové setkání s občany se bude věnovat tématu sportu a volného času. Vedení města se s občany a sportovci
sejde ve středu 8. března 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, Žižkova 227/1. Diskutovat s
občany přijde starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta města Josef Klement, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Irena Škodová, ředitelé příspěvkových organizací SPORTIS a Active
a předseda komise pro sport a volný čas Petr Staněk.
Stejně jako v roce 2016 chystá město pro občany celou řadu setkání a veřejných diskuzí na konkrétní aktuální témata. V roce 2017 nás tedy čeká například společné setkání na téma městské hromadné dopravy, veřejná
diskuze a představení architektonické soutěže Nádražní ulice, nebo setkání na téma bydlení. Každé tři měsíce
budou mít ale občané možnost přijít za vedením města s jakýmkoli problémem nebo tématem. Setkání na
všeobecná témata chystáme na červen a říjen 2017.
(red)

Zapojte se do dění ve městě. 				



www.zdarns.cz

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Romana
Bělohlávková
radní a zastupitelka
města Žďár nad
Sázavou

Nezvyšování nájmů
Již potřetí se letos Rada města rozhodla
nezvyšovat nájemné v rámci inflace všem
podnikatelům, kteří mají svoje provozovny
v prostorách města. Tento nárůst za uvedenou dobu by činil již 1,5%. Chápeme toto
gesto jako vstřícný krok směrem ke všem,
kteří v našem městě podnikají a spolupodílejí se na tom, aby město Žďár bylo dobrým
místem pro život všech generací.
Alzheimer centrum
Nikdo nebudeme navždy mladý , nikdo
z nás nebude navždy zdravý – to je životní

realita, kterou si dříve či později uvědomí
každý z nás. Jsme proto velmi rádi, že již v
tomto roce započne generální přestavba
budovy bývalého internátu na Komenského
ulici , který se promění v Alzheimer centrum
provozující péči o osoby postižené demencí
na světové úrovni. Investorem a provozovatelem bude nadnárodní společnost Senior
holding s.r.o. s centrálou v Paříži. Kapacita
zařízení bude 120 lůžek a přesunou se do
něj všichni klienti senior penzionu FIT, který
má kapacitu 40 lůžek. Provoz bude spuštěn
v roce 2018 – nejpozději 2019. To je hodně
dobrá zpráva pro všechny rodiny, které s
velkým úsilím a na hranici lidských sil pečují
o svoje blízké v domácím prostředí. Dlouhá
čekací listina by se tak měla stát minulostí.
Nový jízdní řád MHD
Od 1. 7. 2017 věnujte prosím zvýšenou
pozornost novému jízdnímu řádu našich
městských autobusů. Změn nás čeká celá
řada a doufáme, že tento jízdní řád bude
více šitý na míru všem obyvatelům našeho
města. A největší změny? Linka autobusu č.

4 bude projíždět přes Klafar.
Centrum sociálních služeb
Hodně emocí – možná i kvůli šířeným
polopravdám – vyvolala poslední dobou
diskutovaná stavba centra sociálních služeb na Dvořákově ulici. Tato lokalita byla
městem vytipována jako jediná splňující
požadovaná kriteria. Poslední zasedání zastupitelstva města odhlasovalo dokončení
projektových prací do konce března 2017.
Projektová dokumentace je nutnou povinností pro podání žádosti na ministerstvo.
Bohužel, v těchto dnech jsme se dozvěděli, že předem přislíbená výzva v tomto
roce nebude vypsána. Tím v tuto chvíli
celá akce končí – ministerstvo nevypisuje
pro letošní rok předem přislíbenou výzvu
na podobné projekty. Město samo potřebné prostředky nemá a bez státní dotace
stavět nezačne. Současně však také padá
projekt na revitalizaci svobodárny č. 5 a její
přeměnu na pěkné malé byty vhodné pro
prostupné bydlení.

Projekt dětem ukáže, že dokážou cokoliv
Martin Mrkos
ŽŽM
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Základní škola Švermova 4 se zúčastní
projektu iKid (Innovative Kids), určeného
pro žáky druhého stupně, především osmých tříd. Projekt organizuje jedna z nejlepších poradenských firem světa, KPMG.
„V rámci projektu, pod vedením učitelů
a mentorů z byznys prostředí, vytvářejí žáci
svůj vlastní startup a pracují na inovativních
4

prototypech. V průběhu půl roku imitují stejnou cestu, jakou musí projít každý startup
nebo úspěšná začínající firma,“ sdělil místostarosta města Josef Klement. Loňským
vítězem se stal projekt iCharge dětí ze 3.
ZŠ ve Slaném, ekologická vychytávka pro
dobíjení telefonu jízdou na kole.
Vítězný tým pojede na návštěvu do irského Googlu a Facebooku a zúčastní se
slavnostního galavečera České hlavičky v
přímém přenosu České televize.
Jsme velice rádi, že se podařilo domluvit s pořádající firmou KPMG, aby se této
zajímavé a prestižní příležitosti mohla zúčastnit jedna ze žďárských základek, ne každý zájemce byl do projektu zařazen. Myslím si, že podobné projekty dětem velmi
rozšiřují obzory a především jim dávají do
života velmi cenné zkušenosti, včetně atributů jako věřit si a pracovat na sobě i pro

tým. Takovéto aktivity mají vedle klasického školního vzdělávání nezastupitelný
význam. Domnívám se, že v tomto směru
má hrát aktivní roli právě město jako zřizovatel ZŠ, proto máme zájem i o další obdobné projekty.
Jsme rádi, že ředitel školy Jaroslav Ptáček je těmto věcem velmi otevřený a podporuje je. 

Martin Mrkos
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Město plánuje přesun azylové ubytovny pro muže
Často zmiňovaným tématem na setkáních s veřejností se na začátku roku stal plánovaný přesun azylové ubytovny pro muže do lokality ulice Dvořákova. S tímto záměrem byli obyvatelé seznámeni na setkání, které se konalo 14. prosince 2016 v
prostorách Střední školy zdravotnické. Obyvatelé lokality Smíchov se k plánované
stavbě nového azylového domu dodatečně vyjádřili v dopise adresovaném zastupitelům města, ve kterém vyjadřují svůj nesouhlas s umístěním stavby. Připomínkami
obyvatel se zastupitelstvo města zabývalo na lednovém zasedání. Přesun azylové
ubytovny pro muže mimo lokalitu Žďár 3 je jednou z aktivit zanesených ve Strategickém plánu sociálního začleňování, který byl vytvořen ve spolupráci se zástupci
organizací poskytujících sociální služby a Agentury pro sociální začleňování v rámci
tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Na nejčastější otázky a mýty odpovídá místostarosta města Josef Klement a vedoucí sociálního odboru MěÚ Petr Krábek.
Co je Agentura pro sociální začleňování a
jakou má roli v našem městě?
Josef Klement: Ačkoliv název „Agentura“ může být lehce zavádějící, nejedná se o
agenturu v pravém slova smyslu. Agentura
pro sociální začleňování je jedním z odborů
Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR
a spadá do gesce ministerstva pro lidská
práva. Mohli bychom tedy říct, že spolupracujeme s Úřadem vlády ČR. Jedná se o
vládní nástroj na podporu obcím, které řeší
problematiku sociálního vyloučení. Město
Žďár se k této podpoře přihlásilo v únoru
loňského roku. Výsledkem této spolupráce
je Strategický plán sociálního začleňování.
Co je azylová ubytovna pro muže?
Petr Krábek: Azylová ubytovna poskytuje ubytování mužům, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci a nemají kde bydlet. Ubytovaní musí dodržovat jasně stanovená pravidla
bydlení a chování, jsou motivováni k hledání zaměstnání a vlastního bydlení. Hlavním
cílem je podpora samostatnosti klientů v
běžných činnostech, jako je hygiena, praní
či vaření. Smlouva s klientem je uzavírána
zpravidla na 3 měsíce. Pokud ubytovaný dodržuje všechna pravidla, může být prodloužena až na jeden rok.
Jaký vliv má azylový dům na lokalitu?
Petr Krábek: Klienti nepečují pouze o
prostory samotného azylového domu, ale i
o jeho okolí. Mimo jiné je pod jejich patronací hřiště u nízkoprahového zařízení Denní
centrum pro děti a mládež a tzv. hřiště U
Věžičky. Pomáhají i v ostatních zařízeních
sociálních služeb, a to především formou
drobné údržby, pomoci při malování nebo
stěhování.
Proč chce město azylovou ubytovnu pro
muže přesunout?
Josef Klement: Strategický plán sociálního začleňování se zabývá problematikou
sociálně vyloučených lokalit. Ta se ve Žďáře nad Sázavou nachází v části Žďár 3. Po
přestěhování azylové ubytovny pro muže
z Brodské ulice vznikne nový prostor pro
vybudování městských bytů o dispozicích
kolem 50 m2, které ve Žďáře chybí. Pokud
chceme řešit problémy ve Žďáře 3, dotkne
se to ostatních lokalit.

Dojde k navýšení kapacity azylové ubytovny?
Josef Klement: Současná kapacita ubytovny je 24 lůžek. V nově vybudovaném
Centru sociálních služeb, jehož je azylová
ubytovna součástí, je pro tuto službu plánováno 20 lůžek. Rozhodně tedy nechceme
navyšovat kapacitu azylové ubytovny.
Proč zrovna Dvořákova ulice?
Josef Klement: Zástupci města a jednotlivých odborů MěÚ dlouho hledali vhodnou
lokalitu. Výběr vhodných pozemků se však
postupně zužoval, ať už z důvodu rozporu
s hygienickými předpisy, nebo Územním
plánem města. Pozemek v Dvořákově ulici
byl nakonec jedinou možností. Je určen pro
stavbu objektu občanské vybavenosti, kterou azylová ubytovna bezesporu je.
Okolí Dvořákovy ulice se v dnešní době
potýká s výskytem problémové mládeže
a nepřizpůsobivých obyvatel. Nehrozí
díky přesunuté azylové ubytovny zhoršení této situace?
Josef Klement: Azylový dům poskytuje
nepřetržité služby a služby terénních pracovníků, kteří působí v okolí domu. U budovy vznikne nový bod městského kamerového dohledového systému. Stejně jako je
tomu v současnosti, bude zde sídlo asistentů prevence kriminality. Pokud se obyvatelé
lokality v dnešní době cítí ohroženi, mohou
volat městskou policii, jejíž hlídka přijede

Setkání s občany na téma Azylový dům.

situaci vyřešit.
A co vliv na dopravní situaci v lokalitě?
Petr Krábek: Azylový dům nenárokuje
parkovací místa a zásobování nákladními
auty. Na dopravní situaci v ulici provoz služby mít vliv nebude.
Co v případě nového azylového domu
znamená pojem „modulová stavba?“
Josef Klement: Modulové stavby jsou
v dnešní době běžnou stavební záležitostí.
Tato technologie je běžně využívána i pro
stavby rodinných domů. Stavba je tvořena několika buňkami spojenými v jeden
objekt. Modulovou stavbou je například
i novoměstská Vysočina Aréna. V případě
azylové ubytovny se jedná o dvoupatrovou
budovu s běžnou venkovní fasádou, jejíž
vzhled by nijak nenarušoval okolní zástavbu
– město dodrží platné stavební regulativy.
Z čeho bude projekt financován?
Josef Klement: Přesun azylové ubytovny pro muže bude financován z Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF),
konkrétně z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Doba udržitelnosti projektu je pak stanovena na 5 let
od provedení poslední platby příjemci. Pokud však nebude vyhlášen vhodný dotační
program, město projekt realizovat nebude.
Co bude tedy nyní následovat?
Josef Klement: Vyzvali jsme obyvatele
lokality, aby ze svých řad zvolili zástupce,
který se bude účastnit jednání o tvorbě projektu a tlumočit požadavky svých sousedů.
Chtěli bychom tak docílit oboustranně přijatelného řešení. Bohužel tato naše nabídka
nebyla ze strany obyvatel lokality prozatím
využita. Projektová dokumentace bude vypracována na konci března letošního roku.
Poté bychom rádi zorganizovali další setkání s obyvateli lokality, kde projekt představíme. O zahájení stavby pak budou opět
rozhodovat zastupitelé města.



(red)

Foto: archiv
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Jsme za půlkou volebního období.
Velký rozhovor s vedením našeho města
Za dva roky se podařilo:
Řízení města a procesy
- Zavedení pravidel transparentnosti
- Klikací rozpočet na webu města
- Zřízení pozice městského architekta
- Vstup do MAS Havlíčkův kraj
- Elektonizace finančního řízení přís. org.
- Pravidla hodnocení ředitelů přísp. org.
- Nová koncepční strategie města
- Vývoj Žďárského zpravodaje
- Přípravy na změny klimatu
- Změna systému sportovních grantů
- Aktivně pracující komise rady města
- Pasportizace zeleně
- Prověření dlouhodobých smluv
- Spolupráce s Hospodářskou komorou
- Spolupráce se zaměstnavateli
- Starosta na plný úvazek

Infrastruktura
- Rekostrukce parkoviště v zámku
- lávky podél barokního mostu
- Architektonická soutěž - Nádražní ulice
- Nová fasáda Městského divadla
- Revitalizace parku U Ivana
- Rekonstrukce ulice Smetanova
- Prodej pozemků na Klafaru
- Rozšíření sítě cyklostezek
- Noví investoři
- První část obchvatu města

Komunita
- Pravidelná setkání s občany
- Zavedení participativního rozpočtu
- Projekt Aktivně pro Žďár
- Den Žďáru - Žďáráci pro Žďáráky
- Bezpečnostní asistenti
- Zavedení aplikace Lepší místo
- Pravidelné farmářské trhy na náměstí
- Projekt Naše nemocnice
- Upomínka 17. listopadu na náměstí
- Komunitní plán služeb
- Sáňkovací kopce
- Více asistentů prevence kriminality
- Vyšší spolupráce s místními částmi
- Komunitní koordinátor
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První polovina volebního období je nenávratně pryč. Co se povedlo a na čem je třeba dál pracovat? Jaké jsou plány vedení města pro nadcházející dva roky? Na tyto
otázky a mnoho dalších jsme se zeptali starosty města Zdeňka Navrátila a místostarosty Josefa Klementa.
parentnosti možnost prohlížet si všechny
dokumenty, které projednává jak rada
Přes dva roky se denně pohybujete v
budově Městského úřadu. Co vnímáte
města, tak i zastupitelstvo. Díky klikacímu
jinak než na začátku volebního období?
rozpočtu pak můžete sledovat a kontroloJak se změnil váš pohled na město?
vat hospodaření města v podstatě online
a do poslední koruny. Za velmi důležité
Navrátil: Na tuto otázku bych zkusil odporovněž považujeme fungování a profesivědět krátkým přirovnáním. Když do úřadu
onalitu samotného Městského úřadu. Zde
a vedení města přicházíte zvenčí, tak úřad
chceme i do budoucna držet nastavenou
i město jako takové můžete přirovnat třelaťku velmi vysoko. O tom svědčí i fakt, že
ba k velkému kopci. Když jste venku, vidíte
v loňském roce žďárský úřad získal oceněten kopec jen zespodu, ale když se pak staní Ministerstva vnitra a v soutěži Přívětivý
nete součástí každodenního chodu úřadu
úřad obsadil krásné třetí místo ze 190 hoda města, tak máte jedinečnou možnost
nocených úřadů z celé České republiky.
ten kopec vidět ze všech stran. V tu chvíli
Klement: Další z věcí, které nejsou na prvsi začnete uvědomovat, jak některé procení pohled tak patrné, ale které jsou pro
sy doopravdy fungují. Všechno nelze řešit
nás velmi důležité, je posun řízení města
tak jednoduše, jak se na první pohled zdá.
a jeho dvanácti příspěvkových organizací
Přitom některé problémy se zvenčí mohou
na úroveň 21. století. Usilujeme o to, aby
zdát zcela jinak řešitelné než zevnitř. Díky
byl zřizovatel, tedy město, informován v
této zkušenosti je pro mě nyní velmi důreálném čase o výsledcích hospodaření a
ležité zachovat si oba pohledy. Vidět naše
plánovaných akcích všech příspěvkových
město jako jeho starosta, který ví, jak věci
organizací. Reporting dvakrát ročně, jak
fungují nebo nefungují a je-li možné je v
tomu bylo doposud, nám přijde v soudaný čas realizovat, ale zároveň i jako jeho
časné době a při současných technických
občan, který má chuť zde žít a problémy
možnostech zastaralý a nevyhovující.
řešit především rychle a jednoduše.
Software, který jsme již do příspěvkových
organizací města zavedli, plní rovněž konKlement: Můj pohled na naše město se v
trolní funkci ve smyslu zadávání smluv do
zásadě nezměnil. Stále ho vnímám velmi
on-line rejsříku. Nemalý posun spatřujeme
citlivě a možná právě proto, že mohu nyní
i v ušetřených provozních nákladech měsřadu věcí do jisté míry přímo ovlivňovat,
ta. Podařilo se nám vysoutěžit lepší ceny
cítím velkou zodpovědnost. Je ale fakt,
jak na energii, tak i na služební telefony.
že město již nemohu vnímat úplně stejně
Spustili jsme audit dlouhodobých komujako před pár lety, protože nyní na každém
nálních smluv. V případě problematiky
kroku vidím práci mnoha konkrétních lidí,
týkající se údržby městské zeleně a místkteří den co den stojí za řadou praktických
ních komunikací jsme rovněž přistoupili k
úkonů, které všechny dohromady tvoří
novým soutěžím a podařilo se nám získat
právě to naše město.
výhodnější ceny, než tomu bylo v minulých letech.
Kam se naše město za poslední dva roky
Navrátil: Zaměřili jsme se v tomto ohleposunulo?
du především na změnu zadání a změnili
Navrátil: Mimo investičních akcí, které
úkolové sazby, jako například ceny pletí
byly v posledních dvou letech realizovány,
za jeden m2, nebo počet reálně najetých
jsme se významně posunuli kupředu i v
kilometrů při údržbě komunikací. Snažili
celé řadě věcí, které zůstávají povětšinou
jsme se tak minimalizovat hodinovou sazobčanům trochu skryté. Na první pohled
bu. Tento krok se nám zdá být efektivnější
nejsou tyto akce tak patrné, nicméně my
jak pro činnost dodavatele, tak i pro nás
je vnímáme jako zásadní. Každé město
z hlediska výkaznictví. Nicméně je nutné
potřebuje vědět, kam chce směřovat. Práříci, že každá změna s sebou nese určitá
vě proto jsme připravili, prodiskutovali a
rizika, kterých jsme si plně vědomi. Prvotní
schválili novou Strategii rozvoje města do
porodní bolesti, které doprovázely například zaběhnutí nového dodavatele údržby
roku 2028. Rovněž jsme chtěli město oteměstské zeleně, jsou již za námi a pevně
vřít víc jeho občanům a věřím, že i to se
věříme, že nová firma na jaře naskočí s plnám za uplynulé dva roky povedlo. Dnes
má občan díky platným zásadám transným nasazením.

Plány pro nadcházející dva roky:

Řízení města a procesy
- Rozvoj cestovního ruch a marketingu
- Pasportizace veřejného osvětlení
- Aktualizace směrnic pro zakázky
malého rozsahu
- Nové linkové vedení MHD
- Efektivnější správa komunikací
- Efektivnější správa rybníků a lesů
- Zapojení MHD do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského
Místostarosta města Josef Klement a starosta města Zdeněk Navrátil.

Jsme rovněž velice rádi, že se do výběrových řízení aktivně zapojily místní firmy a
firmy s dobrou místní znalostí. U soutěže
o údržbu místních komunikací ve výběrovém řízení opět zvítězila žďárská firma,
která dodávala službu i v minulosti.
V průběhu dvou uplynulých let vzniklo
na úřadě hned několik nových pracovních pozic, v čem vnímáte jejich význam a proč jste je zavedli?
Navrátil: Rezervy, které jsme vnímali
od samého počátku, se týkaly především koncepčního plánování v oblasti
architektury a urbanismu. Proto jsme
do struktury Městského úřadu včlenili pozici městského architekta, která je
již součástí řady pracovních kolektivů
měst podobné velikosti po celé České
republice. Městský architekt pracuje pro
město na částečný úvazek a nezabývá
se pouze realizací městských staveb.
Tento pracovník poskytuje rovněž konzultace a servis všem stavebníkům bez rozdílu. Uvědomujeme si, že našemu městu
dominuje významná památka UNESCO,
poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. I z tohoto důvodu se
v oblasti městské architektury chceme
chovat zodpovědně. Stavba, kterou zde
zanechal geniální stavitel Santini, je tedy i
pro nás v dnešní době závazkem. I my bychom měli ve městě dál stavět architektonicky důstojné stavby a posouvat tak
dál celkový obraz našeho města. Stejně
tak jako u pozice městského architekta,
jsme cítili potřebu posílit marketing města a podpořit cestovní ruch. Vnímáme, že
Žďár, který je zcela jistě barokní perlou
středoevropského významu, má potenciál se nabídnout širokému spektru turistů z Česka i ze zahraničí. Vedle zavedení
vlastní pozice pracovníka pro marketing
a cestovní ruch jsme realizovali i další kroky, které by marketingovou pozici města
mohly do budoucích let posílit. Jedním
z nich je například založení Destinační

Foto: Nikola Adlerová

společnosti Koruna Vysočiny a spolupráce s organizacemi, jako je České dědictví
UNESCO, Vysočina Tourism, nebo Czech
tourism. Plně si uvědomujeme, že Žďár v
současné době nemá ambici udržet zde
návštěvníky po dobu dlouhých týdnů.
Vnímáme však potenciál několikadenních návštěv, který chceme využít právě
ve spolupráci s okolními městy, která
jsou rovněž členy Destinační společnosti.
Chceme tedy naše město více zpropagovat, protože věříme, že máme společně
co nabídnout.
Klement: Další oblastí, kterou jsme se
rozhodli dělat tak trochu jinak, je komunikace s občany. Z tohoto důvodu vznikla
pozice komunitní koordinátorky, která se
věnuje spolupráci s občany přímo v terénu a navíc spolupracuje i s místními podnikateli a osadními výbory místních částí.
Díky tomuto přímému spojení se za necelé dva roky podařilo realizovat celou řadu
projektů, které byly v souladu s přímými
potřebami občanů města. Díky komunitní koordinátorce se nám ve velmi krátkém
čase podařilo nastartovat projekt Aktivně
pro Žďár, který sdružuje, motivuje a pomáhá aktivním Žďárákům přímo se zapojit do dění ve městě a přispět tak vlastní
aktivitou do jeho rozvoje, a to přímo v
konkrétním místě, kde žijí. Již se nám podařilo získat několik patronů a garantů
veřejného prostoru, to v praxi znamená,
že i prostředky, které následně do těchto
míst směřujeme, jsou využity efektivně
a přímo v souladu s poptávkou obyvatel
města. Navíc se nám postupně daří získávat pro tyto projekty i sponzory. Za první
rok činnosti komunitní koordinátorky se
nám již podařilo nazdrojovat dary, dotace
a spoluúčast v takové výši, že se nám tato
pozice nejenom vyplatila, ale i zúročila.
Je pochopitelné, že pokud chceme rozšiřovat nebo zavádět nové služby, nelze to
dělat bez personálních zdrojů.


(pokračování na str. 8 a 9)

kraje
- Podpora podnikání ve městě

Infrastruktura
- Rekonstrukce křižovatky Novoměstská
Neumannova
- Rekonstrukce sportovního areálu na
Bouchalkách
- Rekonstrukce sídliště Vodojem
- Zelená páteř města
- Průmyslová zóna Jamská II.
- Další část obchvatu města
- Nabytí vlastnictví SATT
- Rozšíření obytné zóny Klafar
- Rozšíření sítě cyklotras
- Revitalizace centra Veselíčka
- Revitalizace centra Stržanov
- Rekonstrukce objektu bývalé vodárny
- Nový život pro Kino Vysočina

Žďár nad Sázavou - hvězda Vysočiny Foto: archiv MěÚ
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Město v loňském roce poprvé vyzkoušelo participativní rozpočet. Co tento
pojem skrývá a jak se jeho užití osvědčilo?
Navrátil: Zavedení a správa participativního rozpočtu rovněž spadá do kompetence komunitní koordinátorky. Občané
se díky němu mohou přímo zapojit do
rozhodování o tom, kam zamíří část peněz z městského rozpočtu. Svými návrhy
a hlasováním mohou ovlivnit, co se bude
ve městě v příštím roce realizovat. Pokud
je občan přímo vtažen do nějakého území, a aktivně, byť jen ideově, se podílí na
rekonstrukci hřiště nebo nějaké jiné aktivitě ve veřejném prostoru, tím více si pak
takového prostoru váží a cení. Mění se tak
i vnímání Žďáru samotnými Žďáráky. Občané mají díky participativnímu rozpočtu
v rukou další nástroj, jak se podílet na chodu svého města.

Co dalšího přinesl projekt Aktivně pro
Žďár?
Klement: Za dva roky se nám podařilo
získat šest bezpečnostních asistentů k přechodům pro chodce, kteří ve školní dny
denně dohlížejí na bezpečnost chodců,
převážně tedy dětí mířících do škol. Občané mají možnost vyjadřovat se k aktuálním
tématům v městské webové dotazovně,
pomocí aplikace Lepší místo, ale i na facebookovém profilu města. Rozběhly se nám
farmářské trhy, které se staly pravidelnou
součástí komunitního života ve městě a
pravidelným oživením náměstí Republiky.
Rozšířili jsme i počet asistentů prevence kriminality, kteří významnou měrou přispívají
k dodržování veřejného pořádku v ulicích.
Pravidelně se také setkáváme s občany, a
to jak nad konkrétními tématy, tak i nad
každodenními problémy každého z nich.
Rovněž se zvýšila kvalita spolupráce města
a jeho místních částí.

Do kulturního programu města přibyla nová tradice v podobě Dne Žďáru s
podtitulem Žďáráci pro Žďáráky. Proč
jste se vydali i tímto směrem?
Navrátil: Tento den se stal vhodnou
příležitostí pro setkávání nás Žďáráků,
připomenutí si naší společné identity a
oslavy komunitního života. Je třeba připomenout, že je to vlastně jediný den v roce,
kdy je po celý den náměstí Republiky uzavřeno pro motorovou dopravu. Můžeme
se po něm zcela svobodně pohybovat a
užít si ho alespoň jednou za rok bez kamionů. V letošním roce se Den Žďáru propojí
s významným jubileem města a oslavy se
tak prodlouží na dvoudenní akci. Den
Žďáru je jedním z mnoha impulzů, kterými chceme zvýšit hrdost občanů na své
město. Je to akce Žďáráků pro Žďáráky a
hlavním krédem je sounáležitost obyvatel
města.
8
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začít již na podzim tohoto roku. Aktuálně
máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva školství tělovýchovy a sportu. Tyto
peníze by stavbě samozřejmě významně
pomohly. Vedle zázemí pro organizované sportovce, chceme rovněž rozvíjet i
prostory pro neformální a volnočasové
aktivity. Nyní je již připravena studie pro
venkovní street park a v letošním roce by
měla vzniknout jeho první část. V dalších
etapách by se pak městský street park měl
začít rozrůstat o další prvky, jako je například workoutové hřiště nebo pump tracková dráha.

Vedení města v zasedací místnosti Rady města Žďáru nad Sázavou.

Co se vám za uplynulé dva roky podařilo zrealizovat a na čem je třeba ještě
pracovat?
Navrátil: Těch věcí, které se podařilo relizovat do konce roku 2016, je celá řada.
Mezi ty nejvýznamnější řadíme například
nový vzhled Městského divadla. Citlivým
zásahem do připraveného projektu plánované rekonstrukce, se podařilo vytvořit
ve městě objekt, který získal v loňském
roce ocenění Fasáda roku. A stal se tak
důstojným místem pro kulturní setkávání
nejen obyvatel města. Mezi další úspěšné
realizace můžeme řadit například rekonstrukci ulic Neumannova a Smetanova,
rekonstrukci parkoviště u Zámku a řadu
dalších drobných zásahů ve veřejném prostoru. K úspěšné realizaci se podařilo dotáhnout i revitalizaci městského parku U
Ivana. Město také stále intenzivně jedná s
Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci další
části obchvatu. Do města se také podařilo
přivést nové investory, a to jak do průmyslové zony, tak do jiných částí.
Jak řešíte otázku bydlení?
Klement: I nadále rozvíjíme území Klafar.
Orientujeme se zde nejen na rodinnou
zástavbu, ale také na tu bytovou. V oblasti
bydlení se ale nemůžeme bavit pouze o
Klafaru, ale například i o plánované rekonstrukci sídliště Vodojem. Tam nás čeká v
průběhu několika let rekonstrukce všech
sítí a povrchů. V uplynulých dvou letech
se nám také podařilo vypracovat řadu projektů, u kterých byly prozatím zpracovány
pouze studie, ale nyní jsme přešli k projektovým dokumentacím, abychom byli připraveni na eventuální příjem dotací již v
projekční fázi. Město také začalo po letech
fungovat jako důležité pojítko mezi podnikateli, kde se cítíme být jedním z týmu.
Jedná se o podnikání ve městě a město by
tedy tuto funkci mělo plnit.
Nedávno proběhla architektonická soutěž týkající se plánované rekonstrukce
ulice Nádražní. Proč jste volili tuto cestu?

Foto: Nikola Adlerová

Navrátil: V průběhu diskuzí o rozvoji města se ukázalo, že zde vzniká potřeba rekonstrukce sítí v ulici Nádražní. Po poradě
s městským architektem jsme se rozhodli,
celé toto území řešit komplexně. K tomuto
účelu jsme využili možnosti architektonické soutěže. Nádražní ulici vnímáme jako
hlavní městskou třídu propojující nádraží se středem města. Proto chceme, aby i
když bude její rekonstrukce realizována v
několika etapách, bylo již dnes vidět, jak
bude jednou fungovat jako celek. Počet
návrhů zaslaných do soutěže byl nad naše
očekávání a kvalita jednotlivých návrhů
byla na velmi vysoké úrovni. Do soutěže
nám přišlo celkem 14 architektonických
návrhů. Zúčastnily se týmy z celé České
republiky. Nyní bude dle soutěžního řádu
České komory architektů všem účastníkům rozeslán protokol o hodnocení. Následně bude svolána tisková konference,
kde budou konkrétní výsledky zveřejněny.
Všechny návrhy, včetně protokolu o průběhu hodnocení, budou následně vystaveny veřejnosti. První část realizace, tedy
konkrétně úsek od pošty směrem k parku
U Ivana bude realizován již v roce 2018.

Klement: V únoru započala plánovaná
rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, která by měla být hotová do konce
letních prázdnin. Chceme dál pokračovat
i v přípravných pracech na rozvoji průmyslové zóny Jamská II. a budeme i nadále
rozvíjet oblast bydlení. Na Klafaru nabídneme další sadu pozemků, a to především
pro individuální výstavbu. Úpravy by se
v letošním roce měla dočkat centra místních částí Stržanov a Veselíčko. Záměrem
rady města je rovněž vyřešit dlouhodobě
neutěšený stav městské tržnice. Zásadním
projektem roku 2018 by pak mělo být rozšíření sítě cyklostezek ve městě. Chceme
využít možností čerpat finanční prostředky z evropských fondů. Stěžejní část tohoto projektu zahrnuje napojení Rekreačního areálu Pilák na místní část Stržanov.
Navrátil: Ve spolupráci s agenturou pro
sociální začleňování připravujeme pro
letošní rok projekt takzvaného opaku privatizace bytů. Chceme za peníze EU nakoupit několik bytů, které by mohly sloužit
potřebným. A to nejen osobám ve složité
sociální situaci, ale i mladým rodinám. Je
pro nás prioritou rozšířit bytový fond měs-

Jaké máte plány do konce volebního
období? A jaké do konce letošního
roku? Co je pro vás nyní prioritou?
Klement: Je zde celá řada akcí, které mají
přesah a kontinuitu do dalšího volebního
období a my chceme tyto akce v roce 2017
nastartovat. Jedním z takových projektů,
který se bude týkat několika městských
rozpočtů je například výstavba a rekonstrukce zázemí pro fotbal a tenis. Tento
projekt od nás dostal zelenou hlavně kvůli
dlouhodobě žalostnému stavu zázemí pro
mladé sportovce, kterých v tomto odvětví
ve městě máme aktuálně stovky.
Navrátil: K rozhodnutí přistoupit k rekonstrukci zázemí pro fotbal a tenis opravdu
velmi přispěl fakt, že v současné době máme
ve městě rekordní počty mladých sportovců. Výstavba nového zázemí by tedy měla

ta, který byl v minulých obdobích téměř
zcela privatizován. V současné době město téměř výhradně disponuje holobyty či
byty kategorie 1+1 a chybí zde kapacita
větších bytů, které by mohly být poskytnuty potřebným lidem.
Změnila vás osobně veřejná funkce? V
čem se řízení města liší od vašich předchozích pracovních pozic? Jak se za poslední roky změnil váš život?
Navrátil: Nejsem si zcela jist tím, zda mě
veřejná funkce nějak výrazně změnila, to
budou asi muset posoudit druzí. Myslím
si ale, že do určité míry se člověk vyvíjí a
posouvá v jakékoli nové práci, kterou
vykonává. Doufám tedy, že jestli u mě k
nějaké změně došlo, tak spíš ke změně k
lepšímu. Co vím určitě, tak to, že jsem se
za poslední dva roky stal mnohem tolerantnějším v přijímání rozdílných názorů.
Naučil jsem se více poslouchat a vnímat i
zcela odlišné postoje. Každá práce je odlišná, práce uvolněného zastupitele je především velice časově náročná. Ačkoli musím říct, že jsem byl vždy zvyklý pracovat v
lehkém stresu, tak někdy je toho stresu až
příliš. Práce uvolněného zastupitele je také
velmi komplexní činnost a člověk se musí
orientovat v širokém spektru oblastí a problematik. V osobním životě jsem zaznamenal změn o něco více. Nechci, aby to
vyznělo jako výčitka, ale musel jsem velmi
omezit své dosavadní koníčky, abych byl
schopen zachovat si alespoň minimum
času pro svoji rodinu.
Klement: V porovnání s předchozím zaměstnáním je pozice projektového manažera a místostarosty města do jisté míry
velice podobná. Jsem opět členem týmu,
který se snaží efektivně komunikovat a
hledat řešení pro nejrůznější problematiky. Velice mě ale překvapila časová náročnost uvolněné pozice. Dříve jsem mohl s
jistotou manželce říct, že budu v pět nebo
v půl šesté doma, ale dnes si nejsem nikdy
jist, kdy dorazím. Zároveň jsem zjistil, že
nad řadou víkendů nejsem pánem svého
času. Jestli mě ale funkce změnila, to nevím. Myslím si, že ne, snažím se být stále
sám sebou, ale v případě, že bych začal
své chování negativně měnit jsem si zcela
jist, že by mě moji nejbližší na tuto změnu
upozornili. Plně si uvědomuji, že veřejná
funkce je velmi náročná i pro rodinu a velice jim za poskytovanou podporu děkuji.
Co vás potěšilo v uplynulém roce a na
co se těšíte v roce 2017?

Budujeme Žďár společně.

Navrátil: V minulém roce mě velice potěšilo, že jsme byli v rámci soutěže Přívětivý
úřad ohodnoceni tak vysoko. To totiž dokazuje smysluplnost naší společné práce a
kroků, které se postupně daří realizovat. V
roce 2017 se moc těším na výsledek rekon-

strukce interiéru Kina Vysočina. S lehkými
obavami se těším i na zavedení nového
systému v městské hromadné dopravě. Ne
všechny změny jsou totiž vždy přijímány
pozitivně, zvyk je železná košile a změny
jsou někdy prostě vnímány zprvu spíše negativně. Pevně ale věřím, že budou občané nakonec s novým systémem spokojeni.
Klement: Já se nejvíce těším, že rok 2017,
jakožto vyhlášený Rok českého baroka
přinese našemu městu opět určitou turistickou a kulturní prestiž, a to nejen v
tom místním formátu, ale i na celostátní
úrovni. Řada akcí, které nás čekají společně s výročím povýšení městečka Žďár na
město před 410 lety, jsou pro mě velkým
lákadlem.
Děkuji vám oběma za rozhovor.


Nikola Adlerová

ANKETA: Co se v uplynulých dvou letech
povedlo a co by se mělo zlepšit?
Stejnou otázku dostali všichni předsedové všech politických uskupení zastupitelstva města. Do uzávěrky aktuálního čísla jsme obdrželi následující vyjádření.

Radek Černý
radní
a zastupitel města
ODS

Změna v přístupu vedení města. Přirozená
generační obměna po 20 letech přinesla oživení. Za pronájem stejného pozemku je po
výběrovém řízení stejná firma ochotna platit
několikanásobně více. Nebo firma provádějící údržbu komunikací znovu vyhrála výběrové řízení, ale s výrazně lacinější nabídkou,
i kvůli přesnější metodice účtování, nikoli na
hodinu, ale od kilometru podle GPS. Střízlivá
akceschopnost. V minulém období vzniklá
studie sportovišť na Bouchalkách. Propočet
nákladů: 274 521 409 Kč (bez DPH), v nesouladu s územním plánem, takže zůstalo jen na
papíře. Zázemí pro tenisty i fotbalisty je ale v
katastrofálním stavu. Letos začneme realizovat první etapu oprav za 22 milionů a za rok
pokračujeme. Krásná studie na rekonstrukci
interiéru kina za 23 milionů taky vznikla jen
pro křídový papír. Projekt jsme zjednodušili a brzy si pohovíme v novém, za poloviční
náklady. Upgrade komunikace s veřejností:
Participativní rozpočet, Aktivně pro Žďár, fcb,
zveřejňování materiálů jednání rady a mnohem více. Vždycky je co zlepšovat a nedostatkům ať věnuje nabídnutý prostor opozice.
Mimochodem, každý zastupitel bez rozdílu
má možnost publikovat ve Zpravodaji dle jasných pravidel. Dříve věc nemožná.
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Aktuality

Představujeme nové tváře

Se sněhem na korbě ujeli 4000 kilometrů

Výměna stráží. Od 16. ledna 2017 působí na pozici ředitele příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry pan
Roman Kratochvíl, který ve funkci vystřídal dosavadní ředitelku Danuši Štefkovou. V pozici vedoucí odboru komunálních
služeb se od 1. února můžeme potkávat s paní Danou Wurzelovou, která štafetu přebrala po dlouholetém vedoucím odboru
panu Jaroslavu Kadlecovi. Oběma novým pracovníkům jsme položili několik stejných otázek.

Dana
Wurzelová
vedoucí odboru
komunálních
služeb Městského
úřadu

Foto: adl

Jaké bylo Vaše předchozí zaměstnání?
Na úřad do Žďáru nad Sázavou přicházím z obdobné pozice z úřadu v Novém
Městě na Moravě, kde jsem posledních více
než šest let pracovala jako vedoucí odboru
investic a správy majetku města. Předchozí pracovní zkušenosti mám především ze
soukromé sféry – pracovala jsem nejvíce
pro stavební a developerské společnosti s
působností na území České republiky a Slovenské republiky. Působila jsem přímo na
stavbách jako výkonný pracovník, a to při
jejich přípravě, realizaci, spuštění do provozu a také v manažerských pozicích jako
projektová manažerka i např. jednatelka
společnosti. Bohaté pracovní zkušenosti
mám z prostředí úřednického i ze soukromého sektoru.

Jaké jsou Vaše záliby?
Ve volném čase se kromě rodiny ráda
věnuji turistice a orientačnímu běhu. Především pobyt přírodě, a to nejen na Vysočině,
je pro mě zdrojem energie a prostředkem
pro uvolnění nahromaděného stresu.
Proč jste se ucházela o pozici vedoucí odboru komunálních služeb MěÚ? A na co
se v práci nejvíce těšíte?
S většinou agend zajišťovaných odborem komunálních služeb mám již své zkušenosti. Uvědomuji si, že se především jedná o
služby občanům, které přímo ovlivňují jejich
každodenní život, přestože si to mnohdy ani
neuvědomujeme. To, zda komunální služby
dobře fungují, má velký vliv na spokojenost
občanů s životem ve městě a na jejich spo-

kojenost se správou města. Pro turisty spoluvytváříme první dojem z návštěvy u nás.
Uklizené ulice, odvezené odpadky, svítící
veřejné osvětlení, upravená zeleň atd. jsou
mnohdy brány jako samozřejmost, ale pokud v tomto něco nefunguje, pak se to nedobře může dotknout každého z nás. Výkon
komunálních služeb je viditelný všem občanům i vedení města, je výborné, pokud jejich konkrétní připomínky pomáhají směrovat nás, správce, ke zlepšení poskytovaných
služeb. Na druhou stranu je rozsah prací a
výkonů dán i možnostmi rozpočtu města a
mnohdy je nutné stanovit priority, co ještě
za veřejné prostředky bude možné zajistit a
co už ne anebo až za nějakou dobu. Komunální služby nejsou jednotvárné, stále je co
řešit a stále je co zlepšovat. Je to zajímavá
práce i ve spolupráci s jednotlivými správci
a se společnostmi zajišťujícími externě některé práce a dodávky. Beru to i trochu jako
osobní výzvu a už se těším na spolupráci s
novými kolegy i s občany města Žďáru.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a
co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Možná trochu paradoxně mě hodně
potěšilo to, že po několika letech je zase
krásná bílá zima. Ta k Vysočině patří a mám
ji ráda. Mám ji ráda jako lyžař, jiný pohled
na to mám jako řidič a jiný pohled jako ten,
kdo má na starost úklid sněhu. Prostě život
je pestrý a různorodý.
(adl)

Jaké bylo Vaše předchozí zaměstnání?

Roman
Kratochvíl

Působil jsem jako učitel na první základní
škole, následně jako novinář v kabelové
televizi TV Vysočina a redaktor MF DNES.
V posledních letech jsem pracoval jako
mluvčí novoměstské nemocnice.
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Jak se dařilo letos bojovat s přívalem
sněhu? Kolik se spotřebovalo soli na
zmrzlé chodníky a kolik aut bylo potřeba na svoz sněhu? Letošní zima
sněhem a mrazem opravdu nešetřila,
pojďme se podívat, jak jsme si s ním
poradili na přelomu roku 2016/2017.
Od začátku zimního období město spotřebovalo 210 tun soli, pro představu jenom
v lednu padlo na žďárské chodníky přibližně
100 tun. Skoro dvakrát tolik se spotřebovalo
v lednu drti. Písku zase město potřebovalo
od začátku zimy 110 tun.
Na odvozu sněhu se podílela tři nákladní

auta, která dohromady najela bezmála 4000
kilometrů. „Při běžném prohrnování v lednu
najelo jedno vozidlo údržby v průměru 1800
kilometrů. To ale počítám vyhrnování i posyp,“
uvedl Jiří Kasper z odboru komunálních
služeb. Sníh se svážel na úložiště na ulici
Jihlavská. Celkem se ho odvezlo asi 10 000
m3. I proto odbor připravil novou plochu u
Tálského mlýna.
Firma zajišťující údržbu komunikací tak
během minulých měsíců obstarala celkem
65 kilometrů vozovek a 80 kilometrů chodníků pro chodce. Na dodavatele těchto služeb bylo vypsáno v loňském roce výběrové
řízení. Stávající společnost Ing. Josef Pitka
v tomto výběrovém řízení zvítězila, a tak
město svěřilo údržbu komunikací v průběhu zimy jí. „Smlouva se oproti loňsku změnila
v tom, že místo hodinové sazby mechanismů
jsou účtovány ceny za kilometr, při odhrnování, při posypu i při odvozech sněhu. Údržba
zastávek je účtována v měrné jednotce Kč/
ks/den. Loni byl účtován posypový materiál
zvlášť, letos v ceně zásahu,“ shrnul změny Jiří
Kasper z odboru komunálních služeb.

Informace k místnímu poplatku ze psů
Upozorňujeme držitele psů, že se blíží
splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2017.
Poplatek můžete uhradit hotově nebo
platební kartou na pokladně Městského
úřadu. Bezhotovostní platby provádějte
pod přiděleným variabilním symbolem
na číslo účtu: 19-328751/0100.
Bližší informace poskytne Miroslava
Zachová, tel. kontakt 566 688 147, e-mail:
miroslava.zachova@zdarns.cz.

Platnou obecně závaznou vyhlášku
města najdete na webových stránkách
města www.zdarns.cz (záložka Městský
úřad - Vyhlášky - Platné vyhlášky - Vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích + dodatek č. 2/2012).
Děkujeme za včasnou úhradu místního poplatku ze psů.


Odbor finanční

Do práce se zapojili i lidé vykonávající veřejně prospěšné práce. Ti odklízejí přechody
pro chodce, lávky pro pěší, schodiště a další
plochy, které jsou nepřístupné pro techniku. „Tyto plochy se obvykle odklízejí již od 3.
hodiny ranní, aby byla zajištěna schůdnost již
pro občany, kteří jdou do práce nebo školy,“
upřesnil Kasper.
Na ručním odklízení sněhu pracovalo
denně obvykle 5 pracovníků veřejně prospěšných prací a 5-7 pracovníků firmy Úsvit.
V těch nejkritičtějších dnech, kdy počasí
dávalo městu opravdu zabrat, pracovalo až
16 strojů na odklízení sněhu, odvozu sněhu
a posypu komunikací současně. „Nejvíce
sněhu připadlo hned v prvním týdnu nového
roku a další vlna sněžení se přehnala následující víkend, kdy situaci komplikoval i silný
vítr,“ vzpomíná Kasper. Nejdříve je nutné
komunikace za takového počasí vypluhovat
a teprve potom mohou být vzniklé bariéry
odstraněny. Může se tak někdy stát, že pracovníci, kteří mají za úkol ručně tyto bariéry například na přechodech pro chodce
odstraňovat, nestihnou místo vždy vyčistit.
Společnost Josefa Pitky provádí údržbu v
zimních měsících už léta. Plán této údržby
sestavuje město i s ohledem na finanční
rozpočet. Pokud by bylo rozhodnuto o zapojení do zásahu více strojů, aby se dosáhlo
rychlejší služby, je třeba počítat s vyššími
náklady. „Jediný opravdový problém se zajištěním sjízdnosti jsme evidovali o víkendu v
půli ledna, kdy vlivem extrémních povětrnostních podmínek došlo k zafoukání příjezdové
komunikace na hřbitov na Zelenou horu a
autobus, který vezl lidi na pohřeb, nevyjel až
nahoru na parkoviště,“ popsal Kasper.


(red)

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

ředitel
příspěvkové
organizace města
Knihovna Matěje
Josefa Sychry

Jaké jsou Vaše záliby?
Snažím se hodně sportovat, mám ale velmi kladný vztah i ke knihám a filmu. Velkou vášní je i chození po horách.
Proč jste se ucházel o pozici ředitele příspěvkové organizace Knihovna Matěje
Josefa Sychry? A na co se v práci nejvíce
těšíte?
Myslím si, že člověk by měl práci občas
změnit. Aby získal další zkušenosti, potkal
nové lidi, zažil jiné situace. Bral jsem, a stále
beru, práci ve žďárské knihovně jako velkou
výzvu. O to větší, že bývalá paní ředitelka
mi nastavila laťku hodně vysoko. Knihovnu
vedla skvěle a předala mi ji ve vynikajícím
stavu. A na co se těším? Na všechno nové,
co mě čeká, a hlavně na spokojené čtenáře
a návštěvníky knihovny. Pro ně tu jsme.

Městský úřad informuje

Před

Po

Foto: adl

Máte již nějaké zkušenosti s řízením pracovního kolektivu?
Samozřejmě mám. Nejprve jsem vedl žďárskou kabelovou televizi a pak dvanáct let
řídil krajskou redakci MF DNES v Jihlavě. A
neskromně tvrdím, že to byly její nejlepší
roky. Byla to jednoznačně nejlepší redakce
v kraji s nejlepšími novináři.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a
co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Mám výhodu, že mi v práci od začátku pomáhají skvělé kolegyně. Můžu se na ně ve

všem spolehnout, takže doufám, že změnu
ředitele čtenáři ani nezaznamenali a budou
stále spokojení. Hlavu si čistím běháním
v lesích kolem Vápenice a letos, po letech,
díky štědré sněhové nabídce i na běžkách.
Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?

Sníh, žena Andrea, děti Terezka a Lukin,
výlet na chatu, procházka na Peperek,
plánování toho, co bude. Každý den něco.
Radujme se z maličkostí…


(adl)

Co způsobí v dopravní situaci porucha semaforů, zjistili účastníci silničního provozu během pondělí 6. února 2017 a následujícího úterního dopoledne
na křižovatce ulic Horní x Smetanova x Brněnská x Novoměstská. Poruchu se během pondělí nepodařilo lokalizovat a scénář na příští dny vypadal velmi
černě. Odpovědné pracovníky děsilo pomyšlení, že se bude muset kopat kabelové vedení, což v tomto stavu terénu a termínu je velice komplikované.
Naštěstí se servisní organizaci podařilo v úterý dopoledne poruchu lokalizovat a na odboru komunálních služeb se ozvala velká rána, to odpovědným
pracovníkům spadl kámen ze srdce, protože porucha se netýkala kabelového vedení. Odbor komunálních služeb touto cestou děkuje za úspěšné
zvládnutí všech komplikací spojených s poruchou semaforů především správci veřejného osvětlení panu Scherklovi, firmě Patriot za vstřícnost
a opravu semaforů a v neposlední řadě příslušníkům dopravního inspektorátu za řízení silničního provozu v dopravních špičkách. 
(oks)
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Příspěvkové organizace města

Slova zastupitelů města/Aktuality

Slova zastupitelů města Žďár nad Sázavou

Batolátka ve Sluníčku

Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat ve stejném rozsahu v rubrice Slova zastupitelů. Do uzávěrky únorového čísla nám přišly následující příspěvky.

Již ve školním roce 2015/2016 zřídila
příspěvková organizace Mateřská škola
Žďár nad Sázavou na MŠ Veselská tzv.
batolecí třídu, která je určena 2-3letým
dětem.

Ondřej
Vykoukal
ŽŽM
zastupitel města
Žďár nad Sázavou
a předseda kulturní
komise rady města

KAŽDÝ SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM?
Na zastupitelstvu zaznívají věci, se kterými nesouhlasím, a není na tom nic zvláštního, naopak. Na lednovém jednání však
kolega Brychta vyřkl výroky, nad kterými mi
zůstává rozum stát.
Při diskusi o umístění azylového domu
mj. ústy pana Brychty zaznělo, že nejlepším řešením by údajně bylo, kdyby město

vystěhovalo ony „nepřizpůsobivé“ občany
za město, kde nemůžou škodit a že každý
je svého štěstí strůjcem, tak co bychom se
měli starat.
Na rozdíl od pana Brychty si ale já nemyslím, že by naše společnost měla být rozdělena na ty úspěšné strůjce svého štěstí a
na „ty ostatní“. Naše společnost by naopak
měla být společností soudržnou, která
uznává a reálně naplňuje rovné příležitosti
pro všechny občany, hodnoty spravedlnosti
a solidarity a která předchází sociálnímu vyloučení zranitelných lidí.
To, že víme, kde lidé bez domova přebývají, přece nemůže znamenat, že je jejich
situace v pořádku. To, že lidi ve složité situaci vystěhujeme za město do pole, přece
jejich problém nijak nevyřeší a naopak jim
to ukáže, že společnost s nimi již nepočítá.
To nemluvím o tom, že např. 95 % obyvatel
azylového domu má práci a život sousedů
nijak nenarušují ani neztěžují. A i neustále
omílaná myšlenka „každý svého štěstí strůj-

ce“ je nesmyslem. Představte si, že by se
možnost léčby posuzovala podle toho, zde
si osoba nemoc nebo úraz zavinila sama,
třeba kouřením. Nepředstavitelné, že? Leckdo však tvrdí, že kdo si svoji situaci zavinil
sám, nemá na pomoc nárok. Přitom právo
na ochranu zdraví i právo na zabezpečení
v nouzi jsou práva rovnocenná, zakotvená
v Listině základních práv a svobod. Návrhy
p. Brychty jsou tak zcela nesmyslné a řešení
nenabízející.
Můžu vás ujistit, že zastupitelé za sdružení Žďár – Živé město jsou zástupci všech
Žďáráků. Těch, kteří mají práci i zázemí, ale
i těch slabších a zranitelnějších, kteří místo
nesmyslných populistických útoků potřebují šanci, pomoc a čas odrazit se ode dna,
třeba prostřednictvím dočasného bydlení v
azylovém domě.




Ondřej Vykoukal
člen zastupitelstva města

Městská policie usiluje o podporu projektu forenzního značení kol
a kompenzačních pomůcek
Město Žďár nad Sázavou reaguje projektem na požadavky občanů města, kteří
mají zájem o ochranu svého majetku, a
to jednak jízdních kol, jednak kompenzačních pomůcek občanů se zdravotním
postižením. Předměty budou díky forenznímu identifikačnímu značení chráněny
tzv. syntetickou DNA. Předměty budou
zároveň vybaveny samolepkami s upozorněním „Městská policie Žďár nad Sázavou - Chráněno DNA“.
Kola a pomůcky budou vyfotografovány
a detailně popsány do registračních formulářů. Následně dojde k zaevidování do registru Městské policie Žďár nad Sázavou a také
do Národního registru REFIZ, které budou
nově zřízeny. Předměty označené forenzním
identifikačním značením a jejich podrobná

evidence v obou registrech pomohou odradit pachatele, kteří by chtěli zcizit uvedené předměty, nebo je usvědčit ze spáchání
trestného činu, případně omezit prodej odcizených předmětů třetím osobám. V neposlední řadě bude možné urychlit navrácení
zcizeného předmětu původnímu majiteli.
Pokud bude projekt z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017,“
kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo
vnitra prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, podpořen,
dovědí se o tom občané města prostřednictvím Žďárského zpravodaje, z informativních
letáků a prostřednictvím dalších dostupných médií. V případě schválení projektu se
během letního období budou moci zájemci
přihlásit u preventistů městské policie. Ti si s
nimi dohodnou termín a místo označení je-

jich kol a pomůcek. Značení bude bezplatné.
„Jde o moderní prvek prevence, který má především preventivní účinek. Předností metody
je jednoduchá aplikace, velká odolnost vůči
vnějším vlivům a dlouhá životnost,“ sdělila
preventistka Městské policie Dagmar Pálková. „Běžným pohledem není označené místo
vidět. Proto jsou označované předměty doplněny samolepkami, které případného pachatele odradí od zcizení,“ doplnila Pálková.  (red)

Klienti hodnotili úředníky, ti obstáli na výbornou
V průběhu roku 2016 celkem 476 klientů
odcházejících z budovy Městského úřadu poskytlo zpětnou vazbu úředníkům.
Hodnotili následující kategorie: Jednání
a vystupování úředníka, orientační systém Městského úřadu, pracovní dobu,
prostředí úřadu a čekací dobu. Všechny
tyto kategorie známkovali 1 až 5 jako ve
škole. A jak to dopadlo?
Jednání a vystupování úředníka 1,04,
orientační systém MěÚ 1,09, pracovní dobu
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1,09, prostředí úřadu 1,14 a čekací dobu,
kdy 80 % klientů nečekalo déle než 5 minut.
Firma MVS Projekt zajišťující sběr a vyhodnocení dat tyto výsledky popsala následovně: „Vývoj celkového průměrného
hodnocení spokojenosti klientů Městského
úřadu Žďár nad Sázavou od roku 2010 ukazuje ustálení hodnot na úrovni známky 1,1.
To lze pokládat ve srovnání s dosud provedenými průzkumy spokojenosti v jiných úřadech
za dlouhodobě nejlepší výsledek dosažený
magistráty a městskými úřady, ve kterých

bylo hodnocení provedeno. Za vynikající lze
považovat snížení hodnoty ukazatele spokojenosti s jednáním a vystupováním úředníků
o 0,1 a dosažení historicky nejlepší hodnoty
1,04“. 
Jan Havlík

Útulná batolecí třída ,,Broučků“ již tedy
funguje druhým rokem, a jelikož vznikla v
prostorách bývalé tělocvičny, byla dovybavena novým nábytkem, hračkami i pomůckami a uzpůsobena tak, aby splňovala
všechny hygienické a bezpečnostní předpoklady. Třída je situovaná v přízemí MŠ a
děti s paní učitelkami mohou využit přilehlé
venkovní terasy ke hrám či cvičení. O děti se
starají dvě kvalifikované učitelky a pomocná pracovnice. Denní režim třídy, organizace i počet dětí ( zapsáno 16 ), hračky i vybavení jsou ve třídě přizpůsobeny věkovému
období 2-3 letých dětí . Velmi oblíbený je
ve třídě batolátek míčkový bazén se skluzavkou, rozmanitá houpadla, balanční plošina i výtvarné činnosti.
Našim batolátkům jsou předávány elementární dovednosti a děti jsou rozvíjeny
po všech stránkách dle doporučené metodiky vzdělávání pro děti 2-3 leté a daných
specifik konkrétně rozepsaných ve školním
vzdělávacím programu MŠ. Zaměřujeme se
na učení základních sociálních a hygienických návyků. Samozřejmě využíváme přiro-

Městská policie
informuje
Zajištění bezpečnosti

Batolátka ve Sluníčku.

Foto: archiv

zené dětské zvídavosti a zvýšené schopnosti napodobování k získání nových poznatků
formou motivačně pohybových her, písniček, tanečků, říkadel, atd. Důraz je kladen
na rozvoj komunikačních schopností i na
dostatek pohybu,což umožňuje vstřícné,
podnětné a obsahově bohaté prostředí i v
okolí MŠ. Po zvládnutí tohoto období jsou
děti zařazovány do běžných smíšených tříd,
kde již obstojí mezi staršími dětmi bez pláče
a náročné adaptace.
Naším hlavním cílem je prostřednictvím
hry a zábavy, svým trpělivým a laskavým
přístupem vytvořit dětem takové prostředí,
ve kterém se budou cítit dobře a budou se
tak moci přirozeně rozvíjet.

Běla Vokounová

SPORTIS informuje
Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká
pojišťovna) – aktualizovali jsme informační
systém v přízemí budovy, v roce 2017 připravuje vlastník budovy (Město Žďár nad
Sázavou) rekonstrukci dalších sociálních zařízení v nižších patrech budovy (pravděpodobně ve 3 nadzemních podlažích), zájemci
o pronájem prostor sloužících podnikání
sledujte naše webové stránky nebo volejte
na telefonní číslo 603 228 148.
Relaxační centrum – vzhledem ke stále se
zvyšujícím nákladům na provoz relaxačního
centra připravujeme pro radu města podklady pro úsporná opatření, která by měla
přinést snížení provozní ztráty. V lednu navštívilo bazénovou část 11637 platících i neplatících (plavecké oddíly) klientů, wellness
3230 a solnou jeskyni 67 klientů, upozorňujeme touto cestou klienty, kteří si zakoupili
permanentky v letech 2013 až 2016 a dosud
nevyčerpali tyto služby, aby z technických
důvodů a připravovaných opatření vyčerpali tyto permanentky do konce roku 2017.
Pokud nebudou dále čerpat naše služby, tak
dostanou vrácenou zálohu ve výši 200 Kč,
kterou uhradili při nákupu služby, dále žádáme všechny klienty, kteří nás navštěvují,
aby se nezapomínali při vstupu (zejména do
bazénové části) osprchovat, což je důležité
z hygienického hlediska i z důvodů snížení
provozních ztrát - děkujeme za pochopení,
sledujte naše webové stránky www.bazenzdar.cz

Zimní stadión – rozpis veřejného bruslení
a aktuální rozvrhy hodin sledujte na našich webových stránkách www.sportispo.
cz v sekci zimní stadión. Případné dotazy
směrujte na vedoucího úseku sportu nebo
ředitele. Užívejte si bruslení na rychlobruslařském oválu, které je zdarma, dokud to
klimatické podmínky umožňují.
Lyžařské tratě – celý leden i začátek února
mají zájemci možnost užívat si po dlouhé
době kvalitně upravených běžeckých lyžařských tratí v délce cca 130 km, užívejte
si, dokud jsou dobré sněhové podmínky, z
vašich ohlasů lze vyčíst spokojenost se službami, které pro vás zajišťujeme, za což jménem organizace děkuji.

V souvislosti s každoročním novoročním
ohňostrojem prováděli strážníci městské policie i asistenti prevence kriminality ve spolupráci s Policií ČR a hasiči opatření zaměřená
především na bezpečnost přítomných osob.
Dále byl nutný odklon průjezdu vozidel přes
náměstí Republiky po dobu konání kulturního programu a ohňostroje. Důvodem letošních zvýšených bezpečnostních opatření
byla zejména současná situace, týkající se
různých teroristických útoků ve světě.

Opilce převezli na záchytnou stanici

V odpoledních hodinách bylo na služebnu městské policie přijato oznámení od občana, že ve Žďáru 1 na ulici Husova dochází
ze strany čtyř bezdomovců k narušování
veřejného pořádku a vzbuzování veřejného pohoršení. Na místo se dostavily hlídky
městské policie, aby vůči chování těchto
problémových osob zjednaly nápravu, což
se podařilo. Vzhledem k silné opilosti u dvou
z nich, muže a ženy, bylo strážníky rozhodnuto o jejich převozu a umístění na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy. Zbylé
dvě osoby byly strážníky řešeny v souladu se
zákonem a místo následně opustily.

Napadl svoji partnerku

Na tísňovou linku MP 156 oznámila rozrušená žena, že byla na ulici Horní ve Žďáře
1 fyzicky napadena a zbita svým přítelem,
který ji měl následně i okrást o peněženku.
Pomocí městského kamerového systému
a kontaktu s poškozenou přes její mobilní
telefon se ji podařilo nalézt u zadní brány
hřbitova na ulici Novoměstská. Ženě byla
poskytnuta první pomoc a následně bylo
prováděno pátrání po muži podezřelém z
trestného činu. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu
šetření.

Výtržník v hale Českých drah

Ve večerních hodinách oznámil na služebnu městské policie pracovník ostrahy z
nádražní haly ČD, že se tam nachází podnapilý bezdomovec, který tam slovně uráží ostatní občany čekající na vlakové spojení. Na
místo se neprodleně dostavila hlídka. Bylo
PO SPORTIS přijme ihned na dohodu o
zjištěno, že se jedná o muže ve věku 32 let,
provedení práce (DPP) recepční (zástup
se kterým jsou opakovaně problémy. Při oriza dovolenou a nemoci) na hotelový dům
entační dechové zkoušce na alkohol mu byla
Morava a hotel Tálský mlýn. Od dubna přinaměřena hodnota 3,42 promile alkoholu v
jmeme na autokempink Pilák zaměstnandechu a hlídkou bylo tedy rozhodnuto o jeho
ce na pozici údržby a sečení trávy (DPP).
převozu na PZS do Jihlavy. Muž se během
Zájemci volejte vedoucí úseku služeb na
prováděných úkonů, které jsou nutné k jeho
736 267 268. Dále přijmeme od dubna na
převozu, začal chovat vůči strážníkům agredohodu o pracovní činnosti (DPČ) zaměstsivně, vyhrožoval zabitím, proto byly proti
nance na pozici správce tenisových kurtů.
němu použity donucovací prostředky včetně
Zájemci o informace volejte vedoucího
nasazení pout. Vzhledem k protiprávnímu
úseku sportu na tel.číslo 737 203 054.
jednání dotyčného muže byla celá věc pře					dána k prošetření Policii ČR, jako podezření
	
na trestný čin vyhrožování s cílem působit na

Vladimír Kovařík, ředitel PO SPORTIS
výkon pravomoci úřední osoby. 
MP
13

Aktuality

Chystá se změna dopravního režimu
na Havlíčkově náměstí
Město Žďár nad Sázavou má zájem upravit stávající režim parkování na Havlíčkově náměstí ve Žďáře nad Sázavou. V současné době zde parkuje mnoho vozidel a
často některá z nich brání volnému průchodu chodců, ve výjezdu a vjezdu z a do
garáží či průjezdu ke Tvrzi. Na téma změny režimu parkování proběhlo 19. ledna
2017 v Kafíčku veřejné setkání s místními
obyvateli, kterých se situace a dopravní
opatření bezprostředně dotýká. Setkání
se za město účastnili vedoucí městské
policie Martin Kunc, komunitní koordinátorka Radka Remarová, pracovník odboru dopravy Luboš Koubek a pracovník
odboru komunálních služeb Jiří Kasper.
„Občané byli na setkání seznámeni s připravovanou úpravou, poté byli vyzváni, aby
své náměty a připomínky sepsali písemně na
připravený tiskopis. Jejich připomínky byly
posouzeny, ale bohužel nelze vyhovět všem.
Připomínkám, které byly vyhodnoceny jako
možné, bylo vyhověno, některé požadavky
byly předány projektantovi, aby je prověřil a
umožní-li to technické předpisy, aby byly zapracovány do projektu,“ sdělil Luboš Koubek.
Na základě požadavku města je zpracován projekt dopravního značení, který
vypracoval Tomáš Petr. Základní princip navrhovaného dopravního značení spočívá v
tom, že celé Havlíčkovo náměstí a ulice Radniční bude v zóně označené dopravní značkou č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“,
na které bude vyznačena dopravní značka
č. B 29 „Zákaz stání“. Ve spodní části značky bude uveden text: „Mimo vozidel označených parkovací kartou na vyznačených
místech a mimo neděle a svátky na vyznačených místech.“ Doplnění textu na zónové
značce je nezbytné proto, aby např. občané

byť s parkovací kartou nemohli parkovat
vozidla jinde než na vyznačených místech.
Bude se vydávat jedna parkovací karta na
jedno číslo popisné, karta bude přenosná.
Parkování v zóně zákazu stání bude umožněno pouze na místech, kde to bude povoleno dopravními značkami značícími parkoviště (č. IP 11a až IP 11g a IP 12).
Akce se bude realizovat až po zpracování konečné verze projektu dopravního
značení, poté se dopravní značení stanoví formou opatření obecné povahy, což se
provádí veřejnou vyhláškou, celková doba
i se zpracováním připomínek by neměla
překročit dobu cca 2 měsíce. „Nenastanou-li
nepředpokládané problémy, realizace by se
měla provést v jarních měsících tohoto roku,“
sdělil starosta města Zdeněk Navrátil.
Navrhovaným dopravním značením se
umožní vjezd zásobování a zákazníkům
po dobu zastavení (tj. doba nezbytná pro
vystoupení a nastoupení osob a naložení
a složení nákladu), v případě potřeby delší
doby stání (např. vozidlo jedoucí k Petrastu
k ověření škodní události) může parkovat na
vyznačeném parkovacím místě na zapůjčenou kartu pro dům č.p. Petrastu. 
(red)

Angličtina se stala bránou do světa
Na úvod jeden citát z médií: Při hledání
práce se bez znalostí řečí moc nechytnete, vede angličtina. (iDnes.cz) Tato citace
výmluvně ilustruje skutečnost, které si
je Gymnázium Žďár nad Sázavou dobře
vědomo a která se odráží ve všem, co v
rámci výuky angličtiny dělá. Jsme rádi,
že i pro naše žáky se stává dobrá znalost
angličtiny čím dál důležitější metou. Protože tak říkajíc táhneme za jeden provaz,
můžeme se těšit z jejich skvělých výsledků.
K desítkám žáků, kteří získali certifikát
FCE (úroveň B2), se v posledních letech
přidali ti, kteří získali o stupeň vyšší CAE na
úrovni C1. Někteří dokonce dosáhli na stupeň A, což odpovídá kompetencím rodilého mluvčího. V loňském školním roce se žák
kvarty Jakub Juračka probojoval v konver14

zační soutěži v angličtině do celostátního
kola a umístil se na 4. místě. Letos se škola

opět zúčastnila soutěže středních škol v angličtině, která se tentokrát pořádala na evropské úrovni pod názvem Best in English.
Příležitosti změřit své síly s vrstevníky z 28
států využilo 85 studentů vyššího gymná-

Tři králové vykoledovali
tři miliony pro pomoc
v nouzi
Dárci letošní Tříkrálové sbírky opět
ukázali, že jim osudy druhých v nouzi
nejsou lhostejné. Součet obsahu všech
493 kasiček, které společně se zhruba
2 000 dobrovolníky s korunkami putovaly okresem Žďár nad Sázavou, činí
úctyhodných 3 058 807,00 Kč. Oproti
loňskému roku je to o 229 284 Kč více.
„Máme obrovskou radost, že se sbírka
rozšiřuje do všech koutů okresu, a také, že je
opravdu brána vážně. Všem dárcům patří
naše veliké poděkování. Nárůst sbírky je pro
nás stále větším závazkem. A všem, kteří se na
tak vysoké částce výtěžku podíleli svým zpěvem, organizací a podporou, rovněž děkuji,“
vzkazuje veřejnosti Jana Zelená, ředitelka
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Tříkrálová sbírka je jednou z největších a nejznámějších kampaní v České republice. Povědomí o
ní stále roste. Letošní rok se uskutečnila již po
sedmnácté, a to pod záštitou Charity Česká
republika.
„Nejvíc mě nadchla radost malých koledníčků. Chodila jsem s malými prvňáčky. Moc
je to bavilo, zpívali vytrvale a s nadšením.
Brali jsme to jako tříkrálový pozdrav, zazpívali
jsme a šli dál. Pokud někdo chtěl přispět, byli
jsme rádi,“ říká Eva ze Žďáru, která skupinku
tří králů vedla letos poprvé. Letošní výtěžek
bude použit na pomoc lidem s mentálním
a kombinovaným postižením, dále na rekondiční pobytovou akci lidem s duševním
onemocněním. Za pomoci tříkrálových financí bude vytvořena záchranná síť, díky
které bude možné pomoci lidem v největší
nouzi v okrese Žďár nad Sázavou. Část výtěžku bude zaslána na mezinárodní pomoc.


Lenka Šustrová

zia. Po sečtení bodů se gymnázium umístilo
druhé v kraji.
Angličtina je pro většinu našich žáků
nejen vyučovacím předmětem, ale i přirozeným dorozumívacím jazykem. Několik
našich absolventů splnilo náročné podmínky přijímacích zkoušek a studují na VŠ
v Británii. Dlouhodobě jsme zapojeni v projektech v rámci programu Erasmus, kdy žáci
vyjíždějí do partnerských škol v zahraničí
nebo hostí zahraniční studenty ve Žďáře. V
současné době dobíhá tříletý projekt zaměřený na cyklistiku, jehož se účastní školy z 8
států Evropy.
Tradicí se už stala školní divadelní představení v angličtině. Pro žáky školy, ale také
pro skoro 500 žáků žďárských základních
škol sehráli studenti gymnázia příběhy Addamsovy rodiny. Takovým studentům je
brána do světa otevřená! 
(Sa)

Žďáráci píší do novin

Ve městě proběhne druhý ročník maratonu MaRS 2017
MaRS je 24 hodinový cvičební maraton,
kdy po celé republice i v zahraničí cvičí týmy
na podporu lidí s roztroušenou sklerózou.
Cvičenci ze Žďáru se zapojí i v letošním roce.
Akce je koncipována jako skládačka složená
z různých míst, různých forem sportovních
disciplín vhodných pro nemocné s roztroušenou sklerózou a různých účastníků (nejen
pacientů, ale i jejich rodin, přátel, lékařů,
sester, terapeutů). Proto je symbolem maratonu MaRS puzzle. Organizaci celostátně
zajišťuje Nadační fond IMPULS, nezisková

organizace. Z původně lokální akce se stala
akce s mezinárodním dosahem, jejímž cílem
je šířit myšlenku, že pravidelný pohyb je nedílnou součástí léčby pacientů s roztroušenou sklerózou, ale i součástí života každého
člověka. Akce, která povzbuzuje pacienty s
roztroušenou sklerózou a všechny ostatní
lidi ke zdravému životnímu stylu, je zároveň
osvětovou kampaní informující veřejnost o
nemoci a její léčbě.
Oficiální start maratonu je v pátek 3.
března v 18 hodin, konec v sobotu 4. března

v 18 hodin. Cvičí se všude v celé republice,
tam, kde myšlenku maratonu proti roztroušené skleróze vzali za své. Ve Žďáře se můžete k maratonu připojit v budově na ulici
Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna). Kontaktní
osobou je za Žďár Karel Kesner, tel. 737 535
753. Na stránkách nové webové stránky, zřízené přímo pro maraton MaRS bude umístěn rozpis cvičení i všechny další informace,
www.maratonmars.cz
(red)



Sbalte si kompas i baterku a zažijte večerní dobrodružné putování
Přenést se o 300 let zpět a potkat mnicha, šlechtice nebo kupce můžete na
zámku ve Žďáru nad Sázavou. Při dobrodružném putování se bude používat baterka, kompas i mapa. Večerní zážitkové
prohlídky aneb Cesta za světlem seznámí
celou rodinu formou hry s historií zámku,
který býval klášterem, a to v pátek 24. a
sobotu 25. února (16 – 21 h).
Návštěvníci podle zadaných indicií procházejí areálem bývalého kláštera, současného zámku a také Muzeem nové genera-

ce. Na určitých místech se odehrávají živé
obrazy ze zdejšího života v minulosti, děti
i dospělí potkávají historické postavy a plní
zadané úkoly. Pokud děti obstojí ve všech
zkouškách, stanou se držitelem „Řádu žďárské hvězdy“, který je bude opravňovat k různým zámeckým „vymoženostem“. „Cesty po
areálu budou vyznačeny loučemi i svíčkami,
zkrátka nezapomenutelná a magická atmosféra se vším všudy,“ popisuje Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad
Sázavou. 
(red)

Divadelní spolek ŽĎÁR zve na představení
Žďárský divadelní spolek vstupuje do
roku 2017 dalšími reprízami úspěšné hry
HORKÉ TO NĚKDO RÁD… V úpravě Jiřího
Maruše a v režii Martina Blažíčka se představí kmenoví herci DS ŽĎÁR, ale rovněž
někteří jeho dřívější odchovanci.
V hlavních rolích uvidíte Marcelu Svobodovou (Sugar), Adama Šteidla (Joe- Josefína), Víta Schafferhanse (Jerry- Dafné).
Gospelový „Panenský pěvecký sbor“ (místo
dámské kapely) řídí Tamara Pecková (Sue).
Nastudování písní se ujal sbormistr Jiří
Libra. Pod jeho vedením se úžasně rozezpívaly všechny členky sboru : D.+D. Bučkovy,
E. Hrnčířová, I. Koutníková, A. Kratochvílová,
L. Partyková, A. Stejskalová, E. Šimurdová,
N. Topinková. V mužských rolích se můžete
těšit na J. Maruše, M. Straku, V. Košťála, P.
Musila, L. Blížence, J. Bučka a další. Přijďte si
užít atmosféru slunné Floridy a výborně se
pobavit. Městské divadlo Žďár nad Sázavou,
neděle 5. března 2017 v 19. 00hod.  (red)

Horké to někdo rád... v podání Divadelního spolku Žďár. 

Foto: Filip Zvěřina

Jaro 							 Text do redakce zaslala paní Bohumila Málková
Když je venku ještě tu a tam troška sněhu, ale ptáci už přestávají létat ke krmítkům,
když rampouchy pláčou, když sněhuláci začínají být smutní, že jim upadne nos, když
sluníčko vykukuje čím dál víc, ale ruce ještě
zebou, znamená to, že se blíží jaro.
Z bílého sněhu se vyloupne kousek vonící hnědé hlíny, ze které vykouknou zelené
lístky sněženek, bledulí, krokusů, petrklíčů a
fialek. Když ještě trošku povyrostou, vypustí na sluníčko spoustu barev, které měly v
zimě schované u kořínků, a zahrádka je rázem veselá.

Jaro neošidí ani louky, stráně a stromy.
Po lukách rozhodí bílé sasanky, žluté blatouchy, petrklíče a pampelišky. Stromům
daruje drobné pupeny, ze kterých se zakrátko vybalí lístky a vyčaruje bílé a růžové květy. Z hor a strání běží voda ze sněhu, který
jarní sluníčko rozpustilo, a potůčky bublají
tu nejrozpustilejší písničku, kterou jim sluníčko napovědělo.
Nad polem létají skřivani, a z velké výšky vyhlížejí hroudu, která bude až do konce
léta jejich domovem. Při tom zpívají, až se
hory zelenají! A když se zelenají hory, zna-

mená to, že jaro už je tady!
Do ptačích budek se vrací špačkové.
V nich ze stébel suché trávy postaví nová
hnízdečka, ve kterých odchovají letošní
mláďata. „Rodičům Špačkovým“ však dá
ještě hodně práce, než kolem budou znít
písničky jejich dětí…! O to se musíme my,
zahrádkáři také zasloužit a rádi to děláme,
protože žádné jiné melodie v průběhu roku
nezní tak krásně jako ty sluníčkové, jarní.
No, a to je jaro!


Bohumila Málková
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Bruslařský oddíl ve Žďáře vychovává další mladé naděje
Když se řekne rychlobruslení, a zvláště
ve spojení s naším městem, každému
se musí vybavit jedno jméno, Martina
Sáblíková. Díky této rychlobruslařské
ikoně je město Žďár nad Sázavou známé v širokém sportovním světě. A aby
tomu tak bylo i nadále, věnuje se náš
klub výchově mladých rychlobruslařských nadějí a navazujeme tak na tradici tohoto sportu na Vysočině.
Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou vznikl na podzim roku 2008. Oddíl
je zaměřen na celoroční, pravidelnou a
kvalitní sportovní činnost pro děti a mládež. Našim cílem je také probudit v dětech zdravý smysl pro disciplínu, fairplay
a vypěstovat v nich lásku ke sportu na
celý život.
V současné době náš oddíl čítá 14 členů ve věku 5 až 12 let, kteří mají celoroční tělesnou přípravu. V zimním období
trénujeme na ledové ploše zimního stadionu v kombinaci se suchou přípravou

(atletika, technické cviky). Pokud počasí dovolí, snažíme se zaledovat přilehlý
rychlobruslařský ovál, který jako jediný v
České republice splňuje svou délkou 333
metrů mezinárodní podmínky federace
ISU. Poté děti nemají problém při přechodu na dráhu, dlouhou 400 metrů, která je
v rychlobruslařském světě běžná. Kromě
tréninků zajišťujeme našim členům sportovní soustředění a účast na závodech v
zahraničí, kde se naše mladé naděje řadí
svými výsledky na přední místa mezinárodních tabulek.
V letním období tréninkový plán zahrnuje kolo, atletiku a in-line brusle, na
kterých se děti zúčastňují závodů po celé
České republice. I zde dosahují skvělých
výsledků. Díky aktivnímu přístupu rodičů
úspěšně pořádáme v našem městě zimní
i letní závody přístupné široké veřejnosti.
Veškeré informace o našem oddílu naleznete na stránkách www.rychlobruslenizdar.cz.

Jiří Macháček

Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
13. února 2017 celkem 21 336 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: leden 2017 - 21 350, prosinec
2016 - 21 368, listopad 2016 - 21 383, říjen
2016 - 21 392, září 2016 - 21 429, srpen 2016
- 21 455, červenec 2016 - 21 460, červen
2016 - 21 476, květen 2016 - 21 483, duben
2016 - 21 489, březen 2016 - 21 506, únor
2016 - 21 497, leden 2016 - 21 511, leden
2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v prosinci 2016
a dodatečně v srpnu 2016
Tomáš Málek 
Ondřej Tomandl
Ema Šimáková
David Jun
Sára Drábková 
Radek Svoboda
Matyáš Tesař
Nina Janáčková
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5. 8. ZR 6
31. 8. ZR 3
1. 12. ZR 4
4. 12. ZR 1
9. 12. ZR 7
9. 12. ZR 2
14. 12. ZR 4
15. 12. ZR 3

Zuzana Pavlíková
Sofie Dvořáková




18. 12. ZR 6
28. 12. ZR 4

Životní jubilea v březnu 2017
Sukupová Zdenka
Lampárková Jana 
Mucha Josef

Gerlich František
Žemlička František 
Kolouchová Růžena
Chaloupková Věra 
Kudrna Zdeněk

Vencálková Marie

Petroš Oldřich
Neugebauerová Marie 
Chromý Alois	
Tietzová Anna
Krištofová Marie
Filipiová Marie
Měsíček Jiří
Šisler Pavel

Havlík Jiří
Krobová Josefa


1. 3. 95 let ZR 6
6. 3. 80 let ZR 1
7. 3. 92 let ZR 5
7. 3. 80 let ZR 3
8. 3. 85 let ZR 6
8. 3. 96 let ZR 3
8. 3. 92 let ZR 5
9. 3. 85 let ZR 5
15. 3. 80 let ZR 1
17. 3. 90 let ZR 3
21. 3. 80 let ZR 5
21. 3. 91 let ZR 6
22. 3. 80 let ZR 1
22. 3. 92 let ZR 3
23. 3. 80 let ZR 4
23. 3. 85 let ZR 4
24. 3. 80 let ZR 3

27. 3. 85 let ZR 4
29. 3. 91 let ZR 1

Srdečně gratulujeme!

Z historie města

V dnešním čísle přinášíme opis z Obecní
kroniky roku 1957.
Výstavba a zvelebení města:
Před 1. a 9. květnem byl proveden občany
jarní úklid města. Chodníky a veřejná prostranství byly poklizeny a zameteny a občané
pracovali na základě závazků. Bylo tak odpracováno 3 416 hodin 1 208 občany. Také park
okolo pomníku Rudoarmějce byl upraven
nákladem 27 000 Kčs a bylo na něm rovněž
odpracováno mnoho brigádnických hodin.
U městské mateřské školy bylo dokončeno
12 bytových jednotek města s pěknými a
moderními byty. Byla dokončena stavba budov ČSAD a pokračováno na úpravě vozovek
uvnitř jejich objektu. Také výstavba dalších
bytových jednotek na Stalingradě pokračovala. Na Stalingradě byla také dokončena stavba
II. mateřské školy a v září byla předána k užívání. Budova je vyzdobena sgrafity našich akademických malířů Kopáčka a Večeři a je velmi
pěkně řešena. Je počítána pro 120 dětí, byla
však ihned zaplněna. Také prostranství mezi
bytovými jednotkami a mezi Danmarky na
Stalingradě je upravováno a domky se zahrádkami jsou oplocovány drátěným pletivem. Na
hřiště k mateřským školám byly dány houpačky a kolotoče pro děti. V sídlišti Vysočany bylo
opravováno a zesilováno elektrické vedení –
pro rychlý růst domků bylo dosavadní vedení
slabé – Vysočany ovšem při opravě 6 týdnů
nesvítily. Bylo pokračováno na stavbě poštovní budovy, průmyslové školy a budovy OÚNZ.
V akci „Z“ byly upraveny parky a chodníky ve
Žďáře I. i II., prostranství před branou zámku
ve Žďáře II. a jiné drobné akce. Do Národního
domu – druhé budovy Závodního klubu Žďas
– bylo zavedeno ústřední topení. Je to veliká výhoda, zvláště, když se budovy používá
převážně jako divadelní. Nynější ochotničtí
herci si nedovedou představit naše divadelní
zkoušky, kdy se i v největších mrazech v zimě
zkoušelo bez topení, jen s malinkými kamínky
za jevištěm. V oblasti rybníků v Grejdách začaly se stavět rekreační chaty, o stavební místa je
veliký zájem. Také úkaz vzrůstu města a jeho
životní úrovně. Na úpravě rybníků v Hrázkách,
které opravoval Rybářský spolek většinou
pouze prací svých členů, odpracovali mnoho
hodin. Z plánovaného nákladu Kčs 40 000
bylo tak ušetřeno a odčerpáno pouze 15 000
Kčs. Upravovány jsou oba rybníky v Hrázkách
a rybáři si vystavěli pod hrází betonové nádrže
na matky a rybí plůdky. Kolem akumulační nádrže pitné vody, pro kterou se staví přehrada
na potoku Stavišti (stavbu provádí nár. podnik
Ingstav Brno), byl vysázen ochranný lesní pás
60 m šíře kolem celé přehrady. Do správy města byl také převzat hřbitov na Zelené hoře.
Zájemcům o zahrádky z obyvatelů Stalingradu byly přiděleny parcely na zahrádky ve starém městě. 29.10. byl vystaven směrný plán
výstavby města a těšil se značnému zájmu
občanů. Celková částka investiční výstavby v
roce 1957 obnášela 40 milionů korun, z toho
pouze bytová výstavba činila 15,5 milionů korun. Stavební firmy splnily však plán investiční
výstavby pouze na 48 %.

Opis: Marie Linhartová

Inzertní příloha

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

Zima ještě nekončí!
Něco na zahřátí?

Další zboží ve Zdravotnických prostředcích na Poliklinice ZR

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům
domácností v našem městě a okolí.

www.zdravotnickeprostredkyzr.cz

Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových
stránkách města WWW. ZDARNS.CZ v sekci Žďárský
zpravodaj.
Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových podkladů
pro březnové
dubnové vydání:
vydání 6.
je 3.
4.2017.
dubna 2016.

Na webu města naleznete
objednávkový formulář
pro snadné zadání vaší inzerce.
www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

Dotazy, objednávky, podklady:
Miroslav
Skalník
Hana
Vykoukalová
tel.: 773 794 139, e-mail: inzerce@zdarns.cz
hana.vykoukalova@zdarns.cz,
tel.: 566 688 335

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Telefon: 566 690 244

07.00 - 17.00
07.00 - 15.30
07.00 - 17.00
07.00 - 15.30
07.00 - 12.00

• e-mail: zp@poliklinikazr.cz
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Využijte náš informační portál
Ski region Žďársko.

v

17. 3. 2017 v 19:30 hod. v DK Žďár nad Sázavou
Vstupenky v prodeji!
:

NOVĚ

CHYSTÁTE SE NA BĚŽKY?

Tratě na Žďársku se vymykají republikovým
zvyklostem. Slouží především obyvatelům
Žďáru nad Sázavou a přilehlých obcí - kopírují území obcí tak, aby co největší počet
z téměř 30.000 stálých obyvatel regionu měl tratě nadosah. Svojí polohou,
profilem a pravidelnou údržbou si
získaly stovky příznivců lyžování
nejen z Vysočiny, ale z celé republiky. Velkou předností našich tratí je možnost lyžování
oběma technikami - klasicky
i bruslením - po celé délce
50 km upravených tratí.
Celkem upravujeme
téměř 120 km tratí.

Pro veřejnost: Dům kultury, Žďár nad Sázavou  Informační turistické centrum,
Žďár nad Sázavou  Turistické informační centrum, Bystřice nad Perštejnem,

JANA URIEL
KRATOCHVÍLOVÁ

Jiøí George Hrubeš & ILLUMINATI.CA

Pondìlí 27. února 2017 v 19.00 hodin
Mìstské divadlo Žïár nad Sázavou
www.skizdarsko.cz

Vstupné: 250,- Kè

www.dkzdar.cz

E-vstupenky

Pøedprodej vstupenek v pokladnì DK: Po, Út, St, 13.00 - 17.00 hodin; Tel: 566 502 254 e-mail: dkzdar@dkzdar.cz

ZPÌT NA ACTIVE CLUBU

Brodská 2, 591 01 Žïár nad Sázavou

Kino Vysoèina ve Žïáøe nad Sázavou
bude od 1. února 2017
uzavøeno z dùvodu rekonstrukce

společnosti

BOOM!BAND a Monika Absolonová

Soutěž

o nejlepší masku!

Ty nejlepší obdrží lákavé ceny!

Poukaz
v hodnotě
20 000 Kč
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Pøedpokládané ukonèení
stavebních prací
èerven 2017
Znovuotevøení kina
srpen 2017

Hoverboard

www.yashica-events.cz/benatskykarneval

V AUTORIZOVANÉM CENTRU PRO JUMPING®

LED
televizor

Informace o kinì sledujte na
www.dkzdar.cz

nìkdo si to odskáèe

NOVÉ TRAMPOLÍNY
NOVÝ INSTRUKTOR
ÚVODNÍ LEKCE ZDARMA

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 8. března a čtvrtek 9. března 2017
středa 11.00, čtvrtek 9.00 a 11.00
PRINCEZNA TURANDOT
Městské divadlo
středa 15. března 2017, 9.00 a 11.00
TRAPAS NEPŘEŽIJU
Městské divadlo

čtvrtek 23. března 2017, 8.30, 10,00
pátek 24. března 2017, 18.00
VODY – žďárské folklorní soubory a Horácká muzika
Městské divadlo
PLESY
pátek 3. března 2017, 19.30
MATURITNÍ PLES SOŠ BĚLISKO NMnM
sobota 4. března 2017, 19.30
PLES PKS
sobota 11. března 2017, 19.30
PLES V ŽITĚ BEATA RAJSKÁ
pátek 17. března 2017, 19.30
PLES COOPER STANDARD
Dům kultury

neděle 19. března 2017, 15.00
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Městské divadlo
DIVADLO
úterý 28. února 2017, 19.00
ROZMARNÝ VEČER
Městské divadlo

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 24. února až neděle 26. února 2017, 9.30
MČR JEDNOTLIVCŮ A DVOJIC V ŠIPKÁCH
Dům kultury

středa 1. března 2017, 19.00
SKOŘÁPKA
Městské divadlo

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 2. března 2017, 16.00
JAN AMOS KOMENSKÝ – UČITEL NÁRODŮ
Husova kaple, Kopečná

neděle 5. března 2017, 19.00
HORKÉ TO NĚKDO RÁD …
Městské divadlo
úterý 14. března 2017, 19.00
VELVET HAVEL
Městské divadlo
DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 16. března 2017, 19.00-21.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
pondělí 27. února 2017, 19.00
J. U. KRATOCHVÍLOVÁ, J. G. HRUBEŠ & ILLUMINATI
Městské divadlo
úterý 21. března 2017, 19:00
VÁCLAV KOUBEK
Kavárna U Tety Hany

sobota 4. března 2017, 13.30-16.00
PhDr. IRENA BUKAČOVÁ: MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE
Doc. PhDr. ZDENĚK HOJDA, CSc.:
CESTOVATELÉ A POUTNÍCI V BAROKU
křížová chodba zámecké fary
středa 8. března 2017, 9.30
MINIKURZ BAREVNÉ TYPOLOGIE
A ŠÁTKOVÝ JARMARK
Senior Point, poliklinika
sobota 11. března 2017, 14.00-16.00
Prof. PhDr. VÍT VLNAS: SV. JAN NEPOMUCKÝ
křížová chodba fary v Zámku Žďár
sobota 18. března 2017, 14.00-16.00
Doc. PhDr. JIŘÍ TOMÁŠ KOTALÍK: POSELSTVÍ BAROKA
křížová chodba fary v Zámku Žďár

KULTURNÍ AKCE
sobota 25. února 2017, 21.00
GREGY PÁRTY
kulturní centrum Batyskaf
pondělí 7. března 2017, 19.00
RUMUNSKO – PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PERLY
Kavárna U Tety Hany
pátek 18. března 2017
JOSEFSKÁ NOC
18.00 - Divoká krása národního parku Manú (Peru)
cestopisná beseda s Pavlem a Klárou Bezděčkovými
Předání ocenění nejlepší čtenářské babičce - celostátně vyhlášená akce ČTENÁŘ ROKU 2017 – hledáme nejlepší čtenářskou BABIČKU
od 20.30 - Valerie Pelikánová - přednáška o bylinkách
od 20.30 - Velikonoční dílna
od 22.00 - AMaTer - vystoupení hudební skupiny
Knihovna Matěje Josefa Sychry

úterý 21. března 2017, 13.00
SEBEOBRANA PRO ŽENY
Family Point, poliklinika
středa 22. března 2017, 9.30
RIZIKA REKLAMY PRO SENIORY
Senior Point, poliklinika
VÝSTAVY
úterý 28. února až neděle 2. dubna 2017
út – ne 9.00-12.00 a 14.00-17.00, so – ne 14.00-17.00
STANISLAVA WASSERBAUEROVÁ – OBRAZY
Galerie Stará radnice
úterý 31. ledna až neděle 19. března 2017
út – ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00
KLOBOUČKU HOP!
Regionální muzeum na Tvrzi

Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

