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

Zaostřeno na Žďár 2017

Aktuality

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

Zveme na vernisáž a předání ocenění
Známe vítěze prvního ročníku soutěže!
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 III. Zaostřeno na domácí mazlíčky
V březnu 2017 bylo do soutěže zasláno 37 soutěžních fotografií.
Vítězkou třetího kola fotografické soutěže se stala Jitka Imramovská s celkovým počtem 112 hlasů. Gratulujeme! Autorka vítězné
fotografie byla odměněna dvěma volnými vstupenkami do Kina
Vysočina. (vstupenky jsou platné po rekonstrukci kina)

Zdeněk
Navrátil
starosta města
Žďáru nad Sázavou

IV. Zaostřeno na sport a vše kolem něj
(zasílejte do 9. dubna 2017)
Fotografie na soutěžní téma Sport a vše kolem něj 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,
dovolte mi, abych vás opět pozdravil ze
stránek Žďárského zpravodaje. Zima už
pomalu končí svou vládu a příroda se i u
nás ve městě a v jeho okolí probouzí ze
zimního spánku. Musím přiznat, že pro
mne je jaro na Vysočině jedním z nejkouzelnějších období roku.
Ihned, jak zmizel sníh, rozběhly se
i práce na postupném úklidu města. Do
něj se letos poprvé zapojila také skupinka pěti městských pracovníků, které
město ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnalo v rámci projektu veřejně prospěšných prací. Tato městská pracovní
„četa“ se podílí na údržbě veřejných
prostranství již od loňska a město tímto způsobem řeší především dva problémy. Na straně jedné se snaží k pracovní činnosti motivovat dlouhodobě
nezaměstnané spoluobčany, na straně
druhé si tak může zajistit drobné práce
v komunální oblasti vlastními silami, a to

prakticky zadarmo. Musím říct, že když
tato „skupina VPP“ před rokem vznikala,
řada lidí mne odrazovala, že to nebude
fungovat. Zatím se však naštěstí jejich
slova nepotvrdila a díky dobrým zkušenostem budeme od května pracovní
skupinu rozšiřovat o další tři pracovníky.
Věřím, že i jejich budoucí práce přispěje
k lepší péči o veřejná prostranství našeho města.
Když už jsme u toho jarního úklidu,
rád bych zmínil, že i letos se naše město zapojuje do projektů „Čistá Vysočina“
a „Čistá Sázava“. Společně s vámi a s
dalšími desítkami zapojených spolků
a firem se pokusíme Žďár na jaře zkrášlit.
A to tak, aby nám v očekávané letní turistické sezóně, nesené tentokrát v duchu
žďárského baroka, nedělal ostudu.
Pevně doufám, že si v rámci pracovních i jarních povinností třeba najdete
čas na dubnové setkání s občany, tentokrát na téma dopravy ve Žďáře nad
Sázavou. Chcete vědět, jak jsme na tom
s obchvatem? Jaká čísla vycházejí z měření dopravy? Co se chystá v oblasti cyklostezek? Pak vás tedy zvu ve čtvrtek 6.
dubna do jídelny 5. základní školy. Budeme rádi za vaši účast i za vaše názory
v diskusi.
Jinak jen telegraficky: soutěž na dodávku elektrické energie ušetřila půl
milionu ročně, rekonstrukce kina je
v plném proudu, prořezávky dřevin
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v těchto dnech finišují a s jarem se rozjíždí opravy komunikací. Před dokončením je také práce na podobě „nové“
žďárské MHD, jejíž podobu vám představíme v nejbližších měsících. Uzavírá
se tak dvouleté úsilí města, dopravce a
expertů z Univerzity Pardubice, do kterého přispěly svou aktivní účastí v průzkumech a anketách i stovky Žďáráků.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné jarní dny a příjemné prožití
blížících se velikonočních svátků.

AKTUÁLNĚ: Žďárské Plameny zažívají hektický vrchol letošní sezóny
„A“ mužstvo žďárských hokejistů obsadilo v tabulce základní části skvělé
čtvrté místo a v osmifinále play-off se
utkalo s houževnatým soupeřem HC
Trutnov. Tuto těžkou sérii však zvládli a
vítězstvím 4:1 na zápasy se probojovali
do čtvrtfinále, ve kterém je čeká velké a
třaskavé derby se sousedním Havlíčkovým Brodem. Zápasy provázela úžasná
atmosféra před zaplněnými tribunami
žďárského zimního stadionu, na který
si našly cestu téměř čtyři tisícovky diváků. Avšak nadcházející série bude ještě
atraktivnější, takže Bouchalky čeká pořádná zatěžkávací zkouška. Úspěchy
však slaví také mládežnické týmy. Starší
dorost vyhrál základní část ligy a od 17.
března vstoupí do kvalifikace o postup
do nejvyšší soutěže. V extralize již čtvr-

tým rokem působí mladší dorostenci,
kteří rovněž letos dělají hokejovým
příznivcům radost. Z pátého místa se
probojovali do play-off, ve kterém svádí

Mužstvo A - Žďárské plameny

bod s Vítkovicemi a po dvou zápasech
je stav série vyrovnaný 1:1. Držte palce
Žďárákům na všech frontách!

(mk)

Foto: Petr Nedvěd
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Setkání s občany na téma „Generel dopravy aneb Plán udržitelné městské mobility“

pod záštitou komise rozvoje města a životního prostředí

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v jídelně Základní školy Palachova v 18.00 hodin setká vedení města s občany, tentokrát na téma dopravy a městské mobility. Setkání se zúčastní starosta města Zděněk Navrátil, místostarosta města Josef Klement a vedoucí odboru
rozvoje a územního plánování Městského úřadu Irena Škodová. Pozvání na setkání přijali rovněž zástupci Ředitelství silnic a dálnic, CHKO Žďárské vrchy a firmy DHV, která pro město zajišťuje dopravní průzkumy a modely
dopravy z roku 2014. Hostem setkání bude docent Pavel Drdla, který se zaměří na veřejnou dopravu. O nemotorové dopravě v našem městě bude hovořit Miloslav Sláma, člen komise rozvoje města a životního prostředí.

Aktuality

Zjišťování spokojenosti klientů Městského úřadu je ve Žďáře samozřejmostí
Jan Havlík
tajemník
Městského úřadu
ve Žďáře nad
Sázavou

Chcete vědět jak jsme na tom s obchvatem? Jaká čísla vycházejí z měření intenzity dopravy? Co se
chystá v oblasti cyklostezek a MHD? Na tyto otázky a mnoho dalších vám odpovíme na dubnovém setkání s občany. Všichni jste srdečně zváni.

Zapojte se do dění ve městě. 				



www.zdarns.cz

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Martin Mrkos
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Nová vyhláška vychází vstříc pejskařům
Rada města nově schválila vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro
volný pohyb psů ve veřejném prostranství. Nově tak ruší povinnost mít
psa na vodítku a zároveň s náhubkem,
nyní je vyžadován buď jen náhubek,
nebo vodítko. Další, příjemnou novin-

kou je vymezení tzv. výběhů pro psy,
kde se pes může pohybovat zcela
volně, tj. bez vodítka a bez náhubku.
Vyhláška tak nabízí více volnosti pro
psy, a zároveň klade důraz na vyšší
odpovědnost majitelů psů. V zásadě
to není o psech, ale o lidech. Vše je
o vzájemné toleranci a respektování
životního prostoru každého z nás, ať
máme, nebo nemáme psa. Myslím, že
můžeme všichni v pohodě vedle sebe
koexistovat.

Finanční vypořádání roku 2016
Rada města schválila finanční vypořádání roku 2016 ve výši 31,9 milionů korun. Tyto prostředky se tedy
přesouvají do rozpočtu roku 2017.

Plán odpadového hospodářství
Rada města schválila nový Plan
odpadového hospodářství pro roky
2017-2026.
V kostce: klademe důraz na udržitelnost, ekologii a hospodárnost
při nakládání s odpady a jejich dalším využitím.
Materiál má přesah i do naší snahy profilovat Žďár nad Sázavou jako
město se zdravým životním prostředím. S tím souvisí i výchova veřejnosti a zejména pak dětí chovat
se šetrně k životnímu prostředí, ve
kterém žijeme.




Martin Mrkos, radní a zastupitel
města Žďár nad Sázavou

Aktivním pohybem proti rozstroušené skleróze
MaRS 2017, 24 hodinový maraton
cvičení pro roztroušenou sklerózu,
který začátkem března organizoval
Nadační fond IMPULS, byl opět akcí
plnou nadšení a radosti. Již podruhé
se připojili i žďárští cvičenci. Záštitu
nad akcí v letošním roce přijal radní
a zastupitel Radek Černý.
„Co děláte první víkend v březnu?
...Máte-li čas, přidejte se k nám, k životu naplno s těmi, kteří chtějí být stále
v pohybu, i když mají roztroušenou
sklerózu!“ Tak zazněla výzva, ke které se
3. a 4. března přidalo 3 244 nadšenců.
Skoro o 1300 účastníků více než v minulém roce přišlo podpořit všechny, jejichž nezvaným souputníkem životem
je roztroušená skleróza. Původní nápad
24hodinového cvičení pacienta s roztroušenou sklerózou Romana Kvapila,
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se postupně z jednoho místa a 84 cvičících rozšířil nejenom v Česku, ale proniká do Evropy. Všechna cvičící místa v
Česku si postupně předávala pomyslný
štafetový kolík a každé město bylo byť
na chvíli tím „hlavním“ městem marato-

nu MaRS.
Tak tedy na závěr – co děláte první
víkend v březnu příštího roku? Pojďte
si s Nadačním fondem IMPULS zacvičit,
zakusit neopakovatelnou atmosféru a
připojit se k MaRS 2018! 
(red)

Klienti hodnotili úředníky, ti obstáli na
výbornou. Na několik otázek týkajících
se právě zjišťování spokojenosti klientů jsme se zeptali tajemníka Městského
úřadu Jana Havlíka.
V čem hodnocení spokojenosti klientů
Městského úřadu spočívá? A jak dlouho
ho již provádíte?
Zjišťování spokojenosti klientů (zpětné
vazby na poskytované služby) je především v komerční sféře standardním nástrojem. Cílem je získat informace o kvalitě od
těch, kterým je služba poskytována. Tento
proces je jedním ze základních v modelu
Řízení lidských zdrojů, který byl vytvořen a
implementován v rámci 3 dotačních projektů z OPLZZ v letech 2010 – 2015. Zjišťování
provádí školená tazatelka, která oslovuje klienty odcházející z budovy MěÚ a ptá se na:
vzdálenost bydliště od MěÚ, způsob dopravy na MěÚ, v jaké záležitosti jednal na MěÚ,
jaká byla čekací doba, a nakonec, jak byl klient spokojen s orientačním systémem, prostředím úřadu, chováním a jednáním úředníků (chování, vstřícnost) a pracovní dobou.
Zpětnou vazbu získáváme a s výsledky
(5 628 dotazníků) pracujeme od roku 2010.
V průběhu roku 2016 nám odpovědělo 476
klientů. Velmi si vážíme všech, kteří odpovědím na dotazy věnovali svůj čas a snažíme se jim to vrátit kvalitními a zlepšujícími
se službami při zachování principu legality
veřejných služeb. Vyhodnocení dotazníků
provádí nezávislá firma MVS Projekt s.r.o.

Foto: Nikola Adlerová

Jaký spatřujete v hodnocení vývoj?
Dovolím si použít graf a citovat hodnocení provedené nezávislou zpracovatelskou
firmou. Vývoj celkového průměrného hodnocení spokojenosti klientů MěÚ Žďár nad
Sázavou v čase ukazuje ustálení dosažených hodnot na úrovni známky kolem 1,10,
a 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. Z
výsledků i vývoje mám radost, ale současně
i obavu z jejich udržení. Snažím se zaměstnance MěÚ neustále motivovat, společně s
nimi hledat smysl naší práce a uspokojení z
ní. Myslím, že se nám to zatím daří.

Jak si Městský úřad stojí v porovnání s
ostatními úřady v ČR?

Trochu komplikovaná odpověď, protože v
prostředí veřejné správy je šetření spokojenosti klientů tak trochu v plenkách a pro
porovnání musí existovat jejich porovnatelnost (metoda, struktura, hodnocení atd.).
Mohu tedy využít dat poskytnutých zpracovatelskou firmou MVS Projekt vycházejících ze stejné metodiky šetření a hodnocení
městských úřadů, kterých je 11. (viz tabulka)
Srovnání s ostatními úřady v rámci průměrných známek za celou dobu realizace

šetření (2010 – 2016)

V rámci porovnání jsou zahrnuty městské
úřady a magistráty, které se dlouhodobě
věnují budování prozákaznické orientace
a pravidelně realizují šetření spokojenosti
klientů.
Jakých dalších podobných aktivit se
Městský úřad účastní?
Naše zkušenosti a výsledky se snažíme
uplatňovat a propagovat v mnoha dalších
soutěžích a hodnoceních kvality úřadů. V
loňském roce jsme se jako jediný úřad přihlásili do Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost a získali 2. místo. Obrovskou
radost a potěšení nám přineslo 1. místo
v Kraji Vysočina a 3.místo v ČR s názvem
Přívětivý úřad porovnávající úřady obcí s
rozšířenou působností provedenou Ministerstvem vnitra ČR. Pro mne osobně je však
nejdůležitější, že stále cítím chuť a zájem
svých kolegyň a kolegů neustále zdokonalovat a zlepšovat služby, které poskytujeme.
Jejich profesionality, nadšení a zapojování
do zvyšování kvality. Je úžasné, že do dobrovolných pracovních týmů zabývajících se
touto problematikou je zapojeno více než
40% zaměstnanců našeho úřadu.
Atmosféra důvěry, otevřená komunikace,
participace a motivace na základě možnosti
„ovlivnit věci okolo“ jsou úžasným hnacím
motorem v cestě za kvalitou nejen veřejné
správy.
(red)

Máte platný řidičský průkaz?
Kontrola vám zabere jen pár vteřin
V našem správním obvodu skončí letos
platnost řidičských průkazů 3043 řidičům,
proto odbor dopravy doporučuje ověřit
si, jestli to není právě váš případ. Jedná
se o řidičské průkazy z roku 2007 s dobou
platnosti na deset let, tedy roku s nejvyšším počtem vydaných řidičských průkazů
v historii.

Cvičenci žďárské Unie ROSKA, taneční skupina Džamila a radní Radek Černý.

z Olomouce. Celou zprávu až do struktury
jednotlivých odborů a oddělení MěÚ si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Kontrola dokladu zabere pár vteřin, avšak
v případě, že by řidič řídil s propadlým průkazem, vystavuje se riziku pokuty do 2 tisíc
korun na místě, v případě správního řízení až
2 500 korun.
Pro účely vydání nového řidičského prů-

kazu si žadatel musí přinést na příslušný
městský úřad podle místa trvalého bydliště
jednu fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetru, stávající řidičský
průkaz a doklad totožnosti (občanský průkaz,
ve výjimečných situacích cestovní pas s potvrzením o trvalém pobytu). Zákonná lhůta
pro vydání nového dokladu je do 20 dnů od
podání žádosti, lze zažádat i v kratší lhůtě do
5 pracovních dnů za poplatek 500 korun. Žádost o výměnu lze podat nejdříve tři měsíce
před koncem platnosti řidičského průkazu.
Pokud žadatel požádá o výměnu ještě v
době platnosti starého řidičského průkazu, je
výměna zdarma. 	
Odbor dopravy MěÚ

Informační kancelář Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.


Foto: adl
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JARNÍ ÚKLID MĚSTA 2017

Blíží se výběr místního poplatku za svoz odpadů

Město Žďár nad Sázavou organizuje
v období od 30. března do 1. dubna
2017 na celém území města tradiční
jarní úklid. Aktivně se ale zapojí i do
úklidu řeky Sázavy, který pravidelně
organizuje MAS Havlíčkův kraj a na
území města se letos uskuteční již po
dvanácté.

žit nebezpečné a všechny další odpady
na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato
služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Ve dnech 30. března až 1. dubna 2017
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru je možné odložit
pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků,
ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz tabulka). „Elektrospotřebiče,
které dosloužily, ale jsou stále kompletní,
jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako
odpad na skládce nebezpečného odpadu
a město za ně platí nemalé finanční prostředky,“ vysvětlila pracovnice odboru
komunálních služeb Miluše Kozáková.
„Žádáme občany, aby všechny odpady
předávali pracovníkům firmy přímo na
stanovišti k autu,“ doplnila Kozáková. Po
ukončení mobilního svozu je možno ulo-

Ve dnech od 3. do 13. dubna 2017 budou na obvyklých stanovištích ve městě
rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad a odpad ze zeleně
(rozpis viz tabulka). Objemný odpad
bude odvezen na skládku do Ronova a
odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice se od dubna 2017 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech, tedy každé úterý, v některých
částech ve středu. Stále ještě lze na Městském úřadě požádat o biopopelnici do
bezplatné výpůjčky. V jarních měsících
dojde také k rozšíření třídění u hřbitovů
na Zelené hoře a na Jamské ulici. „Na
tato místa budou přistaveny kontejnery
na biologicky rozložitelný odpad (čisté
bio), dále plasty, sklo a směsný komunální
odpad. Žádáme občany, aby se zapojili do
třídění i na těchto místech,“ sdělila Kozá-

Provozní doba sběrného dvora:
pondělí až pátek od 6.00 do 17.00 hodin
sobota od 7.00 do 13.00 hodin

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Akce Čistá Sázava 2016 - MěÚ

Foto: adl

ková. „Dále chceme upozornit občany, že
na některých místech města (hlavně na
sídlištích) se velmi zhoršilo třídění odpadů.
Již to není jen tak často zmiňované ukládání odpadů okolo kontejnerů, ale jedná
se přímo o kontejnery na komunální odpad. Zejména se jedná o část ZR 3, kde se
v kontejnerech objevuje velké množství
odpadů, které lze vytřídit – papírové obaly,
kartony a všechny druhy plastů. Například
plasty se na skládce komunálního odpadu
nikdy nerozloží,“ vysvětlila problematiku
Miluše Kozáková. Město tedy žádá občany o zkvalitnění třídění odpadu.

(oks)

Jarní úklid města

Jako každoročně se i v letošním roce blíží termín, dokdy je nutné zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, dále jen poplatek za komunální odpad. Tento poplatek se řídí obecně závaznou vyhláškou vydanou na
základě zákona o místních poplatcích.
Momentálně platnou vyhlášku můžete
nalézt na webu města.
Výše poplatku pro rok 2017 činí 580 korun na osobu. Poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, a to ke 30. dubnu a 31.
říjnu 2017. „V letošním roce obdrží občané
již v dubnu složenky na obě pololetí. Na slo-

čtvrtek 30. 3. 2017

hodina

Bezručova - U Pily

14.30 - 14.55

U Táferny

15.00 - 15.25

Dvorská

15.30 - 15.55

Vejmluvova (u obchodu)

16.00 - 16.25

hodina

sobota 8. 4. 2017

hodina

Bezručova (u fotb. hřiště)

16.30 - 16.55

Dvorská

13.00 - 14.30

Radonín

10.15 - 11.30

Nová (zast.MHD)

17.00 - 17.25

U Táferny

15.00 - 16.30

Stržanov

12.00 - 13.15

Kulturní dům. Vysočany

17.30 - 17.55

Bezručova (u fotb. hřiště)

17.00 - 18.30

pátek 31. 3. 2017

hodina

úterý 4. 4. 2017

hodina

pondělí 10. 4. 2017

hodina

Květná (zastávka MHD)

14.30 - 14.55

Šípková

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

Kulturní dům Libušín

15.00 - 15.25

Purkyňova

15.00 - 16.30

Nábřežní

15.00 - 16.30

Bratří Čapků (stánek PNS)

15.30 - 15.55

Vejmluvova

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

na Rybníčku

16.00 - 16.25

středa 5. 4. 2017

hodina

úterý 11. 4. 2017

hodina

Střední zdravotnická škola

16.30 - 16.55

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Pelikánova - Jamborova

17.00 - 17.25

Vnitřní

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD)

17.30 - 17.55

Nová

17.00 - 18.30

sídl. Klafar (u Orlovny)

17.00 - 18.30

sobota 1. 4. 2016

hodina

čtvrtek 6. 4. 2017

hodina

středa 12. 4. 2017

hodina

Stržanov

7.00 - 7.15

Květná - Luční

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

Radonín

7.30 - 7.45

Veselská u školky

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Radonín - č. pop. 14

7.50 - 7.55

KD Vysočany

17.00 - 18.30

Vodojem - točna

17.00 - 18.30

Radonín - č. pop. 13

8.00 - 8.05

pátek 7. 4. 2017

hodina

čtvrtek 13. 4. 2017

hodina

Mělkovice

8.20 - 8.30

Novoměstská

13.00 - 14.30

Lučiny

13.00 - 14.30

Mělkovice - č. pop. 386

8.35 - 8.40

Polní

15.00 - 16.30

U Hrázek

15.00 - 16.30

Mělkovice - č. pop. 306

8.45 - 8.50

Vodojem (točna MHD)

17.00 - 18.30

Klafar - Libická (u byt. domu)

17.00 - 18.30

Veselíčko

9.00 - 9.15

sobota 8. 4. 2017

hodina

U Jezu

9.30 - 9.55

Mělkovice

7.00 - 8.15

Okružní dolní - V Zahrádkách

10.00 - 10.25

Veselíčko

8.30 - 9.45

Klafar u Orlovny

10.30 - 10.55

ženkách naleznou informace jako číslo účtu,
variabilní symbol, kdy má být nejpozději zaplaceno, za koho platí,“ sdělila pracovnice
odboru komunálních služeb Drahoslava
Komínková. „Pokud dojde k jakékoliv změně v průběhu roku, občané by se na nás měli
obrátit, jsme připraveni tuto věc s nimi vyřešit k oboustranné spokojenosti,“ doplnila
Komínková.
Za domácnost může platit jedna osoba.
Je však nutné, aby ten, kdo platí za více
osob, oznámil Městskému úřadu jména,
příjmení a data narození osob, za které
platí. „Žádáme proto všechny, kteří nadále
nebo nově chtějí sloučit platby za více osob,
aby nám to oznámili,“ vyzvala Komínková.
„Na webových stránkách města najdete

Jak se chovat na jaře v lese
Ladislav Holeš
pracovník odboru
životního prostředí
Městského úřadu

Stanoviště a časový harmonogram
svozu nebezpečného odpadu

pondělí 3. 4. 2017
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Vážení spoluobčané,
jak si jistě někteří z Vás všimli, v posledních
čtrnácti dnech proběhly médii zprávy o
přemnožení prasat divokých a o střetech
občanů venčících své psy s touto zvěří.
V našem správním obvodu nejsou stavy
prasat divokých alarmující, ale tak jako v
jiných částech naší země i zde prasata divoká žijí, a to i v příměstských oblastech.
Z tohoto důvodu jsem si dovolil napsat
několik zásad, jak snížit riziko možného
střetu s touto zvěří.
Jak je obecně známo, bachyně (samice) prasete divokého dokáže svá mláďata
(selata) urputně bránit, a to i před člověkem, pokud cítí, že by selata mohla být
ohrožena. V případě, že navštěvujeme
les, ale i okolní krajinu, měli bychom se v
jarních měsících (březen až červen) vyvarovat procházení mlazinami, plochami
zarostlými hustou vegetací, ale například
i vysokými polními plodinami (žito apod.).
Tyto vyjmenovaná místa si často vybírají
bachyně prasete divokého jako místa porodu (myslivecky metání) selat. Bachyně si
v takovémto krytu postaví ze staré trávy,
mechu a drobných větví záleh (pelech),
kde o selata pečuje, kojí je a ochraňuje je
zhruba 14 dní, než selata dostatečně zesílí
a začnou matku následovat. Právě v době,
kdy bachyně nemůže v případě nebezpečí selata odvést, čelí takovému vyrušení
(pro bachyni blízkost člověka znamená

ohrožení bezpečnosti selat) minimálně
zastrašovacím útokem, ale i napadením
člověka. Samozřejmě k napadení člověka
dochází jen v některých případech, ale i
fingovaný útok a zastrašování naježené
bachyně není pro návštěvníka krajiny nic
příjemného. Pokud k takové situaci již dojde, je nutné za stálého sledování bachyně
a jejích reakcí ustoupit zpět do bezpečného prostoru, kdy i bachyně o nás přestane
jevit zájem, a z takové lokality odejít, či ji
velkým obloukem obejít.
Ještě agresivněji reaguje bachyně v
takovýchto případech na vyrušení či napadení psem, zde mnohem pravděpodobněji dojde k ataku psa, který končí v lepším
případě pohmožděním psa, v horším případě tržnou ranou a někdy i usmrcením.
Psů se ostatně riziko napadení týká celoročně, jelikož je prasata divoká vnímají
jako predátory, kteří je ohrožují, ale kterým
jsou schopni se bránit, proto se také často
psovi postaví, anebo rovnou sami zaútočí.
Dovolil bych si kolegům pejskařům (sám
mám tři psy) doporučit nevypouštění psů
ve volné krajině, kde jsou krytové podmínky pro zvěř, nejen proto, že je to zakázané
zákonem o myslivosti (viz. ust. § 10 odst. 1
zák. č. 449/2001 Sb. - povinnosti vlastníků
domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků), ale hlavně proto, že by
náš čtyřnohý kamarád mohl být zraněn či
usmrcen právě vyrušeným, či napadeným
prasetem divokým.
Jelikož možnost setkání návštěvníků
volné krajiny s prasetem divokým stoupá,
samozřejmě roste i možnost výše uvedených střetů, proto jsme se pokusili za náš
odbor životního prostředí nastínit možnost, jak se výše popisované situaci vyhnout.
Přeji vám všem hodně krásných jarních
zážitků v přírodě naší líbezné Vysočiny.

Ladislav Holeš

příslušný formulář na odboru komunálních
služeb http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/
formulare k nahlášení osob, za které platíte poplatek za komunální odpad,“ doplnila
Komínková.
Na webových stránkách města jsou
před každým výběrem poplatku uveřejněny pro občany potřebné informace. Kromě
toho každý plátce obdrží konkrétní informace na alonži, připojené ke složence. Dotazy směřující na konkrétní osobu může
pracovnice odboru komunálních služeb
(tel. 566688187) sdělit pouze té osobě,
které se informace týkají, v případě dítěte
jeho zákonnému zástupci. 
(oks)

Hrozí kůrovcová kalamita
Ač se to zdá v těchto studených dnech
vzdálené a málo pravděpodobné,
Žďársku opět hrozí kůrovcová kalamita, tedy masivní přemnožení kůrovců.
Jestli skutečně nastane, to záleží nejen
na průběhu počasí v jarním a letním období, ale především na přístupu vlastníků lesů v jarním období. V souvislosti
s tím Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor životního prostředí, upozorňuje
vlastníky lesů na tuto skutečnost a vyzývá k provedení obranných opatření.
Více informací naleznete v aktualitách
na webu města.
(ožp)

Kůrovec 

Foto: archiv

Výzva pejskařům!
Vážení spoluobčané, chovatelé psů,
na základě upozornění občanů, ale i z
vlastního poznatku situace v letošním
zimním období, se na vás obracíme
s žádostí o důsledné poklízení psích
výkalů po svých psích chovancích. Jak
sami jistě vidíte, na veřejných prostranstvích se ve větší míře než obvykle (na
sněhu je to obzvláště patrné) objevují
neuklizené psí výkaly. Je zájmem nás
všech mít prostředí, v němž žijeme,
hezčí a příjemné, což jistě zátiší s psími
výkaly nenavozuje. Děkujeme za pochopení. 
(ožp)
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Příspěvkové organizace města

Představujeme nové tváře

SPORTIS informuje

V únorovém čísle jsme na stránkách Žďárského zpravodaje představili vedoucí odboru komunálních služeb paní Danu
Wurzelovou a ředitele knihovny pana Romana Kratochvíla. V březnovém čísle se představí referentka marketingu a cestovního ruchu paní Hana Vykoukalová a nový projektový koordinátor Jan Prokop, který přebral pomyslnou štafetu dotačních
maratonů po dosavadním pracovníkovi Jiřím Matouškovi.

Hotel Tálský mlýn
Obsazenost v únoru 2017 byla 39,1 % (v
únoru 2016 byla 23,2%), celkem hotel
navštívilo 257 klientů, v únoru jsme dokončili realizaci výměny podlahových
krytin na schodištích, v průběhu března
budou vyměněny čistící zóny v přízemí
hotelu a koberec na recepci hotelu, od
1. dubna 2017 dojde ke změně podnájemce restaurace se slíbenou zárukou
zachování dosavadní kvality poskytovaných služeb.

Hana
Vykoukalová
29 let
referentka
marketingu a
cestovního ruchu
Městského úřadu

Foto: adl

Předchozí zaměstnání: Produkční v komunikační agentuře, Account Executive a
finanční asistent v mediální agentuře
Záliby: fotografie, divadlo, pěší turistika,
literatura
Proč jste se ucházela o pozici marketingového referenta? A na co se v práci nejvíce těšíte?
Jsou výzvy, kterým prostě nelze odolat,
a tohle pro mě byla jedna z nich. V pozici
marketingového referenta města se potkává vše, co chci dělat, a ještě ke všemu v
mém rodném městě. A vím, že taková nabídka se ve Žďáře jen tak znovu neobjeví.
Prostě nešlo odolat! Pokud bych chtěla být
přehnaně teatrální, tak bych řekla, že celý

můj dosavadní život směřoval k tomuhle
momentu – studium cestovního ruchu,
následné studium marketingových komunikací, práce mimo Žďár, kde jsem se
utvrdila v tom, že jedině tady jsem opravdu
doma… A na co se nejvíce těším? Asi na to,
že se zase naučím spoustu nových věcí a že
budu (doufám) moci být prospěšná svému
rodnému městu.
Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti? Pracovala jste již někdy dříve
pro město?
Pracovní zkušenosti jsem zatím sbírala
mimo Žďár, v pražských agenturách. Agentura je úplně jiný svět než veřejná správa.
Ale měla jsem štěstí na práci i na lidi, od

Jan Prokop
33 let
projektový
koordinátor
Městského úřadu

Foto: adl

Předchozí zaměstnání: Podnikal jsem jako
osoba samostatně výdělečně činná v oblasti projektového poradenství.
Záliby: Rád cestuji a poznávám nová místa
s rodinou. Dopřeji si dobrou knihu, film či
koncert, divadlo. Rád si zajedu na kole po
okolí.
Proč jste se ucházel o pozici projektového koordinátora? A na co se v práci nejvíce těšíte?
Zaujala mne práce pro město, zvláště pro
Žďár, kde jsem v podstatě celý život vyrůstal
a žil. Znám tady většinu míst, budov, cest a
8

mohu tedy i identifikovat několik problémů
z pohledu občana. Těším se na to, že i za
mojí pomoci se bude moci Žďár dále měnit
v město hezké a zároveň užitečné pro občana, perspektivnější pro podnikatele, a příjemných smyslů plnější pro život i návštěvu.
Práce na jednotlivých projektech je sama
o sobě uspokojující, pokud vnímám, že projekt je dobře vymyšlený a zrealizovaný.
Já se většinou vyloženě těším na moment, kdy je projekt předán k užívání a
celá několikaměsíční až několika roční
práce měla smysl.

kterých jsem se toho mohla spoustu naučit.
Pro město jako takové jsem nepracovala,
ale vždy jsem se aktivně zajímala o dění ve
Žďáře a snažila se být, jak se říká, „v obraze“.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a
co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Musím říct, že za těch pár týdnů, co jsem
na úřadě, je to docela smršť. Ale já mám
ráda, když se stále něco děje, takže mi to
vyhovuje. Nicnedělání mi nikdy moc nešlo,
ani v osobní rovině. Navíc tady ale také cítím, že lidé berou v potaz i můj mimopracovní život, což v agentuře není vždy samozřejmost.
A když potřebuji vypnout, tak většinou
chodím do přírody… ideálně s foťákem v
ruce a někým milým po ruce. A když potřebuji úplně vypnout, tak se sklenkou červeného vína a nějakou fantasy knihou.
Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Spousta věcí. Snažím se užívat si spíše ty
malé radosti. Potěšilo mě, jak jsou na úřadě
lidé milí. Potěšilo mě, že i ve Žďáře můžete
dostat dobrou thajskou polévku.
Těší mě, že jsem se po letech mohla
vrátit zpět do Žďáru a stále tu mám partu
báječných lidí. Potěšilo mě, že i moji rodinu
(zatím) těší, že jsem zase doma. Takže Žďáre: – Těší mě. 

(adl)
Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti? Pracoval jste již někdy dříve pro
město?
Projektovou činnost v oblasti dotací dělám více než 8 let. Načerpal jsem zkušenosti
v projektech, které pomáhají v řízení a chodu obcí, jako jsou např. kanalizace, energetické úspory, školy, zahrady a parky, nebo
komunikace. Pro Žďár nad Sázavou jsem
nikdy nepracoval, až doposud.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a
co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Projektové řízení je charakteristické právě vysokým nárazovým nasazením. Snažím
se mu sice maximálně předcházet precizní
přípravou, ale ne vždy je možné se „nárazovkám“ vyhnout. Je proto nezbytné kvalitně si
odpočinout a načerpat novou svěží energii.
Pro mne takovým zdrojem může být manuální práce, jídlo, dobré víno, nebo pivo a
především spánek.


Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Náš nový rodinný dům, do kterého jsme
se nastěhovali na konci loňského roku, nám
udělal spoustu radosti.

(adl)

Budova na ulici Dolní 1
(bývalá Česká pojišťovna)
Zájemci o pronájem prostor sloužících
podnikání sledujte naše webové stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“
nebo volejte na telefonní číslo 603 228
148.
Relaxační centrum
V únoru 2017 navštívilo bazénovou část
15 400, wellness 3 140 a solnou jeskyni
165 klientů, od 1. března 2017 došlo ke
změnám v ceníku služeb, prodloužila se
doba ve wellness ze 75 na 90 minut a
přes zvýšení ceny zůstala cena přepočtená na jednu minutu stejná, u bazénové části se zvýšila cena maximálně o
10 korun na osobu pouze u některých
kategorií. Celý ceník služeb najdete na
našich webových stránkách, stále platí
upozornění pro všechny klienty, kteří
nás navštěvují, aby se nezapomínali
při vstupu (zejména do bazénové části)
osprchovat za použití mýdla, 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 organizace.
Fotbalový stadión
Zájemci o pronájem volejte na telefonní číslo 734 760 598.
Lyžařské tratě
Děkujeme všem lyžařům za jejich uznání a spokojenost, kterou nám vyjadřovali v průběhu zimní sezóny, po dlouhé
době byly výborné klimatické podmínky a my jsme měli možnost připravit
vám kvalitní tratě.
Nabídka zaměstnání:
PO SPORTIS přijme ihned na dohodu
o provedení práce (DPP) recepční (zástup za dovolenou a nemoci) na hotelový dům Morava a hotel Tálský mlýn. Na
prázdniny přijmeme do autokempinku
Pilák brigádníky na pozici recepční, pomocná recepční a úklid (DPP). Zájemci
volejte vedoucí úseku služeb na 736
267 268.
Dále od dubna přijmeme na dohodu
o pracovní činnosti (DPČ) zaměstnance na pozici správce tenisových kurtů.
Zájemci o informace volejte vedoucího
úseku sportu na telefonní číslo 737 203
054.
Vladimír Kovařík, ředitel

Městská policie
informuje
Na scéně opět alkohol
Neubylo potíží s osobami, které užily alkohol nebo jinou návykovou látku. Strážníci
řešili několik případů veřejného pohoršení a
občanského soužití, kterého se dopustili občané v souvislosti s požitím těchto látek. Někteří z výtečníků se nacházeli v ulicích města,
kde svým nevhodným chováním obtěžovali
ostatní, jiní pak v bytových domech, kde
narušovali vzájemné soužití. V několika případech došlo i k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Svým chováním si
někteří aktéři přivodili drobná zranění a došlo i k vážnějšímu ohrožení života, kdy bylo
nutné poskytnout strážníky na místě první
pomoc. V těchto případech byli aktéři převezeni přivolanou RZS do nemocnice k dalšímu
ošetření. Ve dvou případech byli převezeni
na záchytku, dva si převzali rodinní příslušníci a dva případy si převzala k dalšímu šetření
Policie ČR.
Spolupráce se sociálním odborem
V souvislosti s mrazivým počasím v uplynulém období se městská policie podílela na
monitorování osob bez přístřeší, které zrealizoval sociální odbor společně s Azylovým
domem a kterého se zúčastnila i zástupkyně
nepojistných sociálních dávek úřadu práce.
Na místě byly těmto osobám nabízeny teplé přikrývky, teplá polévka a možnost přečkat mrazivé dny na Azylovém domě, čehož
někteří opakovaně využili. V jedné lokalitě
se potvrdily stížnosti občanů na značný nepořádek, znečišťování a nevhodné chování
osob, které se zde zdržují. Osoby bez domova byly na tyto stížnosti upozorněny.
Z dalších činností uvádíme:
Na linku 156 přišla žádost o pomoc se
starší paní, která odešla z domova, nechce se
vrátit a odmítá lékařskou pomoc. Strážníci na
místě spolupracovali s rodinným příslušníkem a přivolanou RZS. Seniorka byla úspěšně převezena do nemocnice v NMnM.
Při kontrolní činnosti hlídky bylo zjištěno
vozidlo, jehož řidič se dopustil několika přestupků a měl na vozidle propadlou technickou kontrolu. Přivolaní policisté si na místě
celou záležitost převzali k dalšímu dořešení.
Hlídky dále spolupracovaly s HZS, kdy v
ulici Horní došlo k požáru dvou kontejnerů
na tříděný odpad, a při likvidaci spadlého
stromu v obci Stržanov.
Na linku 156 volala poškozená osoba se
žádostí o pomoc, kdy jí byl z uzavřeného objektu odcizen batoh a v něm její osobní věci.
Hlídka zajistila místo činu a vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla na
místo přivolána Policie ČR.
Na služebnu přiběhl chlapec, který strážníkům oznámil, že se na pěší zóně nachází starší muž, kterému se udělalo nevolno.
Vzhledem k tomu, že muž odmítl nabídnuté
lékařské ošetření, byl po telefonickém kontaktu s manželkou převezen do místa bydliště. Tímto bychom chtěli poděkovat chlapci
a jeho mamince, která zůstala u muže do
příjezdu hlídky, že nebyli lhostejní k osudu
druhého. 
MP
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Rozhovor

V Městském divadle vystoupí zpívající právník Ivo Jahelka
Zapojte se do soutěže o volné vstupenky.
Jeden z nejznámějších českých folkových písničkářů. Vystudoval Právnickou fakultu v
Praze. Vystupuje od osmdesátých let a už od svých hudebních začátků je uváděn jako
„zpívající právník“. Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje zhudebňování humorných případů ze soudních a policejních spisů. Nahrál 13 alb. Podílel se na pořadu
České televize Neznalost neomlouvá. Napsal několik knih. Často vystupuje na koncertech a festivalech. Drží se životního motta: Humor a smích jsou kořením života. Letos
se rozhodl potěšit své příznivce ve Žďáru nad Sázavou a 19. dubna 2017 vystoupí v
Městském divadle od 19 hodin. Žďárský zpravodaj přináší krátký rozhovor a soutěž o
volné vstupenky.
tem jsou Dačice, kde jsem minimálně jedJaký máte vztah k Vysočině? Případně ke
nou týdně, protože zde ještě bydlí moji roŽďáru nad Sázavou? Již jste zde vystupodiče. Dačice mám spojené se svým dětstvím
val?
a mládím, každé místo mi něco připomíná a
Protože jsem rodák z Dačic, které jsou
čím jsem starší, tím je to intenzivnější, takže
od Vysočiny coby kamenem dohodil, tak si
se tam vracím velice rád.
myslím, že k ní i trochu patřím. Ve Žďáře nad
Po tolika letech hraní i právnické praxe
Sázavou jsem dříve vystupoval celkem prase nyní cítíte býti více právníkem nebo
videlně, a to dokonce v Městském divadle,
muzikantem?
kde bude i koncert 19. dubna, ale už delší
Zatímco advokátem jsem proto, že jsem
dobu jsem u vás nebyl, takže se těším, provystudoval právnickou fakultu, tak muzitože je to moc příjemný prostor. Naposledy
kantem se příliš být necítím, neboť jsem sajsem ve Žďáře hrál na hudebním festivalu
mouk, který sice chodil deset let do LŠU na
8. srpna 2014. Jako advokát jsem jeden čas
klavír, ale spíše z donucení. Jako písničkář
jezdil často k okresnímu soudu v kauze ponejsem ani zpěvákem, příběhy spíše vypráškození na zdraví, kterou okresní soud i krajvím, neboť zpívat neumím. Ani na kytaru
ský soud posoudil ve prospěch mé klientky,
pořádně hrát neumím, ale publiku to, kuale poté, co jí byla vyplacena náhrada škody
podivu, nevadí, protože je baví ty příběhy,
na zdraví, tak Nejvyšší soud všechno zrušil s
které zhudebňuji.
tím, že je všechno špatně a že nejenom nic
nedostane, ale to, co již dostala, musí vrátit.
Na čem v současné době pracujete?
To je, bohužel, obrázek našeho právního sysV loňském roce jsem dělal pro Český
tému a „právní nejistoty“.
rozhlas dvě takové minisoudničky, bylo jich
více než 100 a vysílaly se každý den, takže
A co Váš rodný kraj? Vracíte se často
teď trochu odpočívám a shromažďuji matedomů?
riál, který by obohatil mé koncertní vystuJak už jsem říkal, tak mým rodným měs-

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
NA KONCERT IVO JAHELKY
S blížícím se koncertem jsme pro Vás připravili
soutěž o vstupenky na koncert Ivo Jahelky. Pokud

chcete zkusit štěstí, zašlete správnou odpověď na
následující soutěžní otázku:

Ze kterého města pochází Ivo Jahelka?
Správné odpovědi nám posílejte do 10. dubna
2017 na e-mail: soutez@zdarns.cz. Nezapomeňte

pování o nové perličky ze soudních spisů a
písničky.
Je zřejmé, že Vaše právnická praxe ovlivňuje Vaši hudbu. Funguje to ale i naopak?
Myslím, že moje tvorba ovlivňuje moji
právnickou praxi v tom směru, že se snažím
na vše nahlížet s humorem, i když je někdy
třeba k úsměvu daleko. Prostě stále platí, že
„s úsměvem jde všechno líp“, ať už jsou paragrafy jakkoliv zakroucené.
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několik tisíc lidí. Obecenstvo je
rozmanité, od skupinek náctiletých přes rodiny s dětmi až po
seniory. 
(red)

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Před

Po

Děkuji Vám za Váš čas.

Nikola Adlerová

Po zimě jsem zahájili úklid města, a to nejen chodníků a ostatních komunikací od zbytků zimních posypů.
… Vítáme i konkrétní podněty od občanů, kde je nutné zasáhnout ihned. Mrzí nás bezohlednost některých,
kteří veřejné prostory využívají jako smetiště – viz původní situace u Doležalova náměstí. 
(oks)

Vyhodnocení dotačních programů 2017
V průběhu ledna a února 2017 rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních příspěvků žadatelům z dotačních programů SPORT 2017,
SPORTOVIŠTĚ 2017, KULUTRA 2017, VOLNÝ ČAS 2017, ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017 a z dotačního programu REPREZENTACE MĚSTA V ZAHRANIČÍ 2017.
Cílem vypsaných dotačních programů je podpora rozvoje sportovních aktivit ve
městě se zaměřením na děti a mládež do 19 let, na podporu kultury ve městě, rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit organizovaného sportu dospělých, sportovních oddílů, organizací a se zaměřením na reprezentaci města v zahraničí.
Ivo Jahelka vystoupí ve Žďáře 19. dubna 2017.

napsat své celé jméno a telefon. Tři výherce dvou
vstupenek vylosujeme na tiskové konferenci ve
středu 12. dubna 2017.
Zapojením do soutěže poskytujete souhlas se
zpracováním osobních údajů.

(red)

Blíží se tradiční pašijová hra Nenechte si ujít jazz na zámku
V úterý 11. dubna od 20.00
se v areálu na Libušíně uskuteční Pašijová hra aneb Co se stalo
z Ježíšem. Do organizace a provedení této akce se každoročně
zapojuje více než 200 farníků
nejen z obou žďárských farností,
ale i z farností z nejbližšího okolí.
Tato akce má ve Žďáře nad Sázavou mnohaletou tradici.
Tradice hry sahá do roku
1998, hlavním iniciátorem byl
tehdejší duchovní správce farnosti sv. Prokopa Ervín Jansa.
Celkem třikrát se představení
neodehrálo kvůli nepřízni počasí. Představení každoročně
přitáhne do Žďáru nad Sázavou

Aktuality

Ve čtvrtek 6. dubna v 19.00
hodin vystoupí v barokním
freskovém sále na zámku Jesse Ballard trio. Hudba Jesse
Ballarda je velmi poetická a má
sílu, která mluví sama za sebe.
To se nechá vysvětlit dlouhou
spoluprací a zkušenostmi každého jednotlivého hudebníka. Jesse Ballard se narodil v
kalifornském San Francisku.
Prvními interprety, které Jesse
slyšel ještě jako malé dítě, byli
Ray Charles, Harry Belafonte,
Chubby Checker, Sam Cooke
nebo Frank Sinatra. Už dvacet
let vystupují hudebníci spo-

lečně. Hudba je očarovala. A
k tomu texty, které znějí a hovoří o vlastních zkušenostech.
Jesseho hra na kytaru nechává
za letních večerů vzpomínat
na Pacifik, a když Jesse zpívá,
odevzdává se každým vláknem svého těla. Hans Hartmann je mezinárodně uznávaný virtuos u basy. Na svém
chapman sticku je jedním z
nejlepších hráčů v Evropě. K
tomu všemu se připojí mistrovská saxofonová sóla Joe
Kučery. Součástí večera bude
ochutnávka vína z vinařství
Stanislava Mádla. 
(red)

V dotačním programu SPORT 2017 je
navrženo rozdělit mezi žadatele 3 700
000 korun, na kulturní aktivity bude rozděleno 850 tisíc korun, v dotačním programu VOLNÝ ČAS 2017, který je zaměřen
na podporu volnočasových aktivit dětí
a mládeže, místních i regionálních sdružení, bude rozděleno celkem 290 tisíc

korun. Město také podpoří dlouhodobé
sportovní aktivity dospělých, kde bude v
dotačním programu ORAGANIZOVANÝ
SPORT DOSPĚLÝCH 2017 rozděleno 800
tisíc korun. Na podporu sportovišť, která
jsou na území města, je navržena částka
1 790 tisíc korun a z dotačního programu
REPREZENTACE MĚSTA V ZAHRANIČÍ 2017

bude žadatelům rozdělena částka 120 tisíc
korun.
Pokud budou návrhy na rozdělení
jednotlivých dotačních programů, které
projednaly jednotlivé komise, schváleny
zastupitelstvem města 23. března 2017,
budou žadatelé v dotačním programu
Kultura 2017, SPORT 2017 a SPORTOVIŠTĚ
2017 písemně vyrozuměni o výši finanční
podpory do 31. března 2017 a žadatelé z
dotačních programů VOLNÝ ČAS 2017,
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017
a PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V
ZAHRANIČÍ 2017 dostanou písemné vyrozumění nejdéle do 30. dubna 2017. (Do
uzávěrky Žďárského zpravodaje nebyly
návrhy zastupitelstvem schváleny.) (ošks)

Rekordní plesová sezona 2017 je úspěšně u konce
V letošním roce se stal žďárský Dům
kultury dějištěm rekordního počtu společenských událostí a plesů. V průběhu
března se ve městě konalo hned několik
originálních plesů. Premiéru slavil ples
společnosti SATT, ale možností pobavit
se a zatančit si měli Žďáráci nespočet. Tradiční ples příspěvkové organizace Kultura
Žďár v letošním roce vsadil na retro, stálicemi mezi plesy zůstaly i akce společností
PKS a ŽĎAS. Závěr plesové sezony pak patřil plesu V Žitě, který ve městě již několik
let pořádá módní návrhářka Beata Rajská.
Příchozí mohli vidět výběr z kolekce RÍF,
kterou návrhářka představila koncem listopadu loňského roku. Další novinkou
mezi žďárskými plesy byl benátský karneval společnosti CooperStandard. 
(red)

Ples Kultura Žďár 2017. 

Foto: Jiří Pavlíček
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Školství

Mateřská škola Žďár nad Sázavou se přihlásila do mezinárodního
vzdělávacího programu EKOŠKOLKA
V lednu 2017 se Mateřská škola Žďár
nad Sázavou přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLKA.
Ten v současné době probíhá v 64 zemích
a 440 školách a školkách v ČR. Jeho cílem
je, aby děti, rodiče a další dospělí snižovali ekologický dopad činnosti mateřských škol ve městě a svého jednání na
životní prostředí.
Program se zabývá prostředím, ve kterém žijeme, a jeho udržitelným rozvojem.
Jednotlivé mateřské školy si vytvoří EKOTÝM MŠ (zástupce dětí, rodičů, pedagogů
a provozních zaměstnanců) , který provede analýzu ekologického stavu mateřské
školy. Společně se zamyslí nad možnostmi
vylepšení, vytvoří plán činností a dále pokračují tzv. metodikou Sedmi kroků, která

nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i
jejím okolí pozitivních změn. Sedm kroků
umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a
své návyky a aby celá škola byla šetrnější k
životnímu prostředí. Zároveň děti získávají
užitečné dovednosti pro svůj budoucí život
a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů konkrétních úkolů.
V tomto projektu si mateřské školy a jejich
ekotýmy mají možnost vybrat ze 4 témat, na
která se zaměří (odpady, voda, jídlo, prostředí školy).
Tento projekt si neklade za cíl předávat
dětem nezáživná fakta o prostředí a přírodě, ale vede je k prožitkovému, činnostnímu učení, bádání, provázanosti člověka s
přírodou, k zaujímání postojů k životnímu

prostředí. Hlavním předpokladem je vždy
vlastní aktivita dětí. Přijďte s námi i vy oslavit krásy přírody. Mateřská škola Žďár nad
Sázavou pořádá a srdečně zve děti, rodiče i
prarodiče na oslavu Dne Země – „EKOOLYMPIÁDU“, která proběhne 22. dubna 2017 ve
14. 00 hodin U Malého lesa, za parkovištěm
firmy ŽĎAS, a. s. Podrobnější informace můžete nalézt na www.mszdar.cz.


Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Blíží se přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou informatiky
Již tradičně organizuje Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
(Dvojka) přijímací zkoušky do třídy s
rozšířenou výukou informatiky. Letos
proběhnou 28. dubna 2017, informace a
přihlášky na www.2zszdar.cz. Přihlásit se
může každý páťák z libovolné školy, který se chce s počítačem naučit víc než jen
hrát hry a komunikovat na facebooku.
Všichni zájemci projdou přijímacími
zkouškami – vypracují test z matematiky
a českého jazyka. Pokud je uchazeč přijat, čeká ho informatika každý týden až
do konce základní školy.
„Učivo informatiky máme rozděleno do
řady celků, které se vzájemně prolínají. Žáci
se seznamují s výhodami i nebezpečím internetu, učí se vyhledávat a ověřovat informace
a zpracovávat je v běžných kancelářských
programech – používáme MS Office, tj. pracujeme s textem, tabulkami, grafy a prezentacemi. V 9. ročníku žáci zkoumají kód HTML
a zkouší připravit vlastní webové stránky. Závěrečné téma je návrh firemního webu v prostředí WebNode,“ sdělil ředitel školy Miroslav
Kadlec. Žáci kreslí a upravují obrázky v bitmapovém i vektorovém grafickém editoru
a učí se pracovat s fotkami. Základy programování si pak zkouší s Baltíkem, od letošního roku pracují v 6. ročníku také s programovatelnými stavebnicemi Lego WeDo.
Deváťáci mají k dispozici programovatelné
stavebnice Lego MindStorm EV3 (případně
starší verzi Robolab).
Volitelně mohou žáci chodit do kroužku
programování v Baltíkovi – začátečníci od 4.
třídy. Starší žáci se mohou zúčastnit Akademie programování – seznámí se se základy
práce v prostředí Codu. Každý rok se také
účastníme celosvětové Hodiny kódu (Hour
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of Code). „Věnujeme se také hardwaru – každý žák by měl tušit, jak vlastně počítač pracuje. V 9. ročníku opakujeme fyziku s měřícím
systémem PASCO,“ doplnil Kadlec.
Každý, kdo chce zvládnout práci s počítačem opravdu dobře, může využít spoustu
různorodých soutěží. „Pravidelně (od počátku soutěže) se zúčastňujeme Bobříka informatiky. Jedná se o celostátní soutěž, která
prověří, jak umí člověk při práci s počítačem
přemýšlet. Téměř každý rok máme někoho,
kdo soutěž zvládne na 100 % bodů a zařadí se
tak mezi vítěze v celé ČR,“ pochválil své studenty ředitel.
Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž na téma
„Bezpečný internet“. Žáci do ní přihlašují
grafické práce, webové stránky nebo krátká
videa. Letos byla skupina chlapců ze 7. B Základní školy Komenského 2 třetí v krajském
finále. Soutěž Office Arena pak prověřuje
zdatnost v práci s programy MS Office. „Pravidelně se zúčastňujeme krajského kola, ale
máme za sebou i několik účastí a jedno vítězství v celostátním kole,“ doplnil Kadlec. Žáci,

Sluníčka na ledě
Dvakrát týdně v dopoledních hodinách
ožívá zimní stadion smíchem dětí ze školky
„Sluníčko“. Pod vedením zkušených trenérů
se mění jejich první krůčky a pády na ledě v
pohyb, který jim přináší radost a uspokojení. Líbí se jim, že se již nemusí ničeho přidržovat, umí se samy zvednout z ledu a zabrzdit. Po dokončení kurzu získají děti základní
bruslařské dovednosti.
Velké poděkování patří nejen trenérům,
ale i rodičům dětí za jejich pravidelnou pomoc při této organizačně náročné aktivitě.

MŠ Sluníško

kteří se víc věnují programování v Baltíkovi, prochází v průběhu roku několika koly
soutěže Baltie a Mladý programátor. Žáci,
kteří programují v nějakém vyšším jazyce,
si mohou zkusit Soutěž v programování.
„Pravidelně také přispíváme do různých fotografických soutěží (Fotoakademie – PhotoContest). Na základě velmi dobrých výsledků
v informatických soutěžích získali naši žáci
několikrát ocenění Talent Vysočiny,“ doplnil
Kadlec. Podrobnosti o přijímacích zkouškách naleznete na webu www.2zszdar.cz –
Informatika a VT.

Zápis do prvních tříd

Na „Dvojce“ vás čeká příjemné prostředí
a individuální přístup zkušených pedagogů. Zápis budoucích prvňáčků se koná ve
dnech 7. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 a 8.
dubna 2017 od 9.00 do 11.00. Více informací
naleznete na www.2zszdar.cz nebo se přijďte podívat a zeptat. Těšíme se na vás.

 Dvojka, Základní škola Komenského 2

Ze sportu

Házenkářské finále Sportovní ligy si rozdělí dvě města
Dvě místa, dvě haly, dva turnaje, a přece
jsou součástí jediné akce. Organizátoři
republikového finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství v házené se rozhodli pro zajímavý
experiment a závěrečné dějství soutěže
přidělili do Nového Veselí a Žďáru nad
Sázavou. Ve dnech 20. a 21. dubna sem
zavítají nejlepší chlapecká a dívčí školní
družstva z celé České republiky v kategorii staršího žactva.
Městys Nové Veselí je vyhlášenou házenkářskou baštou a mužský celek statečně
bojuje v extralize. V sousedním Žďáru, vzdáleném pouhých šest kilometrů, však házená
dlouhých čtyřicet let spala, než se v roce
2016 znovu rozhodli tuto tradici prostřednictvím mládežnických oddílů obnovit. Vrcholný turnaj Sportovní ligy základních škol
tak bude nejen důkladnou pořadatelskou
zkouškou, ale současně skvělou příležitostí
k propagaci tohoto odvětví.
„Všem účastníkům chceme nabídnout pře-

devším kvalitní zázemí. Nové Veselí se vyznačuje silnou diváckou kulisou, která je při extraligových zápasech úžasná. Proto doufáme,
že fanoušci si najdou cestu i tentokrát. Určitě
pozveme všechny školáky z města a věřím, že
ve Žďáru to bude podobné. Naše barvy bude
hájit výběr Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, kam chodí šest chlapců z házenkářského oddílu – ty doplníme dalšími šikovnými mladíky. U děvčat je to jiné, neboť základní školu navštěvuje pouze jediná hráčka,
ale holky se na finále těší a snaží se co nejvíc
natrénovat,“ uvedl sportovní ředitel republikového finále Tomáš Augustýn, který je současně ředitelem ZŠ a MŠ Nové Veselí.
Ve sportovních halách v Novém Veselí i
Žďáru nad Sázavou se 20. dubna od 14.10
hodin uskuteční zápasy v základních skupinách. O den později se zde od 7.50 hodin
odehrají všechny semifinálové duely, stejně
jako střetnutí o 3. příčku. Finálová utkání už
nejúspěšnější družstva absolvují v Novém
Veselí – dívky v 11.30 a chlapci ve 12.30
hodin. Připomeňme si, že chlapci z Nového

Veselí se zúčastnili republikového finále v
roce 2015, kdy ve střetnutí o bronz podlehli
24:27 ZŠ Nezvěstice.
„Začínal jsem s tenisem, ale když jsme se
přestěhovali do Nového Veselí, tak jasně vyhrála házená. Chodil jsem tehdy do druhé
nebo třetí třídy. Jiný sport zde vlastně ani nebyl. Vzpomínám, jak jsme v jednom ročníku
soutěže o Novinářský kalamář v celostátním
finále skončili druzí. Odnesl jsem si z té doby
krásné zážitky. Všichni kluci z vesnice jsme
bojovali v jednom týmu, ať už ve škole nebo
v klubu. Těším se, že si opět připomenu tu jedinečnou atmosféru,“ řekl David Šůstek, odchovanec Sokola Nové Veselí a v současné
době hráč Dukly Praha.
Jako házenkářský patron Sportovní ligy
základních škol při republikovém finále však
nebude pouze sedět v hledišti. Společně s
extraligovými házenkáři Sokola Nové Veselí
absolvuje v rámci večerního All star game
exhibici, soutěže, rozhovory i autogramiádu.

(red)

„Neflákat tréninky, makat na sobě a nic nevzdávat,“ radí mladým
házenkář David Šůstek, patron sportovní ligy základních škol
Házenkářský patron Sportovní ligy základních škol David Šůstek (6. 12. 1991) z
Dukly Praha kdysi začínal sportovní dráhu s
tenisovou raketou. Pro kluka, který vyrůstal
v tradiční házenkářské baště v Novém Veselí, však bylo jen otázkou času, kdy si zvolí
ten větší míč. Stalo se tak už ve druhé třídě.
Hráč, který dnes měří 192 cm a váží 94 kg
a jehož vzorem je francouzský reprezentant
Daniel Narcisse, našel místo na levé spojce.
V patnácti letech dostal pozvánku do české
dorostenecké reprezentace, později i do juniorské. V listopadu 2015 se mu splnil sen
a v duelu s Belgií debutoval v seniorském
národním týmu. Na jaře 2016 ale jeho kariéru přibrzdilo těžké zranění kotníku. Nyní
je herně zpět a na republikovém finále 20.
a 21. dubna v Novém Veselí a ve Žďáru nad
Sázavou rozhodně chybět nebude. Přinášíme vám krátký rozhovor.

v dobrém, protože jsme se ulili ze školy a
zápasy jsme si navíc užili. Hráli třeba proti
klukům, kteří chodili na basket.

Jakou nejhezčí vzpomínku jste si z turnaje odnesl?

Postoupili jsme až do finále a hráli v něm
právě proti domácímu družstvu ze ZŠ Zárubova. Byl to vyrovnaný zápas, na který se
přišla podívat snad celá škola. Po nerozhodném skóre nakonec rozhodovaly sedmičky,
jenže v těch jsme, bohužel, prohráli. Ale druhé místo bylo taky dobré.

Co je podle vás nejdůležitější pro mladé talenty ve věku 14 -15 let?
Neflákat tréninky, stále na sobě makat a

nic nevzdávat. Vždy se snažit být lepší a lepší. Je to prostě sport a každý vyhrát, bohužel, opravdu nemůže. Proto je nutné snažit
se stále zlepšovat a výkonnostně posouvat.
A také se učit od ostatních soupeřů či hráčů,
co dělají lépe, stejně jako se poučit i z vlastních chyb.

Těšíte se na republikové finále do míst,
kde jste vyrůstal? A budete fandit domácím týmům ze ZŠ Nové Veselí?

Vždycky se rád vracím do Nového Veselí
a doufám, že se tato akce povede. ZŠ Nové
Veselí samozřejmě fandit budu – navštěvoval jsem ji devět let a na tu dobu vzpomínám jen v tom nejlepším.

Děkuji Vám za rozhovor. 

(adl)

Vysvětlete čtenářům, jak to bylo s tou
výměnou tenis – házená?

Jako kluk jsem se chtěl původně věnovat
tenisu. S rodiči jsme se však přestěhovali
do Nového Veselí, a když jsem tam chodil s
kamarády ven, vždycky někam odpoledne
zmizeli. Prý na házenou. A tak jsem se tam
přihlásil taky. Ostatně v Novém Veselí žádný
jiný sport ani nebyl, a tak už jsem u házené
zůstal.
Zúčastnil jste se někdy podobné soutěže,
jakou je Sportovní liga základních škol?
Ano, se Základní školou Nové Veselí jsme
se zúčastnili Novinářského kalamáře v házené. Závěrečný turnaj se konal v Základní
škole Zárubova v Praze. Vzpomínám na to
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Aktuality

Nově uzavřené pachtovní smlouvy se zemědělci přinesou do
rozpočtu města o 300 tisíc korun více než v předešlých letech
Radnice již druhým rokem prověřuje
dlouhodobě uzavřené smlouvy. Nyní se
podařilo do rozpočtu města získat více
než 300 tisíc korun. Stačilo prověřit tržní ceny pronájmů pachtovních pozemků, tedy pronájmy zemědělské půdy.
Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem
zhruba 120 hektarů zemědělské půdy, kterou pronajímá. „Původní nájemní smlouvy
byly uzavřeny s různými podnikatelskými
subjekty a dlouhou dobu nikdo nerevidoval
aktuálnost tržních cen nájmů,“ sdělil radní
města Radek Černý. Současná Rada města
Žďáru nad Sázavou v minulém roce staré
smlouvy vypověděla. V některých smlouvách je však zakotvena výpovědní lhůta
až pět let. V případech, kde byla smluvena roční výpovědní lhůta, bylo letos vypsáno řádné výběrové řízení na uzavření
pachtů, což je podle platného zákoníku
označení pro nájemní smlouvu na proná-

jem zemědělských pozemků. Parcely se
formálně sloučily do 16 přirozených celků
dle lokality. Každý takový blok se soutěžil
samostatně. Po sečtení vítězných nabídek
za jednotlivé územní celky si městská kasa
polepší ročně zhruba o 300 tisíc korun.
„Nově jsou ve smlouvách ukotveny povinnosti dodržovat zásady šetrného hospodaření, aby nedocházelo k ničení půdního fondu,
především povinnost realizovat standartní
protierozní opatření a dbát na ochranu krajinotvorných prvků, remízků, mezí, osamělých stromů atd. Je to další příklad toho, že
aktivním přístupem lze ze svěřeného majetku města získat více finančních prostředků,
které mohou být využity pro rozvoj našeho
města, a současně zajistit jejich ochranu a trvale udržitelné využití,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. „Chceme dát mimo jiné
tímto krokem impuls ostatním vlastníkům
půdy, aby stav svých pronajatých pozemků
bedlivě sledovali a požadovali po nájemcích

kvalifikované hospodaření, které nepovede
ke snižování hodnoty zemědělských pozemků nadměrnou vodní erozí, či nedostatečným hnojením organickými hnojivy, čehož
důsledkem je snížení schopnosti půdy vázat
vodu a omezovat tak působení přívalových
srážek. K nadměrné erozi často napomáhá i
nevhodně zvolená plodina a především velikost půdních bloků v kombinaci s délkou a
sklonem svahu. Všichni by si této problematiky měli začít více všímat. Zemědělská půda
totiž neslouží jen k produkci a zisku, ale má
i další funkce (např. hydrická, klimatická),
jejichž omezení v důsledku znamená zvýšení rizika dopadů sucha a povodní. Přitom
plnění těchto ostatních celospolečenských
funkcí zemědělské půdy daňový poplatník
od nájemců oprávněně očekává, dle hesla:
za veřejné peníze veřejné služby,“ doplnil Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního
prostředí. 

(red)

Kdo získá Cenu města Žďáru nad Sázavou v roce 2017?
Občané navrhli osm žďárských osobností.
Zastupitelstvo města schválilo v prosinci
2015 pravidla pro udělování Ceny města
Žďár nad Sázavou občanům města jako
morální ocenění za významné zásluhy,
především v oblastech kultura, sport,
vzdělávání, věda, veřejný život. V roce
2016 získala ocenění skvělá sportovkyně
a rodačka ze Žďáru nad Sázavou, rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Ocenění může být rovněž uděleno občanům města za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinstvím, které znamenaly
záchranu života nebo zdraví občanů města. Ve výjimečných případech může být
ocenění uděleno i osobám, které nejsou

občany města Žďáru nad Sázavou, tato
výjimka musí být ale řádně odůvodněna.
V jednom kalendářním roce může být ocenění uděleno maximálně jedné osobě,
nebo jednomu kolektivu. Ocenění může
být uděleno jedné osobě pouze jednou,
opakované udělení není přípustné. Ocenění může být rovněž uděleno in memoriam.
Návrhy na udělení ocenění mohou podávat občané města nebo firmy sídlící
ve Žďáře nad Sázavou, a to jak osobně,
tak i prostřednictvím členů zastupitelstva
města.
V letošním roce výbor pro oceňování
navrhl zastupitelstvu města vyznamenat
paní Jaroslavu Doležalovou. Ta v roce 1944

s rodinou zhruba 2 měsíce ukrývala Jarmilu Wilhelmovou z Prostějova, dívku, která
byla podle rasových zákonů míšenkou 1.
stupně (maminka židovka, tatínek katolík).
Pomohla ji zachránit před deportací do koncentračního tábora i přes to, že s ní rodina
Doležalova a Vlčkova (rodné příjmení paní
Doležalové) nebyla příbuzná. V případě prozrazení hrozil jí i jejím blízkým trest smrti.
Po válce se paní Doležalová s dívkou nekontaktovala, protože se bála jejích rozpaků. Jarmila Wilhelmová již nežije, paní Doležalová oslavila 92 let.
Zastupitelstvo města o udělení ocenění
rozhodne na březnovém zasedání.

(red)

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou?
Tak neváhejte a ozvěte se nám.

Nabídka zaměstnání
Ředitel/ka příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou

Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.

Ředitele/ředitelku PO Poliklinika jmenuje do funkce Rada města Žďár nad Sázavou. Předpokládaný nástup:
květen - červen 2017. Jmenování do funkce proběhne v souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek
a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“. Funkční období činí 6 let. Platové
podmínky jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších změn
a doplňků, platové zařazení tř. 12. Přihlášky doručte do 31. března 2017 do 14 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – PO Poliklinika“.

Referent/ka odboru komunálních služeb

Správa místních poplatků za odpad, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup květen –
červenec 2017, platové podmínky jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků, platové zařazení tř. 8, přihlášky písemně do 7. dubna 2017 do 14 hodin.
Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na webu města www.zdarns.cz
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Žďáráci píší do novin

Vzpomínka na profesorku Věru Veselou
V únoru od nás po těžké nemoci tiše odešla profesorka Věra Veselá, významná osobnost žďárského gymnázia, na niž s úctou
a vděčností vzpomínají její studenti, kolegové i spolupracovníci. Celý život zasvětila
učitelské práci, pro kterou získala vzdělání
na Karlově univerzitě, obor čeština-ruština.
Z rodné Prahy přišla za svým mužem na Vysočinu a ta se jí stala druhým domovem.
Její pedagogické počátky jsou spojeny
se základní školou v Novém Městě na Moravě. V roce 1959 nastupuje na JSŠ ve Žďáře
nad Sázavou, dnešní gymnázium, a působí tam až do odchodu do důchodu v roce
1990.
Škole a svým kolegům zůstala věrná
i nadále radou a pomocí. Neváhala vypomáhat ve školní kuchyni a ve svých 70 letech
dokonce přebírá maturitní třídu a vzorně ji
připraví na novou státní maturitu. Do konce života obětavě organizovala každoroční
setkání seniorů všech žďárských středních
škol.
Za tímto stručným ohlédnutím se však
ještě skrývá pedagogický um profesorky
Věry Veselé. Jaké substance tvořily její ne-

zaměnitelnou pedagogickou osobnost?
Byly to řád, systém a disciplína, vlastnosti
jevící se z pohledu dnešního školství jako
poněkud okrajové. Profesorka Veselá žáky
nejenom vzdělávala, ale i vychovávala,
a to spravedlivě s vlídnou přísností. Věřila
v kultivující sílu vzdělávání, která ve spojení
s pravdou a spravedlností vede lidi k vzájemnému porozumění.
Především o pravdě svědčila svým neohroženým postojem, v němž vyjádřila nesouhlas s okupací naší země v roce 1968.
Komunistický režim odpověděl sankcemi v
podobě různých zákazů, mimo jiné třídnictví, což ji však nezasáhlo tolik jako postihy
týkající se jejích dětí.
Právě rodina se čtyřmi dětmi byla její životní silou, oporou i radostí, péče o ni však
nikdy nezasahovala do jejích pracovních
povinností. Nekonečným opravám studentských prací se věnovala na úkor spánku,
aby pak ráno pečlivě upravená a připravená
vstoupila energickým krokem se zazvoněním do třídy.
Tak si ji pamatujeme s jejím milým úsměvem na tváři. Studenty vedla k lásce a lite-

Dopis spoluobčanům 

ratuře, divadlu a při návštěvách Prahy je
zasvěceně seznamovala s jejími krásami.
Všichni, kdo jsme ji znali, oceňujeme její
obětavost a ochotu pomáhat těm, kdo její
pomoc potřebovali.
Naše drahá kolegyně Věra Veselá milovala život, prožila jej v plnosti a s velkodušným
a dobrým srdcem.
Děkujeme a vzpomínáme.

Libuše Brožová

Žďáráci píší do novin
Kč, ale 39 Kč.
Pokládám si otázku, zda opravdu je nutné toto prodávat našim dětem. Vždyť určitě
není problém koupit sice dražší, ale kvalitnější a chutnější párky. Vím o jednom řeznictví nedaleko Žďáru. Dělají dobré, kvalitní
a chutné párky, které se nestydím koupit a
dát je svým dětem ohřáté k večeři. Mají i dvě
prodejny v našem městě. Třeba Vás zajímá,
kdo je provozovatelem bufetu v relaxačním
centru? Provozovatelkou bufetu je paní, která ještě před pár lety provozovala restauraci
v Karlově a objevila se i v televizi v pořadu
Ano, šéfe, na konci kterého prosila a žadonila pana Pohlreicha o nálepku na dveře.
Na závěr bych chtěl říct, ať si podle tohoto článku udělá každý zodpovědný rodič
sám svůj názor na párek v rohlíku prodávaný v tomto bufetu a sám se rozhodne, zda
ho svým dětem dopřeje či ne. Já osobně ho
tam již nekupuji. Děkuji.
J. Láznička

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi v následujících
pár řádcích podělil o pár informací.
Máme jistě ve městě krásné a fungující
Relaxační centrum se spoustou atrakcí a služeb. Jednou z těchto služeb je i bufet s občerstvením, který je i hojně navštěvovaný,
vždyť po plavání vyhládne a takový párek v
rohlíku to je to, co mají naše děti nejraději.
I já jsem ještě donedávna tuto pochoutku)
svým dětem kupoval. To se však nedávno
změnilo. Jednou ráno jsem potkal paní provozovatelku bufetu na nákupu v jednom
žďárském obchodním domě a všiml jsem si,
že v košíku měla balíčky párků, které potom
dává do rohlíku. Zajímalo mě, co kupuje za
párky, kolik stojí a jaké mají složení. To, co
jsem zjistil, pro mne bylo naprosto šokující
a věřte, že od té doby jsem tam svým dětem párek v rohlíku nekoupil a ani již kupovat nebudu.Tak tedy tady je to složení

párků, které paní prodává našim dětem:
JEMNÉ KUŘECÍ PÁRKY z DZ Klatovy. Kuřecí
maso strojně oddělené 64%, pitná voda,
kuřecí kůže, jedlá sůl, škrob, bílkovina hrachová, vláknina bambusová, ovesná (bez
lepku), stabilizátor E45, zahušťovadlo E451,
guma gust, xantan,modifikovaný škrob, antioxidant erythorban sodný, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, koření, konzervant
E250, barvivo, kořenidla. Nejvyšší obsah
tuku 25 %. Baleno v nejedlém střevě. Ano,
čtete správně, toto jedí naše děti v bufetu.
A teď to nejdůležitější. Cena balíčku těchto
párků činí 59Kč /Kg. V balíčku jich je dvacet,
což jednoduchým vydělením vychází, že
cena jednoho párku činí 3 Kč. Připočtu-li k
tomu rohlík za cca 2 Kč, trochu kečupu, tak
mně vychází náklady nějakých 6 Kč za jeden
kus. Prodejní cena je 15 Kč. Zisk si jistě dokážete spočítat sami. A to nemluvím o tom,
že když jsou tyto párky v akci, tak stojí ne 59

Vyjádření Drůbežářského
závodu Klatovy a. s.		
			

PŘEPLNĚNÝ KONTEJNER? NYNÍ JIŽ JE MOŽNÉ JEJ
NAHLÁSIT POMOCÍ NOVÉ MOBILNÍ APLIKACE

Produkty, které naše firma Drůbežářský závod Klatovy a.s. vyrábí,
jsou pod stálým veterinárním dohledem. Jménem Drůbežářského
závodu Klatovy a.s. čestně prohlašuji, že Jemné kuřecí párky, které
dodáváme společnosti Kaufland
Česká republika v.o.s., splňují veškeré legislativní požadavky.
Drůbeží závod Klatovy

Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci se společností
EKO–KOM připravilo pro své občany mobilní aplikaci ke
třídění odpadů. Přeplněný či rozbitý kontejner lze nahlásit pomocí této aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů.
Aplikaci lze získat jedním z níže uvedených způsobů:
1) Zadáním slovního spojení “ Třídění odpadu ve Žďáře n.
S.“ vyhledat samotnou aplikaci v App Store nebo v Google play
2) pomocí QR kódu
Více informací poskytneme v příštím vydání Žďárského
zpravodaje a také na webu a FB města. 
(oks)
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Hippos – od gymnaziálního kroužku k největšímu
florbalovému oddílu Vysočiny
Florbalový oddíl Hippos Žďár nad Sázavou v těchto dnech dohrává zápasy dvacáté sezony ve své historii. Za těch dvacet let
ušel velký kus cesty. V současné době jej
tvoří tři mužská družstva a 12 týmů mládežnických kategorií od přípravky až po
dorostence, což je nejvyšší počet z celého
kraje Vysočina. V letošním roce v dosud
chlapeckém oddíle poprvé startuje dívčí
družstvo v kategorii starších žákyň. Členská základna čítá téměř 250 hráčů.
A-tým mužů hraje celostátní Národní ligu, muži B a starší žákyně bojují v lize
sdružující týmy z krajů Vysočina a Jihočeský, ostatní družstva se pak účastní krajských soutěží na Vysočině. Členové Hipposu se pravidelně zúčastňují krajských či
dokonce reprezentačních výběrů.
Florbal začínal na žďárském gymnáziu
už v roce 1995 pod vedením profesora Josefa Brože, Hippos vznikl o dva roky později ze členů tohoto gymnaziálního kroužku.
Nadšení všech hráčů převážilo amatérské
podmínky klubu a během tří sezon se podařilo Hipposu postoupit do nejvyšší florbalové soutěže. Tam se však projevila síla
již v té době velkých florbalových týmů z

Prahy či Ostravy a žďárský klub čekal sestup. Po výsledkové krizi přišla krize hráčská a Hippos začínal znovu od nejnižší
soutěže.
S obrozeným mužským týmem začala
přibývat i družstva mládežnická. Nejprve
starší žáci, o dvě sezony junioři. K velkému
rozvoji mládežnického florbalu došlo v
roce 2011, kdy přicházející děti postupně
zaplnily další věkové kategorie.
Hráči Hipposu se schází třikrát týdně k
pravidelným tréninkům pod vedením vyškolených trenérů, každých 14 dní je pak
čeká turnajové měření sil se soupeři z celého regionu. Ve sportovní hale Na Bouchalkách téměř každý víkend bojuje o body
některé z našich družstev s hrochem na
dresu. V klubu působí několik rozhodčích,
kteří pomáhají při rozhodování jak ligových, tak i školních turnajů.
Se zvyšující se popularitou florbalu jsme
připraveni všem dalším zájemcům nabídnout členství v našem oddíle. Stačí přijít na
některý z tréninků a domluvit se přímo na
místě. Rozpis tréninků lze nalézt na www.
hipposzdar.cz. 

Jiří Tlustý

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
14. března 2017 celkem 21 340 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: únor 2017 - 21 336, 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 lednu 2017
Radim Chromý
Tereza Stará
Karolína Holoubková
Simona Aspen Schneiterová 
Magdaléna Bořilová 	
Filip Šimon
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2. 1. ZR 6
2. 1. ZR 2
3. 1. ZR 2
4. 1. ZR 5
5. 1. ZR 1
5. 1. ZR 2

V dnešním čísle přinášíme opis z Pamětní
knihy obce města Žďáru - 1927.

Životní jubilea v dubnu 2017
Beneš Adolf 
11. 4. 80 let ZR 1
Beranová Věra
11. 4. 85 let ZR 5
Stehlíková Marie 
12. 4. 80 let ZR 4
Macek Jiří 
13. 4. 90 let ZR 5
Horáková Zdeňka 
14. 4. 80 let ZR 5
Horká Blažena
 14. 4. 99 let ZR 6
Doubková Marie 
20. 4. 80 let ZR 2
Šafránek Josef 
21. 4. 85 let ZR 5
Karetová Hana 
23. 4. 80 let ZR 3
Coufal Jaroslav
 24. 4. 80 let ZR 3
Kovářová Božena  25. 4. 85 let ZR 1

Srdečně gratulujeme!

Opis: Marie Linhartová

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Z historie města

Počátkem roku panovaly kruté mrazy a
vánice v březnu ku konci nastalo pěkné
počasí že mohlo se v polích pracovati, ale
v květnu 13 začly mrazy a chumelenice
které as 3 dny potrvaly, sněhu padlo místy
as 40 cm který druhý den roztál, stromoví
i obilí pomrzlo, že málo ovoce bylo též i
žita. Dne 7. 3. oslavovali se 77 narozeniny
pana prezidenta ve školní budově pod
heslem: „I nejmenší všední skutek má býti
mravný.“ Všechno lidské jednání podle
pana presidenta má býti stavěno pod nejpřísnější mravní měřítko. Slavnosti této
účastnil se Sokol a.j. korporace při čemž
měl přednášku Dr. Traub profesor z Brna.
Výbor Obecní spořitelny Města Žďáru,
usnesl se zakoupiti od obce žďárské starou část školní budovy číslo 71 za 130.000
Kč a na místě tomto postaviti budovu pro
spořitelnu nákladem 250.000 Kč. Dne 27.
5. 1927 zvolen byl potřetí presidentem republiky G.Tomáš Masaryk. Z odevzdaných
434 lístků dostal 274, 104 byly prázdné a
54 dostal komunista Šturc. Ten den byli
žáci ve školách poučováni o významu volby pana presidenta, neb zvolenému prezidentu co hlavě státu náleží též povinná
úcta. Okresní péče o mládež uspořádala
dne 29. 5. svátek matek, odpoledne byl
květinový den. Dne 29. 6. bylo veliké zatmění slunce u nás viditelné, sluneční deska byla zakryta do 83 % svého povrchu.
U kašínky při čp. 225 u Klímových stalo
se automobilové neštěstí, jemuž padl za
oběť lidský život: Fr. Kunz z Mělkovic čp.
304. Neštěstí zaviněno nedbalostí řidiče
auta. Nový zvon byl dán na „kapli Barborky“ a p. děkanem posvěcen. Dne 2.10.
1927 odevzdána byla místnímu hasičskému sboru autostříkačka firma J. Stratílek
z Vysokého Mýta za obnos 112.000 Kč s
přívěsnou motorovou dvoukolkou, která
samostatně pracovati může při požáru, a
vozu auta může se použiti pro případné
dopravy raněných. Při slavnosti této promluvil za sbor Jan Zelený starosta sboru,
Josef Kružík starosta Města Žďáru a Ladislav Kostka župní náčelník. Provedená
zkouška za přítomnosti činitelů župy Jos.
Šustáčka a Ant. Jelínka na věž farního
kostela a vodou strojem hnanou docílen
dostřik přes křížek na vrcholu této věže.
Odpoledne provedená v Zámku Žďáře též
zkouška a docílen dostřik ze zemi přes věž
tamní. V roce tomto začlo se se stavbou
orlovny a též předběžné práce na sokolovně kdež při obou stavbách pracovali členi
při různých pracech z lásky na zbudování
svých domovů. Výnosem zemské správy
politické v Brně povoleno bylo okresnímu
osvětovému sboru v Městě Žďáře zřízení
hudební (soukromé) školy, která je již od
1. září 1927 v činnosti a docílila jistých
výsledků. Žáci jsou vyučováni zpěvu sólovému i sborovému, hře na housle, klavír
a dechové nástroje. Ředitelem hudební
školy jest pan Stanislav Svoboda.

Foto: archiv Hippos

Filip Logaj
František Nečas
Filip Mucha
Ondřej Veselý
Sofie Katrin Těsnohlídková
Laura Vosyková




6. 1. ZR 1
10. 1. ZR 4
10. 1. ZR 4
27. 1. ZR 4
31. 1. ZR 1
31. 1. ZR 2

Inzertní příloha




květinka plná jarních cibulek
zveme vás na prodejní výstavu velikonočních
a jarních dekorací, věnců, cibulovin, bylinek
a floristických výrobků z jarních květin.

Souboj Rebelu
Radegast TouR 2017

výstava proběhne ve dnech
Čtvrtek 6.4. 9 - 17 hod
Pátek 7.4. 9 - 17 hod
v květince a přilehlých
prostorách na veselské
ulici 17/33 ve žďáře n. s.

Na koncertech

autogramiády
všech kapel!

s kapelou

Vlastní skladby
a představení nového EP!
Německá legenda na evropském turné
k novému albu RETROLUTION!

Úspěšné halové turné Souboj rebelů pokračuje v mezinárodní sestavě!
Přijďte zavzpomínat na hity 80-90 let a poslechnout novou tvorbu!
Citron představí novou desku Rebelie Rebelů a zbrusu nové live DVD z první části turné!

8. 4. Žďár n/Sázavou
Dům kultury 19:00 start

Předprodej

Info a vstupenky www.mastersofrock.cz
tel.: +420 777 701 591, mikeskova@pragokoncert.com

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

www.kvetinka-zdar.cz
Zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička
v sobotu 8. dubna 2017 

tulakZR@centrum.cz

Turistický oddíl mládeže Tuláci Žďár
nad Sázavou ve spolupráci s Active-střediskem volného času Žďár nad
Sázavou a obcí Sázava pořádají 15.
ročník zahájení turistické sezóny na
rozhledně Rosička.
Každý, kdo přijde nebo přijede v sobotu mezi 9.00 – 17.30 hodinou k rozhledně na kopci Rosička dostane od
organizátorů pamětní list s kalendáříkem, razítko a teplý čaj. V loňském
roce přišlo pod rozhlednu 569 turistů
a 15 psích kamarádů.
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Ukaž, co v tobě je!
ENGINEER, QUALITY
Po plném zapracování

40.000 Kč
55.000 Kč

ENGINEER, PROCESS
Po plném zapracování

40.000 Kč
55.000 Kč

Host

Pøedkapela Tony Joch a pøátelé
Pondìlí 10. dubna 2017 v 19.00 hodin
Mìstské divadlo Žïár nad Sázavou
Vstupné: 250,- Kè

26.500 Kč
40.000 Kč

OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

16.500 Kč
22.000 Kč

AUTORIZOVANÉ
CENTRUM
JUMPING®
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ACTIVE CLUB

Kino Vysoèina Žïár nad Sázavou
uzavøeno z dùvodu rekonstrukce

Znovuotevøení kina
srpen 2017

nabor@cooperstandard.com
t.: +420 566 339 185

E-vstupenky

Brodská 2, 591 01 Žïár nad Sázavou

Pøedpokládané ukonèení
stavebních prací
èerven 2017

info na:

www.dkzdar.cz

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

IT NETWORK ADMINISTRATOR 40.000 Kč
Po plném zapracování
50.000 Kč
SMĚNOVÝ MISTR
Po plném zapracování

Laïa Kerndl

Informace o kinì sledujte na
www.dkzdar.cz

nìkdo si to odskáèe
ROZPIS OD 6.3.2017

PO 17.30 - 18.30
PO 19.45 - 20.45
ST 19.45 - 20.45
CENA 75,- KE

instruktor: Michaela Zobaèová

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 29. března a čtvrtek 30. března 2017
středa 9.00, 11.00, 14.00 a čtvrtek 8.45, 11.00
VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Městské divadlo
čtvrtek 6. dubna a pátek 7. dubna 2017
čtvrtek 9.00, 11.00 a pátek 11.00
KOCOUR V BOTÁCH
Městské divadlo
pátek 31. března 2017, 19.00
NOC S ANDERSENEM
Knihovna M. J. Sychry

čtvrtek 6. dubna 2017, 19.00
JESSE BALLARD TRIO
barokní sály Zámku Žďár
sobota 8. dubna 2017, 19.00
CITRON – SOUBOJ REBELŮ (TANJA, AXXIS)
Dům kultury
pondělí 10. dubna 2017, 19.00
KAMELOT A LAĎA KERNDL
Městské divadlo
středa 19. dubna 2017, 19.00
IVO JAHELKA
Městské divadlo

neděle 23. dubna 2017, 15.00
PAT A MAT
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
pátek 24. března 20.30
VEČER U PIANA
Jazzmine club

DIVADLO v Městském divadle
pondělí 27. března 2017, 19.00
SHIRLEY VALENTINE

středa 5. dubna 2017, 19.00
SCREAMERS
Městské divadlo

pondělí 3. dubna 2017, 19.00
MNOHO POVYKU PRO NIC
čtvrtek 20. dubna 2017, 19.00
VÁLKA ROSEOVÝCH
DUCHOVNÍ AKCE
neděle 16. dubna 2017, 20.00-22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
úterý 11. dubna 2017, 20.00
PAŠIJOVÁ HRA: CO SE STALO S JEŽÍŠEM?
dětský areál v sídlišti Libušín
KONCERTY
sobota 25. března 2017, 15.30
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Dům kultury

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 1. dubna 2017, 9.00
THE BEST DANCE CUP
Dům kultury
VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 27. března 2017, 16.30
TVŮRČÍ PSANÍ
Knihovna M. J. Sychry
středa 29. března 2017, 18:00
středa 19. dubna 2017, 18:00
UZDRAVENÍ PŘIROZENOU CESTOU
Klub seniorů, Dolní 1
středa 5. dubna 2017, 9.30
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU
Senior Point, poliklinika

sobota 25. března 2017, 20.00
DUNENI.CZ DNB NIGHT
kulturní centrum Batyskaf
neděle 26. března 2017, 16.00
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
Městské divadlo
sobota 1. dubna 2017, 21.00
ŠVIHADLO
kulturní centrum Batyskaf
úterý 4. dubna 2017, 19.00
JIŘÍ VONDRÁK A HANA ROBINSON
Kavárna U Tety Hany

středa 19. dubna 2017, 9.30
PREVENCE KARCINOMU PRSU
Senior Point, poliklinika
VÝSTAVY
úterý 4. dubna až neděle 30. dubna 2017
út – ne 9.00-12.00 a 14.00-17.00, so – ne 14.00-17.00
JIŘÍ NETÍK - DŘEVĚNÉ SOCHY
Galerie Stará radnice
sobota 1. dubna až neděle 21. května 2017
út – ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00
KOUZLO CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
Regionální muzeum na Tvrzi

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

