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

Zaostřeno na Žďár 2017
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Fotografické klání Zaostřeno na Žďár 2017 pokračuje

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické
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.

VII. Zaostřeno na Den Žďáru
(zasílejte do 9. července 2017)
Fotografie na soutěžní téma Den Žďáru 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. Na měsíc srpen jsme pro vás vypsali

Josef Klement
místostarosta
města
Žďáru nad Sázavou

téma Zaostřeno na městskou architekturu. Více informací naleznete na webu města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje.

Vyhodnocení!
Téma VI. Zaostřeno na chutě světa
V červnu 2017 bylo do soutěže zasláno pouze 5 soutěžních fotografií. Vítězem šestého kola fotografické soutěže se stal s velkým
náskokem Petr Maděřič. Gratulujeme! Autor vítězné fotografie
byl odměněn dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.



Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první letní číslo
letošního ročníku Žďárského zpravodaje.
Prožíváme nejdelší dny roku, studenti a
žáci se připravují na vysvědčení a my dospělí plánujeme nebo již máme připravenou letní dovolenou.
Závěr května a první polovina června
byla pro naše město obdobím řady významných návštěv a událostí. Do Žďáru
zavítala britská velvyslankyně Jan Thompson, kterou jsem za naše město přivítal
společně s předsedou komise pro mezinárodní a regionální spolupráci v klášterní bazilice. Během krátkého setkání jsme
vyjádřili soustrast nad obětmi hrůzného
teroristického útoku v Manchesteru.
Sympatická anglická diplomatka pochválila vzhled našeho města i památek,
o které se snažíme co nejlépe pečovat.
V závěru května jsme navštívili belgické partnerské město Flobecq. Společně

s hosty z francouzského Cairanne jsme
oslavili Dny partnerství a ujistili jsme se
v pokračující vzájemné spolupráci. Chtěl
bych poděkovat vokálnímu sboru C-VOX,
který vzorně reprezentoval naše město.
Setkání se zástupci partnerských měst
bylo přátelské a otevřené.
Začátkem června se podařilo v nabitém tréninkovém programu Martiny
Sáblíkové najít doslova pár posledních
volných hodin, abychom jí poděkovali za
další vynikající sezónu a vzornou reprezentaci města. Jsem moc rád, že souhlasila s návrhem společného předání cen
mladým basketbalistům. Osobní setkání
s Martinou bylo pro žáky 2. ZŠ, kteří vyhráli žákovskou sportovní ligu, a mládežnický oddíl basketbalu, který zvítězil
v národním finále družstev v kategorii
U11, vzácnou chvílí. Několikanásobná
olympijská vítězka si příjemnou atmosféru na Staré radnici rovněž užila, i proto, že
basketbal je její srdeční záležitostí.
Druhý červnový víkend se již třetím
rokem slaví Den Žďáru. Letošní společný
den s připomínkou 410. výročí povýšení
na město jsme prožili za vstřícného počasí. A nejen to. Spolky, oddíly a ostatní
organizace si pro občany města i příchozí
hosty připravily ochutnávku toho nejlepšího ze své činnosti. Nebylo pochyb, že se
mají čím předvést. Rád bych poděkoval
všem trenérům a vedoucím, kteří pod-
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porují a zajišťují zájmovou činnost dětí a
mládeže. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je tato práce velmi důležitá.
Závěrem mi dovolte, abych popřál
žákům a studentům úspěšné zakončení
školního roku a vám všem příjemné prožití prázdninových měsíců, ve kterých načerpáte energii do dalších dnů a strávíte
letní dny podle svých představ.

Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Zastupitelé města slavnostně přijali Martinu Sáblíkovou na Staré
radnici. Martina současně předala ocenění žďárským basketbalistům
Zastupitelé opět vzdali holt slavné
žďárské rodačce a za skvělou reprezentaci
ocenili v pondělí 5. června na Staré radnici
rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Martina ale nebyla jedinou protagonistkou
slavnostního setkání. Za skvělé sportovní
výsledky dostaly poděkování a ocenění i
žďárské sportovní naděje: žákyně žďárské
základní školy Komenského 2, které zvítězily v basketbalové Sportovní lize základních
škol o Pohár ministryně školství, a dvě mládežnická družstva Basketbalového klubu
Žďár nad Sázavou – nejmladší minižáci vyhráli v národním finále smíšených družstev,
mladší minižáci v něm získali 7. místo. Dárky
jim předávala samotná Martina Sáblíková a
pro mladé sportovce se tak tento okamžik
stal nezapomenutelným. Vedení města pak
Martině ještě pogratulovalo ke kulatým narozeninám a předalo dvoupatrový dort s
velkou zlatou jedničkou. 
(red)
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Žďárští rychlobruslaři včetně trojnásobné olympijské vítězky
Martiny Sáblíkové budou letos trénovat na novém asfaltu

Další setkání s občany proběhne až v září.
Tentokrát na téma participativního rozpočtu
Setkání s občany se v průběhu letních měsíců jako každoročně neuskuteční. Dalším setkáním v řadě bude
až setkání na téma participativního rozpočtu a prezentace podaných návrhů. Setkání představující participativní návrhy občanů proběhne v úterý 5. září 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města na Městském
úřadě ve Žďáře nad Sázavou.
Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. Své návrhy mohou obyvatelé města Žďáru
nad Sázavou podávat do konce června 2017. Více informací naleznete na webu města www.zdarns.cz pod záložkou Aktivně
pro Žďár - participativní rozpočet. Případně je možné kontaktovat komunitní koordinátorku Radku Remarovou.
Přijďte se seznámit s participativními návrhy vašich spoluobčanů a aktivně se zapojte do dění ve městě.
Všichni jste srdečně zváni.

Zapojte se do dění ve městě. 				



www.zdarns.cz

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Zdeněk
Kulhánek
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Doprava i doleva

Tak co je nového, paní Nováková? Představte si, chtěj nám vzít céčka. To myslíte v
městské dopravě, viďte. No místo různých
čísel a písmenek bude jen devět linek. No
ještě že tak, víte, mně přechod přes desítku
dělá problémy. Už jsem o tom hodně četla na tom webovým internátu. A bude to
stačit? Určitě, budeme si drandit po celém
městě ponovu už od léta. Ale pozor, je to
trénink proti Alzheimerovi, musíte zapojit
hlavu, dostanete se skoro všude, jen to nebude jedním číslem. A hlavně to můžeme

půl roku zkoušet a pak jim tam napíšeme,
jak se nám to líbí, co říkáte?

S malíři na cesty

A v létě, paní Nováková, v srpnu, se konečně začne něco dít s chodníky, silnicí a
osvětlením v Kavánově a Mánesově ulici. A
když jste u těch malířů, tak se k nim prý v komunikaci přidají i Rabas a Kubín. Už to mají
nakreslený? Myslíte na městě? Hledají, kdo
by to kvalitně udělal a za 133 dnů. No copak,
číslo je to pěkný, budiž jim zima přívětivá.

Klafarské ulice

Znáte taky něco jiného než malíře? Na
Klafaru bude nová ulice, Hrnčířská. Jo, slyšela jsem, že to bude pokračování řemesel. A
na ní budou parcely pro nové řadové rodinné domy, slyšela jsem, že 26 a na 4 bytové.
No, když to zastupitelstvo posvětí… Mladí
by rádi stavěli, to aby tam běželi. Nemusí,
stačí se přihlásit na začátku října. Ale pak
to bude, kdo dřív přijde, ten dřív mele, teda
kdo se dřív postaví do fronty, ten dřív hrnčířsky staví.

Domovnice bez koštěte

Představte si, tak se prý Žďár zapojí
do nějaké akce Domovník – preventista
(na svá místa). To jako bude nějaká baba s
koštětem, co vám dá preventivně hadrem?
Ne to bude takový údržbář a domlouvatel.
Domluví někomu, kdo zlobí, popřípadě
domluví opravu nějaké závady. A to bude
muset mít autoritu! Auto mít nebude, bude
chodit pěšky, a rito? Zaplaceno za to dostane, dva roky určitě.

Stezkou uhlazenou

Jezdíte na kole, paní Nováková. Ráda,
je to dobrý proti křečákům. Na kraji nejsou
škrti a dali na nový povrch cyklostezky přes
400 tisíc Kč, a ti naši to chtějí udělat do nové
sezóny příští rok. To jsou ale šikulky!

Elektro plus mobil

Poslední žhavá novinka. Ve městě budou
nabíjecí stanice pro elektromobily. Hm…
hlavně tam nestrkejte prsty.


Zdeněk Kulhánek

Od 4. června 2017 platí nová vyhláška o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou
18. května 2017 vydalo novou Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích. Po
zákonném vyvěšení na úřední desce nabyla vyhláška účinnosti 4. června 2017.
Žďár o nedělích a svátcích zakázal kutilům hlučné stroje.
Od první červnové neděle v zastavěných
částech Žďáru platí v rámci nové vyhlášky
o veřejném pořádku zákaz používání hlučných zařízení, například cirkulárek, motorových pil či křovinořezů, a to o nedělích
a státních svátcích. Touto vyhláškou se vymezují činnosti a podmínky, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě, nebo být
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v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví, majetku.
„Zrušila se Obecně závazná vyhláška č.
2/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou po více jak 11 letech nahrazuje právě
nová vyhláška č. 2/2017, která je ve svém obsahu rozsáhlejší a je rozdělena celkem do 13
článků oproti původním šesti. Z tohoto vyplývá, že jak čas ukázal a v souvislosti se změnami právních norem bylo třeba doplnit novou
vyhlášku o další ustanovení, případně některá
změnit a doplnit,“ sdělil vedoucí Městské policie Martin Kunc.
Podstatnou změnou nové vyhlášky je
mimo jiné v ustanovení týkající se pravidel
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
ve městě. „Fyzická osoba je povinna mít psa

na veřejných prostranstvích znázorněných
v Příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí, vždy na vodítku. Doporučuje
se, aby byl pes opatřen i náhubkem,“ doplnil
Kunc. Každý pes musí být označen známkou a to tak, aby mohl být jednoznačně
identifikován. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy psa odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má
psa v dané chvíli ve své péči. Dohled nad
dodržováním ustanovení této vyhlášky jsou
oprávněni provádět strážníci Městské policie, kontrolou jsou pověřeni pracovníci příslušného orgánu města a Policie ČR.
S celým zněním nové platné vyhlášky
č. 2/2017 se mohou občané seznámit na
webových stránkách města Žďáru nad Sázavou www.zdarns.cz.
(red)

Víceúčelová sportovní plocha u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou, která je primárně určena pro
rychlobruslení, dostala v průběhu
června nový povrch. Ten stávající byl
poškozený a plný prasklin. Nové a bezpečnější mají být i obrubníky.
Rekonstrukce oválu zahrnovala výměnu povrchu i nové obrubníky, stavební práce jsou
vyčísleny do 1,4 milionu korun. Ždárský ovál
dlouhý 333 metrů je jediný na Vysočině, který splňuje oficiální parametry Mezinárodní
bruslařské unie pro závody. Město konzultovalo postup oprav také s reprezentačním
trenérem Martiny Sáblíkové, Petrem Novákem. „Řešili jsme fungování oválu v zimě a
například i to, jak jednotlivé pásy asfaltu napojit,“ sdělil místostarosta města Josef Klement. Firma dvanáct metrů širokou dráhu
vyasfaltuje na tři pásy tak, aby spáry nevy-

cházely doprostřed dráhy.

Na opravu sportovní plochy u zimního
stadionu naváže během letošního podzimu rekonstrukce dalších sportovišť na
Bouchalkách. Město na stavební práce

Nově opravený rychlobruslařský ovál u zimního stadionu. 

pro letošek vyčlenilo dvaadvacet milionů korun. Půjde o výstavbu nových šaten
pro fotbalisty a tenisty. Současná zázemí
jsou nevyhovující.

(red)

Foto: adl

Otázky a odpovědi na téma sečení travnatých ploch ve městě
Rada města se na svém řádném zasedání
v pondělí 12. června 2017 intenzivně zabývala problematikou sečení travnatých
ploch. Toto téma je v současnosti živé
nejenom v rámci městského úřadu, ale
rovněž mezi občany, kteří upozorňují na
problémy v této oblasti.
„Vedoucí odboru komunálních služeb
Dana Wurzelová nás seznámila se stávajícím
vývojem sečení travnatých ploch ve městě. Firma je ve městě prvním rokem a podle
zkušeností odboru ještě nezná plně všechna
úskalí sekání trávy, které probíhá na úctyhodných 120 hektarech zelených ploch. Pro tyto
věci sice máme určité pochopení, avšak nebudeme slevovat z toho, aby sečení probíhalo v
dohodnutém režimu a v kvalitě, kterou obyvatelé Žďáru očekávají. To je pro nás naprosto
zásadní,“ shrnul výstupy z jednání rady města starosta Zdeněk Navrátil. „Situaci řešíme
intenzivně každým dnem a důrazně upozorňujeme dodavatele, aby si plnil své povinnosti
vyplývající ze smlouvy,“ doplnil Navrátil.
Radnice se snaží reagovat i dalšími opatřeními v rámci krizového managementu.
„Vybraný pracovník odboru komunálních
služeb je firmě GFP service, s.r.o. denně k dispozici, aby jí pomohl optimalizovat a urychlit
postup prací v prostředí města. K dispozici má
dodavatel rovněž několik pracovníků, které
město zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací,“ vysvětlil v této souvislosti místostarosta Josef Klement.
Radní se shodli, že nelze nechat bez
adekvátní odezvy řadu oprávněných připomínek, které dostávají od občanů našeho města. Firma GFP service, s.r.o. dostala
opakovaně příležitost, aby napravila vady v
kvalitě a termínech sečí. I když je pro město

úspora na ceně téměř poloviční oproti minulému dodavateli, tak plnění smluvních
závazků, kvality a termínů, zůstává prioritou.
Další prodlevy a nedostatky v kvalitě práce
už tedy radní odmítli tolerovat. „Pokud by se
situace v této oblasti v průběhu následujících
14 dnů zásadně nezlepšila, jsme připraveni
uplatnit veškeré nástroje vyplývající ze smluvního vztahu,“ doplnil místostarosta Josef
Klement. Radní si vyžádali od úřadu také
zlepšení informovanosti občanů na webu a
facebooku města tak, aby občané měli aktuální přehled, kdy a kde se bude sekat. Situací ohledně sečení travnatých ploch se bude
rada města opětovně zabývat na svém jednání 26. června 2017.

Rozhovor
Situace kolem údržby městské zeleně v současné době není uspokojivá. Na
Městský úřad chodí stížností od občanů,
živě se diskutuje i na sociálních sítích.
Jaká jsou skutečná fakta? Jak Městský
úřad postupuje a kdy bude město kompletně posekáno? Na tyto a další otázky
jsme se zeptali vedení města a pracovníků odboru komunálních služeb, kteří
průběh prací v oblasti sečení dozorují.
Jak je město v současné době spokojeno se sečením městské zeleně a s novým dodavatelem?
V současné době opravdu spokojeni
nejsme. Pracovníci odboru komunálních
služeb důsledně kontrolují provádění zadaných prací, jejich kvalitu, ale i termíny.
Vytýkáme dodavateli zjištěné nedostatky
a samozřejmě žádáme jejich nápravu. Nejsme spokojeni s nasazenými kapacitami a
opakovaně dodavatele žádáme o jejich posílení. Dodavatel slíbil, že kapacity, jak per-

sonální, tak materiální posílí, ale prozatím se
nepodařilo dosáhnout uspokojivého stavu.
Kdo o městskou zeleň ve Žďáře nad
Sázavou pečuje?
Péče o zeleň se dělí mezi dvě firmy. Firma
GFP service se zabývá výhradně sečením
téměř 120 hektarů travnatých ploch. Firma
Purum pak zastává údržbu ostatní zeleně.
Výběrové řízení na dodavatele těchto služeb proběhlo již vloni, práce začaly na podzim. Kritériem soutěže byla cena, s tím, že
nabídku mohl podat pouze uchazeč, který
splnil kvalifikační předpoklady zohledňující
odbornost, vybavení a reference firem.
Kde vidí město v současnosti největší
problém?
Dodavatelem nasazené kapacity nejsou,
za současného stavu vegetace a dle zkušenosti odboru komunálních služeb, dostatečné. Materiální vybavení firmy je sice kvalitní, ale chybí především ruční sekáči a lepší
organizace práce. Počty sekáčů ve smlouvě
ošetřeny nejsou. Počet techniky byl specifikován ve výběrovém řízení. Ve smlouvě
není ukotveno, s kolika stroji musí v jaký
čas firma pracovat. Nejde ani tak o počty
strojů, jako spíše o organizaci práce a počty
pracovníků a jejich nasazení v době bujné
vegetace. Myslíme si, že v případě, kdy by
si dodavatel systematicky rozvrhl práce na
celé město od zahájení prací po zimě, nemuselo k této situaci zřejmě vůbec dojít.
Jaký je aktuálně stav sečení?
Podle informací od dodavatele z poloviny června by do 20. června mělo být posekané celé město. S tím, že intenzitní třídy
I. a II. již podruhé. Vyjma ruderálních ploch,
které by měly být dokončeny do 30. června
2017. 
(red)
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Žďár nechá poznat své město prostřednictvím unikátní technologie
Po půlroce instalace a pilotního prověřování uvedl v červnu Žďár nad Sázavou do ostrého provozu a užívání nový informační systém Zdar4U. Jedná se
o zatím jinde v českém turismu nevyužitou službu předávání informací prostřednictvím iBeacon vysílačů. Podobnou technickou vymoženost využívá
například Národní palácové muzeum v Taipei na Tchaj-wanu. V České republice výhody tohoto nenáročného a jednoduše využitelného principu nabídnutého tchajwanskými partnery Kraji Vysočina vyzkouší právě na dvaceti
vybraných místech ve Žďáře nad Sázavou.
Samotnému spuštění nové aplikace
předcházela její instalace včetně nákupu
serverové části, ve které se spravuje obsah,
umístění iBeacon vysílačů a především časově nejnáročnější příprava obsahu, kterou
zajistilo město Žďár nad Sázavou. „Průvodce
funguje po stažení nové aplikace při zapnutém bluetooth. Už při instalaci se do telefonu
stahuje obsah vybraných lokalit, ve chvíli, kdy
se telefon přiblíží k vysílači, navzájem se spojí a telefon zahlásí aktualitu a zobrazí obsah
ve vybraném jazyce. V tuto chvíli je v nabídce šest jazykových mutací,“ sdělil náměstek
hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.
Kraj jako provozovatel systému bude ná-

sledující rok sledovat statistiky užití nové
služby a vyhodnocovat reakce uživatelů tak,
aby případné rozšíření systému reflektovalo
jejich potřeby. „V průvodci jsou nahrány soudobé, ale i historické fotografie, videa i virtuální prohlídky některých zajímavých míst ve
městě. Texty jsou psány přátelskou formou a
uživatel v průvodci nalezne i slevové kupony,“
dodal starosta města Žďáru nad Sázavou
Zdeněk Navrátil.
Instalace nového turistického informačního systému pro chytré telefony ve Žďáře
nad Sázavou představovala pro krajské
techniky také jeden provozní „oříšek“. Na
rozdíl od tchajwanských provozovatelů mu-

V dubnu MěÚ obhájil cenu za 2. místo v
Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost, v květnu byl Ministerstvem vnitra ČR
vyhodnocen jako Nejpřívětivější úřad nejenom v Kraji Vysočina, ale i v celé ČR a konečně v červnu na Národní konferenci kvality ve veřejné správě získal Cenu za kvalitu
ve veřejné správě za rok 2016 – Organizace
zvyšující kvalitu veřejné služby (bronzový stupeň) za implementaci modelu CAF

2013. Zeptali jsme se tajemníka Městského
úřadu Jana Havlíka na několik otázek.
Jak dlouho a proč se MěÚ systematicky
věnuje zvyšování kvality služeb a prozákaznické orientaci?
První myšlenky a chuť měnit mediálně
převážně negativní vnímání úřadů přišly
někdy v roce 2009, kdy jsem začal tento
pohled cítit jako problém v dalším rozvoji
a v podstatě i křivdu vůči lidem, kteří zde
pracovali a pracují nejlépe, jak dovedou.
Důvěra a otevřená komunikace vedení
města a zaměstnanců vyústila ve sdílenou
vizi MěÚ. Možnost a chuť podílet se na
směřování organizace se staly „motorem“
změn, které lidem dávají smysl. Zajímá je,
jak je jejich práce vnímána a hodnocena
klienty, jaká je ve srovnání s ostatními, a
chtějí být nejlepší nebo alespoň mezi nejlepšími. Do pracovních týmů se dobrovol-

Vedení města umisťuje na vstupní dveře Městského úřadu nálepku nejpřívětivějšího úřadu v ČR. 
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Představujeme nové tváře
Ilona Komínková nahradila ve funkci ředitelky žďárské polikliniky bývalého ředitele Michala Huberta Zrůsta. Do funkce
byla radou města jmenována 22. května 2017 na dobu šesti let. Střídání stráží proběhlo rovněž na pozici referentky odboru
komunálních služeb, kde Marii Šustrovou po mnohaleté kvalitní práci vystřídala Eva Křesťanová.

Tisková konference ke spuštění projektu ZDAR4U.

seli vyřešit funkčnost a provozuschopnost
systému i v teplotách hluboko pod bodem
mrazu a ochránit citlivou technologii před
zamrznutím. V tuto chvíli má nová technologie potenciál být rozšířena na další lokality v rámci regionu.
Nový elektronický průvodce pro mobilní telefony po nejzajímavějších místech
Žďáru nad Sázavou Zdar4U je společným
projektem Kraje Vysočina, města Žďáru nad
Sázavou a Institutu pro informační průmysl
Tchaj-wan. Projekt spolufinancovalo tchajwanské ministerstvo zahraničí. 
(red)

Dlouhodobá, trpělivá a cílevědomá práce přinesla své ovoce
Jaro roku 2017 bylo pro Městský úřad
Žďár nad Sázavou velmi radostným a
úspěšným obdobím. Po 8 letech od vytvoření a přijetí vize MěÚ, realizaci třech
projektů zaměřených na rozvoj lidských
zdrojů, zvyšování výkonnosti, kvality,
efektivity a transparentnosti služeb a
efektivní řízení, rozvoj a otevřenost přišla odměna v podobě „hattricku“ cen za
kvalitu a přívětivost úřadu.

Městský úřad informuje

ně zapojilo téměř 40 % zaměstnanců, kteří
chtějí a nejlépe vědí, jak služby a kvalitu
posouvat dál.
Z čeho se tyto změny financovaly a kolik
to stálo?
Výrazně nám pomohly peníze z EU. Realizaci 5 projektů v celkovém objemu cca 25
milionů Kč však předcházelo mnoho hodin
a dnů příprav žádostí, projednávání, schvalování, administrace a vykazování. Investice a rekonstrukce (např. recepce MěÚ) však
byly hrazeny z rozpočtu města a patří za to
velký dík zastupitelům, kteří cítili MěÚ jako
důležitou a nezbytnou součást veřejných
služeb a nástroj k řízení a správě města s
půl miliardovým rozpočtem.
Které metody kvality MěÚ město používá? Chystají se ještě nějaké nové?
MěÚ dnes používá několik metod od
CAF 2013, přes benchmarking, společenskou odpovědnost až po Místní agendu 21.
Všechny mají své místo, ale jsou pouhým
návodem nebo modelem a bez lidí, kteří
je uchopí a přijmou za vlastní, zůstávají jen
na papíře, tedy mrtvé. Na konferencích a
přednáškách s oblibou používám shrnující
slogan: Pomozte lidem najít smysl jejich
práce a uspokojení z ní. Oni vám pak rádi
odevzdají to nejlepší, co v nich je. Takže
nové metody budou, pokud přinesou něco
nového a budou smysluplné. Zvyšování
kvality se nedělá pro metody ani ocenění,
ale pro lidi vně i uvnitř úřadu.

Děkuji za rozhovor. 

Nikola Adlerová

Proč jste se ucházela o pozici ředitelky
ždárské polikliniky? A na co se v práci
nejvíce těšíte?
Pracovala jsem na poliklinice téměř dva
roky a předtím jsem s ní další dva roky externě spolupracovala. Znám tedy dobře místní
prostředí, všechny problémy a palčivá místa organizace. Účast ve výběrovém řízení
na pozici ředitelky byla novou příležitostí
posunout se profesně dál. Byla to pro mě
šance, která se často neopakuje, a já jsem ji
využila. Těším se, že se budu moci aktivně
podílet na rozvoji celé organizace, uplatňovat své nápady a podílet se na rozvoji zdravotnictví ve Žďáře.
Máte již nějaké zkušenosti s řízením pracovního kolektivu? Případně se zdravotnictvím?
Pracovala jsem v zemědělské firmě svého
otce, kde jsem měla na starosti koordinaci
prací na poli. Nebyla to lehká záležitost naplánovat ruční sklizeň, kdy se muselo často
vzdorovat nepřízni počasí a náladovosti
obchodníků. Poté jsem pracovala v menším čistě mužském kolektivu ve firmě svého
manžela. Se zdravotnictvím mám zkušenosti ze své předchozí pozice ekonomky.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a

Ilona
Komínková
ředitelka příspěvkové organizace
Poliklinika Žďár
nad Sázavou




co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Vysoké pracovní nasazení jsem měla již při
studiích. V té době jsem studovala a pracovala zároveň, později ke studiu a práci přibyly děti. Na poliklinice mám výhodu, že mi
pomáhají spolupracovníci. Je na ně ve všem
spolehnutí a snaží se mi náročnou práci
ulehčit. Nejlépe si odpočinu při pěkné procházce a v zimě při mém největším koníčku,
kterým je ochotnické divadlo.
Jaké jsou Vaše koníčky? Záliby?
Mým největším koníčkem je již výše zmíněné ochotnické divadlo. Před třemi lety jsem

Eva
Křesťanová
referentka odboru
komunálních
služeb Městského
úřadu
– veřejná zeleň,
administrativa, trhy,
poutě



Jaké bylo Vaše předchozí zaměstnání?
Toto je mé první zaměstnání. Před nástupem na tuto pracovní pozici jsem studovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze,
obor Rostlinolékařství a ještě před tím jsem
studovala na stejné univerzitě obor Zahradní a krajinářské úpravy.
Proč jste se ucházela o pozici referentky
odboru komunálních služeb? Co všechno
spadá do Vaší kompetence? A na co se v
práci nejvíce těšíte?
Na pozici referentky odboru komunálních
služeb jsem se přihlásila proto, že ráda komunikuji s lidmi a ráda pracuji v terénu.
Mou pracovní náplní je objednávání jednotlivých prací, které se týkají veřejné ze-

Foto: adl

leně, dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře.
Následně pak průběžně kontroluji plnění
těchto zadaných objednávek. Dále také
zajišťuji údržbu, revitalizaci a revizi stávajících veřejných dětských a sportovních hřišť
ve městě a jeho místních částech a realizuji
výstavbu nových veřejně přístupných hřišť.
Do mé kompetence také spadá údržba,
obnova a doplňování stávajícího městského mobiliáře ve městě a jeho místních částech. Průběžně zpracovávám plány údržby,
obnovy a tvorby nových ploch zeleně ve
Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech.
Také povoluji v souladu s vyhláškou města o
místních poplatcích a zákonem o místních
poplatcích užívání veřejného prostranství a
v souladu s tím vydávám platební výměry.

Foto: adl

se k této zálibě po dlouhých letech vrátila.
S novoměstskými ochotníky hrajeme především pro radost, ale snažíme se i podpořit
svými představeními Domácí hospic Vysočina a Úsměváčky z Bystřice. Na podzim nás
čekají dvě benefiční představení hry Trhák
a budeme moc rádi, když podpoříte zmíněné organizace návštěvou těchto představení.
Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Krásné letní počasí, celá moje rodina a především dcera, která úspěšně odmaturovala.

(adl)
Dále také spolupracuji s odborem životního
prostředí při povolování kácení dřevin.
V práci se nejvíce těším na to, že budu
mít možnost podílet se na údržbě zeleně
a poznám spoustu nových lidí, s kterými
budu spolupracovat.
Máte již nějaké zkušenosti s prací pro
město?
V tomto směru ještě žádné zkušenosti nemám, tato práce je pro mě velká výzva.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a
co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Jaké jsou Vaše koníčky? Záliby?
Vysoké pracovní nasazení snáším dobře,
upřednostňuji práci, která je různorodá a
zajímavá, což tato pracovní pozice splňuje
ve všech směrech. Největším odpočinkem
je pro mě pobyt v přírodě, kde má člověk
možnost se alespoň na malou chvíli zastavit
a hodit za hlavu všechny starosti. Ve svém
volném čase ráda trávím čas se svou rodinou, sportuji a věnuji se floristice.
Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Nejvíce mě v poslední době potěšilo, že
jsem úspěšně složila státní závěrečnou
zkoušku na České zemědělské univerzitě.
Moc mě také potěšilo, jak přívětivě mě na
odboru komunálních služeb přijali kolegové do svého pracovního kolektivu.(adl)
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Divadlo pod letní oblohou? Nová scéna v atriu knihovny!
Ve žďárské knihovně vystoupí se svou
improvizovanou komediální show uskupení GENARRATOR.
Premiéru bude mít 30. června „nová žďárská
divadelní scéna“ v atriu Knihovny Matěje Josefa Sychry. Pod širým nebem se tady představí divadelní umělecké uskupení GENARRATOR se svým představením nazvaným
Dan & Maťo a jejich epická dobrodružství.
Co je vlastně Genarrator? „Genarrator je o
příbězích a okamžiku. O příbězích, které v
okamžiku vznikají před diváky a s jejich pomocí. A které si v lepších případech odnese
divák domů. Nebo se alespoň na místě skvěle
pobaví. O to se snažíme vždycky. Poprvé se o
to budeme snažit ve Žďáře – atrium knihovny
je sakra výzva!“ říká jeden z protagonistů
Dan Zach. Genarrator je podle něj spontánní improvizační show. Dva muži, jeden hudebník, tisíce nápadů, snad zajedno spolu i

s divákem.
Představení je naplánované na pátek 30.
června od 20.00 v atriu knihovny. Vstupné
je pro dospělé 70 korun, pro studenty jen
padesát. „Improvizace, divadlo, letní počasí.

Myslím, že lepší začátek prázdnin si nemůžeme přát. Moc se těším na všechny, kteří si nenechají tento zajímavý umělecký zážitek ujít,“
uvedl ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

(kmjs)

Regionální muzeum nám připomíná povýšení Žďáru na město
Výstava s názvem Žďár městem - 410
let od povýšení Žďáru na město se v
Regionálním muzeu koná od 6. června,
shlédnout ji návštěvníci mohou až do
10. září 2017.
Výstava se vztahuje k datu 11. června 1607, kdy povýšil František kardinál
Ditrichštejn městečko Žďár na město a
rozšířil jeho výsady. Co to pro Žďár znamenalo? Jaké výhody a jaké povinnosti
povýšení zdejším obyvatelům přineslo?
Odpovědi na tyto otázky lze nalézt právě
v Regionálním muzeu města Žďáru nad
Sázavou. „Nahlédnete na jeden z městských jarmarků, podíváte se do pivovaru
i hospody, poznáte fungování žďárských
cechů, výrobky místních řemeslníků i projevy barokní zbožnosti. Vstoupíte též do radní

Kino Vysočina v novém kabátu
Ve středu 14. června 2017 usedli do nových
sedaček zrekonstruovaného Kina Vysočina
opět diváci a mezi nimi i první žďárští Kinomilové. Celkem bylo v první vlně adoptováno 39 míst k sezení. Druhé kolo adopce sedaček bude spuštěno 3. července a
poběží až do pátku 29. září 2017. Klasické
promítání bude v kině probíhat až do začátku letních prázdnin. Následně se jako
každoročně kino opět odmlčí. Místní obyvatelé ani návštěvníci Žďáru ale o promítání ochuzeni nebudou. Přes prázdniny Žďár
nabídne hned v několika termínech letní
kino, a to jak pod taktovkou příspěvkové
organizace Kultura Žďár, tak v režii Kinematografu bratří Čadíků.

(red) Foto: adl
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síně žďárského rathausu, tedy radnice, ve
které zasedala městská rada i soud a kde
byla uložena městská pokladna. V radnici byste krom úředníků nalezli i sklad soli,
šenk a šatlavu, v níž se nejednou uplatnilo
právo útrpné,“ sdělil pracovník Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou Stanislav Mikule.
Muzejní noc
Ve stejném duchu jako výstava byla v
letošním roce připravena i muzejní noc,
která proběhla v rámci oslav Dne Žďáru v
pátek 9. června 2017. Přes tisíc účastníků
si tak kromě samotné výstavy v Regionálním muzeu mohlo projít poznávací cestu
městem, na které na ně čekalo osm tematických zastavení. Letošní ročník muzejní
noci nesl název Od kolonisty k měšťano-

vi. Návštěvníci si tak mohli projít cestou
žďárské historie od počátků osídlení až
po povýšení na město v roce 1607.
(red)

Muzejní noc 2017

Foto: adl

Příspěvkové organizace města

Sportis informuje
Rekreační areál Pilák
K 20. výročí založení PO SPORTIS proběhl dne 1. 6. v Rekreačním areálu pod
záštitou města Žďár nad Sázavou ve spolupráci s ACTIVE PO a ZUŠ PO „DEN DĚTÍ“,
upozorňujeme všechny návštěvníky na
striktní zákaz kouření v celém areálu a zákaz vstupu psů na místa, která jsou takto
označena, z nejbližších akcí proběhne v
areálu dne 24. 6. středoevropský pohár
„STRONGMAN“ a 1. 7. „ŽĎÁRSKÝ TRIATLON 2017“.
Rychlobruslařský ovál
V první polovině června byla dokončena rekonstrukce povrchu rychlobruslařského oválu včetně osazení nových obrubníků v celkové hodnotě cca 1,4 mil. Kč,
současně s tím proběhla základní oprava
komunikace mezi oválem a zimním stadiónem, vlastními silami jsme realizovali
výměnu plotu kolem areálu ze strany cyklistické stezky, na hranici mezi oválem a
prostorem autocvičiště jsme osadili novou
plotovou branku tak, aby nedocházelo k
ničení plotu neukázněnými návštěvníky.
Zimní stadión
V současné době dokončujeme údržbu celého zimního stadionu vč. technologického zázemí, v průběhu měsíce června
předáme staveniště pro realizaci rekonstrukce šatny včetně nového sociálního
zařízení pro přípravky v celkové hodnotě
cca 1,1 mil. Kč, do 10. 7. bude realizováno
nové LED osvětlení ledové plochy nákladem cca 1,25 mil. Kč, na letošní sezónu

připravujeme novinku v podobě bělení
ledové plochy, v květnu byla založena
nová facebooková stránka na zimní stadión.
Relaxační centrum
V květnu navštívilo bazénovou část 13
256, wellness 1 891 a solnou jeskyni 76
klientů, v průběhu měsíce června podle
počasí připravíme a otevřeme pro veřejnost venkovní bazén, v první polovině
června bylo vyměněno dřevěné obložení
jedné suché sauny, výměnu zařízení druhé suché sauny plánujeme od 3. 7. do 7.
7., sledujte naše webové stránky www.
bazenzdar.cz nebo www.bazen-zdar.cz.
Fotbalový stadión
Dodavatelsky jsme nechali provést
aerofikaci trávníků, připravujeme zapískování tréninkového hřiště včetně
dosetí obou hřišť, dále byla provedena
dekomprese s čištěním hřiště s umělým
povrchem a provádíme běžnou údržbu
areálu, zájemci o pronájem volejte na telefonní číslo 734 760 598.
Tenisové kurty
Zájemci o pronájmy volejte na telefonní číslo správce areálu 734 265 323.
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.

Vladimír Kovařík

Čtenáři mají nově možnost prolistovat si
digitalizovanou městskou kroniku
Od poloviny června mají lidé možnost
virtuálně si zalistovat v první části
žďárské kroniky, kterou najdou na
webových stránkách Knihovny Matěje
Josefa Sychry. Radní schválili její digitalizaci. Projekt je dotovaný Krajem
Vysočina, městského rozpočtu se proto nedotkne.
„Považujeme kroniku za jeden ze základních dokumentů Žďáru, a protože jde
o knihu, rozhodli jsme se ji jako knihovna
nechat zdigitalizovat a zveřejnit,“ sdělil
ředitel knihovny Roman Kratochvíl. Kronika obce, neboli dříve také pamětní kniha, představuje letopisecké dílo, v němž
jsou obsaženy zprávy o významných a
pamětihodných událostech v obci, poskytující informace i poučení budoucím
generacím. Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec, naše

Městská kronika v digitální verzi.

Městská policie
informuje
U sousedů hoří
Na tísňovou linku městské policie
156 bylo v nočních hodinách oznámeno občanem z ulice Libušínská ve
Žďáře nad Sázavou 1, že u sousedů na
balkoně něco hoří a že na sousedy se
nedá dozvonit. Na místo se neprodleně
dostavila hlídka městské policie, které
se podařilo souseda vzbudit. Zjistilo se,
že muž pravděpodobně nedostatečně
uhasil nedopalek od cigarety, od které
začal hořet plastový popelník. Ten byl
následně po příjezdu strážníků mužem
uhašen. Jiná škoda na majetku či zdraví
osob naštěstí nevznikla.
Opilec

V ranních hodinách bylo na služebnu městské policie přijato oznámení
od občana, že před nádražím Českých
drah ve Žďáře nad Sázavou 6 u kruhového objezdu má na zemi ležet muž a
oznamovatel neví, zda se jedná o nějaké jeho zdravotní problémy nebo je
podnapilý. Na místo se dostavila hlídka
městské policie, která zjistila, že se jedná o padesátiletého bezdomovce, který
byl silně opilý a svým chování vzbuzoval veřejné pohoršení. Po lékařském vyšetření byl muž převezen strážníky na
záchytnou stanici do Jihlavy.
V opilosti se zranil

Ve večerních hodinách bylo přijato
telefonické oznámení na podnapilého
muže s rozbitou hlavou ležícího v křižovatce ulic Studentská a Wonkova ve
Žďáře 1. Hlídka městské policie okamžitě vyjela na místo. Následně bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku 66 let,
kterému byla poskytnuta první pomoc,
a vzhledem k jeho zranění, které si způsobil, byl převezen rychlou záchrannou
službou na ošetření do nemocnice. Dechovou zkouškou byla muži naměřena
hodnota 2,66 promile alkoholu v dechu. 
(MP)

Foto: adl

město nevyjímaje, a dotyčná obec za ni
také zodpovídá. V elektronické verzi žďárské kroniky mohou čtenáři za pomoci
speciálního prohlížeče „listovat“, avšak
není možné její textové části kopírovat.
„Doufáme, že kronika bude kompletně zdigitalizovaná do konce letošního roku, záleží na kapacitě digitalizačního oddělení,“
doplnil Roman Kratochvíl.
(red)
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Aktuality

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Před

Školství

Cílem inkluze je přistupovat ke každému dítěti individuálně
Jak se nadání podporovalo dosud?

Inkluze znamená, že každému dítěti zajistíme bezpečné a podnětné prostředí,
ve kterém bude plně rozvinut jeho potenciál, říká v rozhovoru odbornice na
inkluzivní vzdělávání Monika Tannenbergerová.

Po

Různými způsoby. Tam, kde ho umí rozpoznat, většinou najdete i snahu ho nějak podpořit a pracovat s ním. Někde se s ním však
nepracovalo a nepracuje vůbec. Nalezneme i
případy, kdy je v podstatě i překážkou.

Bude to fungovat tak, že chytré dítě chudých rodičů bude mít větší šanci svůj potenciál využít než dosud?

Jak poznáme inkluzivní školu?

Je jí taková škola, která ke každému dítěti
přistupuje individuálně. V inkluzivní škole se
nerozlišují děti na ty s potřebou či problémem
a ty bez něj, na ty s postižením a ty bez něj, na
ty „normální“ a ty ostatní. Každé dítě má svou
výchovně-vzdělávací strategii, která je přizpůsobena jeho schopnostem, talentům i handicapům. Hlavním cílem je zajistit každému dítěti bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém
bude plně rozvinut jeho potenciál.

Zrcadlo, které bylo zničeno vandaly, bylo nahrazeno novým, většího rozměru, aby se zlepšila viditelnost v
něm. Stejné zrcadlo bylo současně instalováno rovněž na ulici Husovu, pod poštu.

Odbor komunálních služeb

Jak pokračují stavební a rozvojové projekty?
Klafar III, C1
V polovině srpna 2016 byla zahájena výstavba technické infrastruktury Hrnčířské
ulice, kterou provádí na základě výběrového řízení 1. žďárská plynařská a vodařská
a.s. Praha. Termín ukončení stavby je červen
2017 a cena stavby je 20 milionů korun bez
DPH. Stavba se dokončuje. V současné době
jdou prodány pozemky pro rodinné domy
na této ulici a lze počítat, že do konce roku
zahájí výstavbu individuální stavebníci.

Skatepark
Dodavateli stavby a.s. PORR, Skály, bylo
předáno staveniště 1.části REVITALIZACE
SPORTOVNÍ ZÓNY STREETPARK, ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU, tedy konkrétní skatepark. Objekt
hřiště bude umístěn mezi novou komunikací na most na Klafar a zdrží za sportovní halou. Stavba ve výši 6,5 milionů korun včetně
DPH bude realizována podle projektu zpracovaného Ing. arch. Rudolfem Grimmem,
Žďár nad Sázavou.

Sídliště Vodojem
Rekonstrukce povrchů ulice Kavanova,
Mánesova byla rozšířena o část veřejného
osvětlení směrem k bytovým domům na
ulici Novoměstská. Je vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Stavba bude
probíhat pravděpodobně v době od července do konce letošního roku. Občané ulic
budou včas informování zprávami do poštovní schránky.

(orup)

Změny v linkovém vedení MHD Žďár nastanou již 1. července 2017
Devět barevně odlišených autobusových linek označených čísly 1 až 9 začne od 1. července brázdit ulice Žďáru.
Červnový Žďárský zpravodaj obsahuje
praktickou přílohu s kompletním přehledem jízdních řádů všech linek.
Příprava změn linkového vedení MHD
Žďár začala již v roce 2015, a to pod taktovkou pracovní skupiny pro zatraktivnění MHD. Nejdříve došlo k rozsáhlému
průzkumu mezi obyvateli, poté bylo na

Změny v MHD začnou platit od 1. 7. 2017.  Foto: adl
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dopravních odbornících, aby navrhli optimální složení a trasování linek. Z množství dat, která se podařilo získat, bylo
zjištěno, odkud a kam se lidé přepravují
nejčastěji a naopak, aby mohlo dojít k co
největšímu přizpůsobení se jejich potřebám a zároveň přibyli další cestující. „Z
průzkumu například vyplynulo, že největší přepravní potenciál je mezi nádražím a
průmyslovou zónou, mezi nádražím a Klafarem, či nádražím a Libušínem, respektive mezi zastávkou u Žďasu a Libušínem či
Stalingradem,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil, který byl členem pracovní
skupiny. Data z průzkumu zpracovala pro
město Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Prvními výstupy z pracovní skupiny
pro zatraktivnění MHD bylo zavedení síťové jízdenky na 24 hodin a zprovoznění
aplikace KDYPRIJEDE.CZ s využitím pro
počítače, mobilní telefony nebo monitory na místech s větším počtem potenciálních cestujících. Pro tuto aplikaci byly

na označníky zastávek doplněny QR kódy
pro vyhledání spojení pomocí mobilních
telefonů, dále byly spuštěny oficiální internetové stránky MHD. „Cílem bylo městskou hromadnou dopravu zpřehlednit a
zpravidelnit u zásadních linek tak, aby si
lidé nemuseli pamatovat hodiny, ale jen
minuty, kdy jim jejich spoj jede, a také obsloužit nové lokality ve městě,“ doplnil starosta města Zdeněk Navrátil.
Město Žďár nad Sázavou koncem března vyhlásilo soutěž o logotyp připravovaného linkového vedení MHD Žďár. Soutěž
probíhala od 20. března 2017 do 2. dubna
2017. Celkem do soutěže přišly návrhy od
patnácti účastníků. V soutěži o logotyp
MHD ŽĎÁR nakonec zvítězil návrh Milana
Kozla. 
(red)

Jaké výhody inkluzivní vzdělávání přináší?
Inkluze přináší všem dětem stejné výhody, pokud je dobře zvládnutá. Možnost využít
maximum jejich potenciálu, podpořit jejich
nadání, a naopak vyrovnat jejich potenciálně
problémová specifika. Přináší bezpečné a respektující prostředí, menší soutěživost, větší
smysluplnost. Nabízí dále možnost naučit se
žít, učit se a spolupracovat ve společnosti, která děti čeká v budoucnu (nepodporuje opečovávání dětí v umělém prostředí) a která je
přirozeně rozmanitá, globální a doufejme i v
budoucnu více inkluzivní.

Proč je inkluze důležitá?

Inkluzivní škola připravuje děti na život v
současné společnosti. Pro úspěšné fungování
v dnešním globálním světě je nezbytné naučit
se komunikovat, spolupracovat i žít s lidmi,
kteří se od nás mohou v mnohém lišit. Inkluzivní škola tuto dovednost učí svou atmosférou, prostředím i formou výuky, nikoliv uměle
obsahem vyučovacích hodin.

Co všechno bude nyní možné? Jaké strategie školy chystají?

Pokud tím „nyní“ myslíte po legislativní
změně od 1. 9. 2016, tak asi největší změna
tkví v tom, že nyní dosáhnou školy i na finanční prostředky pro děti, na které doposud nedosáhly. Vše se od spíše medicínského modelu
posouvá směrem k modelu tzv. podpůrných
opatření. Není tedy tak důležitá diagnóza, ale
spíše identifikace potřeb dítěte. Možné je tedy

Tam, kde inkluzivní princip funguje, má každé dítě možnost uplatnit svůj potenciál, takže
ano i dítě chudých rodičů.
Monika Tannenbergerová, odborná garantka projektu Agentury pro sociální začleňování
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se
sociálně vyloučenými lokalitami.

zafinancovat podporu, kterou to dítě potřebuje pro své úspěšné vzdělávání, nehledě na to,
zda se jedná o pomůcku či personální posilu.
Školy se s tímto novým pojetím učí pracovat,
některé ho kvitují, jiné proklínají. Situaci neulehčuje administrativní zátěž spojená s touto
změnou a s financováním podpůrných opatření. Strategií škol je mnoho, nelze je nyní pojmenovat jednotně. Je však možné naznačit,
že žádné velké změny nenastávají. Stále pokračujeme v trendu, kdy určitá část škol chápe
význam inkluze a již nějakou dobu se na ni připravuje (nezávisle na legislativních změnách)
a učí se v ní fungovat. Pak máme druhý pól,
kdy školy popírají význam a přínos inkluze a
snaží se selektivní stav udržovat.

Čím se inspirují?

Inspirací je celá řada, jak u nás, tak v zahraničí. Podle našich zkušeností např. dobře funguje tzv. peer to peer inspirace. Ta funguje na
základě zkušeností učitelů, kteří navštěvují a
efektivně sdílejí své zkušenosti napříč školami
či uvnitř školy, navštěvují se a mluví o přístupech, které sami zkouší a aplikují. Zdá se to banální, nicméně v našem systému to najdeme
pouze ojediněle.

Jak nadané děti motivovat?

Stejně jako ostatní děti. Nesmí se nudit,
musí rozumět a sdílet, proč se to či ono učí,
musí mít dostatek podnětného, ale ne zatěžujícího prostředí a musí se cítit bezpečně.

Na jaká úskalí inkluze je třeba si dát pozor?

Úskalí je mnoho, největší jsou spojená se
změnou postojů nejen odborníků ve školách,
ale také široké, zejména pak rodičovské veřejnosti. Velmi náročně se zažité představy
„o škole“ odráží do něčeho neznámého a nového. Můžeme rovněž konstatovat, že pokud
celý systém školství nebude směřovat k inkluzivnímu principu, je snaha pro-inkluzivně
zaměřených škol velmi vyčerpávající a demotivující. Úskalím, předpokladem a rovněž
výzvou inkluze je dále nutnost posílení pedagogicko-psychologické diagnostiky učitelů,
změna didaktické koncepce směrem od převážně frontálního způsobu výuky a efektivní
zapojení tzv. komunitního principu škol.

Vzalo si Česko v tomto ohledu nějakou inspiraci ze zahraničí? Kde inkluze
skvěle funguje a čím se můžeme inspirovat?

Inspirovat se můžeme v různých zemích,
typicky ve Finsku nebo v Kanadě. V mnoha
systémech lze najít inspirativní prvky. Jen namátkou např. v Nizozemí tzv. Korthagenská
příprava budoucích učitelů na VŠ. V Kanadě se
lze např. inspirovat tím, jak k pro-inkluzivním
systémovým změnám docházelo a jak se vedla
celospolečenská debata o těchto otázkách. Ve
Finsku např. kariérním řádem učitelů.

Jak by situace v ČR mohla do budoucna
vypadat?

Nevím. Já doufám a pevně věřím, že inkluzivně. Moc si přeji, aby se nám tato změna dařila citlivě evolučně, nikoliv revolučně přivést k
životu. 
(red)

V lese u Křiváku proběhla Ekoolympiáda mateřinek
Na květen si připravily učitelky ze
všech žďárských mateřských škol pro
děti v lese u Křiváku velice zajímavou
a poučnou olympiádu se zaměřením
na ochranu životního prostředí a naší
planety.
Děti plnily spolu se svými rodiči při
procházce lesem úkoly přiměřené svému
věku a znalostem. Všímaly si, kde bydlí
mravenci nebo netopýři, pojmenovávaly
stromy a jejich plody, určovaly, kde bydlí zvířátka, dozvěděly se, jak a z čeho se

peče chleba, kde najdou poušť a další odpovědi na podobné zvídavé otázky. I přes
nevlídné a poměrně chladné počasí si
zábavné odpoledne všichni přítomní užili
a na závěr je čekal dárek ve tvaru minizeměkoule a sladká odměna. Všechny děti
si odnesly plno zážitků a také na památku
vlastnoručně utkanou síť pavoučka Provazníčka.
Děkujeme všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry a pedagogům za
profesionální přípravu akce.
	Marie Příhodová, Dana Stárková
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Kultura

Eroze, pouze nutný průvodní jev přívalových srážek,
nebo je možné tento negativní stav nějak ovlivnit?

Slunohraní letos přinese baroko i bluegrass
Smyčcový orchestr, smyčcové kvarteto,
klasická hudba i jiné hudební žánry, ve
kterých se smyčec objevuje. To je Novoměstské Slunohraní, které letos na začátku prázdnin už po osmé otevře svoji
bránu do světa hudby a pozve tři desítky muzikantů na hudební workshopy a
zároveň nabídne tři koncerty pod širým
nebem, na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
Pořadatelé připravili i letos barevný
program s nahlédnutím do rozličných hudebních zákoutí. Všichni si užijí setkání s
bluegrassovou kapelou, ale také barokní
dýchánek, Janáčkovo kvarteto s jedním violoncellem navíc a sólový kontrabas s doprovodem smyčcového orchestru. Společným
jmenovatelem hudebních kurzů i koncertů
je spolupráce a nadšení muzikantů, předávání zkušeností, vzájemné obohacení.
Sérii tří koncertních večerů zahájí vynikající pražská bluegrassová kapela Monogram, která hrála na podiích nejen u nás,
ale také ve Velké Británii, Švédsku, Dánsku,
Francii, Itálii, Holandsku. Bluegrassové housle v rámci odpoledního workshopu před-

staví účastníkům kurzu houslista Pepa Malina, který vystupuje také s kapelou Druhá
tráva nebo Malina Brothers. Večer pak Monogram zahraje nejen tradiční bluegrassové skladby, ale i mnoho vlastních skladeb z
posledního vydaného CD s názvem Take it
Easy.
Flétnistku Michaelu Koudelkovou už diváci z festivalu Slunohraní znají. Svojí hrou
na různé druhy fléten dokázala publikum
doslova okouzlit. Nyní ukončila svá studia
hudby na vysoké škole v polském Krakowě
a do Nového Města na Moravě přizvala své
spolužáky. Na jejich barokní seskupení, ale
i na dobové nástroje, komorní atmosféru a
příjemné průvodní slovo se mohou diváci
těšit v rámci čtvrtečního koncertu.
Závěrečný páteční koncert už si nikdo z
návštěvníků festivalu nedokáže představit
bez milých úsměvů Janáčkova kvarteta. Letos se ke kvartetu připojí violoncellista Michal Hreňo a posluchači se mohou těšit na
Smyčcový kvintet Franze Schuberta. Letní
orchestr, který bude opět vytvořen z účastníků kurzů, zahraje, mimo jiné, skladbu pro
sólový kontrabas a orchestr. Kontrabasista
Marek Švestka je členem mnoha hudebních

Novoměstské Slunohraní 2017

Foto: archiv

seskupení, ve Filharmonii Brno je vedoucím
kontrabasové sekce.
Letošní Slunohraní má opět čím lákat .
Hned od úterý bude otevřena před vchodem do Horácké galerie malá informační
kavárna, kam jste srdečně zváni na kávu a
koláčky. Zároveň si zde můžete také koupit
vstupenky a získat bližší informace ke koncertům. Těšíme se na Vás v prvním červencovém týdnu na Novoměstském Slunohraní. Více na www.slunohrani.cz
Koncerty: 5. 7. Monogram | 6.7. Barokní
dýchánek | 7.7. Janáčkovo kvarteto, Letní orchestr (nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, začátek vždy ve 20:00)  (red)

Den Žďáru byl v letošním roce dvoudenní. Žďáráci společně
oslavili výročí 410 let od povýšení Žďáru na město
Již třetí ročník oslav Den Žďáru byl v
letošním roce o něco slavnostnější.
Nesl se v duchu oslav 410 let povýšení
Žďáru na město. Na náměstí Republiky
symbolicky dorazil i kardinál Ditrichštejn se slavnostním průvodem.
Oslavy Dne Žďáru v letošním roce zahájil páteční koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zde v rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae zazněly
Bachovy duchovní kantáty. Pokračovalo
se pak muzejní nocí, kterou připravilo nejen Regionální muzeum města Žďáru nad

Sázavou, ale i Muzeum nové generace.
Hlavní program Dne Žďáru odstartovalo sobotní ráno. V 10.00 hodin vyšel
z ulice Sadová slavnostní průvod, který
prošel přes pěší zónu až na náměstí Republiky, kde byly slavnosti oficiálně zahájeny. V průvodu dorazil na náměstí i
kardinál Ditrichštejn, který po 410 letech
opět symbolicky předal městská práva a
povýšil Žďár na město. Náměstí Republiky bylo po celý slavnostní den uzavřeno
pro motorovou dopravu. Hlavní program
oslav se odehrával právě na náměstí Republiky a v nedalekém parku na Farských

Slavnostního průvodu městem se symbolicky účastil i kradinál Ditrichštejn. 	 Foto: Nikola Adlerová
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Buty na náměstí Republiky. Foto: Hana Vykoukalová

humnech. Otevřena pro veřejnost byla
rovněž věž kostela svatého Prokopa. Na
Pilské nádrži probíhalo každoroční klání
posádek dračích lodí. Den Žďáru nezapomněl ani na duchovní akce. V poutním
kostele svatého Jana Nepomuckého na
Zelené hoře se uskutečnila mše svatá za
živé i zemřelé obyvatele města a proběhly
bezplatné prohlídky kostela s výkladem.
K městským oslavám se jako již tradičně
připojily i příspěvkové organizace města
a Modelové království. Na pěší zóně probíhala prezentace spolku SE.S.TA a Muzea
nové generace.
Pro nejmenší návštěvníky byl připraven program v horní části náměstí Republiky, kde se prezentovaly nejrůznější
organizace a spolky. Svůj preventivní stánek zde měla i městská policie.
Sobotní slavnosti pak zakončil koncert
kapely Buty. 
(red)

Půda je základním přírodním bohatstvím
naší země a je jednou z hlavních složek
životního prostředí. Jakýkoli negativní
zásah do její struktury poškozuje další
ekosystémy a tím způsobuje ekologickou
nestabilitu. Půda je vystavena řadě degradačních procesů a hrozeb. Patří mezi ně
úbytek organické hmoty, lokální a rozptýlená kontaminace, stavební zábory, utužování, pokles biologické rozmanitosti,
zasolování, a v neposlední řadě stále větší
problém eroze.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v
reliéfově velmi členité oblasti, jsou naše zemědělské půdy erozně velmi náchylné, a
každým rokem jsou viditelné ztráty svrchní
úrodné vrstvy ornice, které nám nenávratně
mizí v korytech řek a vodních nádrží. Přirozeně zúrodňující půdní složky pak musí být
nahrazeny uměle průmyslovými hnojivy,
která výrobu prodražují a způsobují degradační procesy. Půda zbavená biomasy, tj.
organické složky, není schopna zadržovat v
obvyklé míře vodu a sytit tak podzemní vodní zdroje ani poskytovat dostatečný vláhový
komfort pro rostliny. Erozní proces vyvolává i
druhotné škody, znečištění veřejných komunikací, kanalizace, toků, které nejsou přímo
viditelné, ale přinášejí nemalé náklady na
jejich likvidaci. Stav zemědělské půdy má
vliv na vodní bilanci krajiny. To, v jaké kondici
půda je, spolurozhoduje o tlumení vlivů přívalových srážek či epizod sucha, stejně jako
organizační opatření na straně zemědělce
(velikost půdních bloků, jejich sklon a délka
odtokových linií, druhy pěstovaných plodin).
Odbor životního prostředí Městského
úřadu Žďár nad Sázavou, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, vyzval zemědělce a uživatelé půdy k případné úpravě

agrotechnických postupů, technologie rostlinné výroby, popřípadě změně osevních postupů tak, aby nedocházelo k nepřiměřené
erozi v nejsilněji ohrožených lokalitách. Zemědělcům byla nabídnuta možnost podpory v rámci společného úsilí v oblasti ochrany
zemědělského půdního fondu.
„Nejenom zemědělci, ale i my vlastníci zemědělských pozemků, bychom se měli zamyslet, zda se na naší půdě hospodaří trvale udržitelným způsobem a zda-li nadměrná eroze
a s tím související ztráta organické složky neovlivňuje negativně hodnotu našich pozemků,“
sdělil vedoucí odboru životního prostředí
Jaroslav Doubek. Sami vlastníci zemědělské půdy by tedy měli apelovat na subjekty,
kterým svěřili svůj majetek do správy, zda
je řádně užíván a není poškozován. „Společným zájmem nás všech je, aby nejsvrchnější
vrstva půdy, která zajišťuje úrodu a zadržuje
vodu v krajině, zůstala na obdělávaných polích. Pojďme se proto společně podívat, jakým
způsobem obhospodařujeme naši krajinu, zda
k tomuto závažnému úkolu přistupujeme dostatečně zodpovědně a zda by nebylo možné
dělat věci lépe a efektivněji,“ doplnil Doubek.
„Děkujeme všem předem za pomoc, vstřícnost
a dobrou vůli při řešení nadměrné eroze v naší
krajině, která způsobuje nemalé problémy a
škody,“ poděkoval Jaroslav Doubek.

Sylva Judová

Ve městě bude možné
nabít si elektromobil
i elektrokolo
V loňském roce se začala psát žďárská
elektromobilní historie a letos se nabídka rozšiřuje. V neděli 25. června 2017 se
budou otevírat hned další dvě nabíjecí
místa ve městě. Slavnostní zahájení provozu proběhne od 17.00 hodin před Starou radnicí. Město za dva nové dobíjecí
stojany zaplatilo necelých dvě stě tisíc
korun.
Nabíjecí stanice na náměstí Republiky je
určena k nabíjení elektrokol, skutrů a dalších jednostopých elektrických vozidel. Šest
zásuvek 230V dostačuje k nabíjení všech
těchto malých elektropřibližovadel, uspokojí i početnější skupinu návštěvníků města
a sloužit bude jistě i místním obyvatelům.
Druhá nabíjecí stanice, která se nachází na
centrálním parkovišti u Polikliniky je určena
převážně pro nabíjení automobilů. Obsahuje speciální nabíjecí zásuvku typu Mennekes o výkonu 22kW a tři zásuvky 230V.
Tři parkovací místa přidělená k této stanici
bohatě dostačují pro momentální elektromobilní veřejnost. Obě nabíjecí stanice jsou
ovládány přes portál EVMAPY. Toto umožňuje nejen bezdotykové ovládání pomocí
mobilního telefonu, ale také kontrolu spotřebované elektřiny.
Nedělní událost s doprovodným programem pro širokou veřejnost pořádá město
Žďár nad Sázavou se společnostmi E-ON a
Elmont-invest. V neděli se budou otevírat
hned čtyři nabíjecí místa: v Bystřici nad Pernštejnen (Eden), v Novém Městě na Moravě
(u hotelu SKI) a ve Žďáru nad Sázavou.

(red)

Rorýsům ve městě pomáhají nové budky na zateplených budovách
Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s
odborem životního prostředí již několik
let umisťuje ve městě budky pro rorýse. K
sedmi stávajícím budkám umístěných na
Městském úřadě, ZŠ Komenského 2, ZŠ
Komenského 6 a MŠ v ulici Brodská letos
přibylo pět budek na ZŠ Švermova a tři
na ZŠ Palachova. Samotná instalace proběhla za spolupráce s Územním odborem
hasičského záchranného sboru ve Žďáře
nad Sázavou.
„Doufáme, že nově vzniklé hnízdní možnosti rorýsi brzo objeví a budou je hojně využívat stejně jako již instalované budky,“ sdělil
vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Doubek.
Rorýs obecný je jediným u nás žijícím
zástupcem řádu svišťounů (do kterého patří
například kolibříci). Patří mezi typické tažné
ptáky. Z Afriky přilétá zpravidla ve druhé
polovině dubna (letos se do Žďáru vrátil 9.
května) a již koncem srpna opět odlétá do

teplých krajů. V tomto krátkém čase potřebují rorýsi zahnízdit a vyvést mladé. Mláďata
musí rychle zesílit natolik, aby byla schopna
absolvovat dlouhý zpáteční let.
Rorýs tráví prakticky celý svůj život ve
vzduchu. Ve vzduchu rorýsi odpočívají, loví
potravu, ale také se zde páří a v letu dokonce spí. Usednout potřebují pouze k zahnízdění a vyvedení mláďat. Páry tvoří na celý
život, ale ptáci jsou spolu jen v době hnízdění. Poté se rozdělí a setkají se až následující
rok na hnízdišti, které nemění. Tam, kde jednou úspěšně vyhnízdí, se po zbytek života
vracejí. Při zániku hnízdiště si nové hledají
i několik let.
Naprostá většina rorýsů u nás žije ve
městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách. Jedním z nejoblíbenějších
míst, které rorýs využívá pro hnízdění, jsou
nejrůznější štěrbiny, větrací průduchy nebo
větší spáry mezi panely. Opravami a zateplováním fasád domů dochází k nalepení
polystyrenu až pod střechu a tím zamezení

vletů do podstřešních dutin. Toto je jeden z
důvodů významného poklesu počtu rorýsů.
Rorýs je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů. 
Tereza Dejmalová

Instalace nových budek pro rorýse.  Foto: Dejmalová
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Dny partnerství v letošním roce pořádali Belgičané
Městská delegace se ve dnech 25. až 28.
května 2017 zúčastnila setkání tří vzájemně partnerských měst – francouzského Cairanne, belgického Flobecqu a českého Žďáru nad Sázavou. Místem konání
tzv. Dnů partnerství byl letos belgický
Flobecq.

Ve žďárské delegaci v počtu 39 účastníků byli především ubytovatelé Belgičanů a
Francouzů z roku 2016, kdy Dny partnerství
probíhaly ve Žďáře, pěvecký sbor C-VOX a
šest zastupitelů včetně starosty a místostarosty města. Účastníci byli ubytováni v belgických rodinách, a tak měli možnost potkat se s dlouholetými přáteli nebo navázat
nová přátelství. „Partnerské město Flobecq ve
valonské části Belgie s přibližně 3 400 obyvateli si pro nás a 22 zúčastněných Francouzů
z Cairanne připravilo zajímavý program. Po
přivítání na nové radnici, krátkém vystoupení dechového orchestru belgických obrů a
pěveckého sboru C-VOX a společné večeři v
tamním obecním domě jsme se ubytovali v
rodinách. Páteční program byl věnován ná-

vštěvě historického města Dinant v údolí řeky
Mázy, především pak prohlídce jeho mohutné
citadely, projížďce vyhlídkovou lodí, návštěvě
kolegiátního kostela Notre Dame a rodného
domu vynálezce saxofonu, Adolfa Saxe,“ sdělil
pracovník odboru školství, kultury a sportu
Václav Košťál, který má mezinárodní spolupráci v kompetenci.
Sobotní dopoledne strávili někteří účastníci vlastním programem v rodinách ubytovatelů nebo prohlídkou nedalekého vlámského města Gent s rozsáhlým gotickým
centrem. Odpoledne bylo věnováno sportovním aktivitám. V předvečer se Flobečané,
Žďáráci a hosté z Cairanne sešli v kostele sv.
Lukáše na náměstí, kde proběhl hodinový
koncert pěveckého sboru C-VOX. Žďárský
sbor sklidil od publika dlouhotrvající potlesk vestoje a poděkování zástupců města
Flobecq za výjimečný zážitek. „Po koncertu
na nás již čekali flobečtí obři, které známe
z loňska ze Žďáru, a za doprovodu dechové
hudby zavedli zúčastněné k obecnímu domu,
ve kterém následovala slavnostní večeře partnerství,“ doplnil Košťál. Žďár si v Belgii, ja-

kožto evropské pivní velmoci, připravil pro
svá partnerská města oficiální dar v podobě
koše plného regionálních a významných
českých piv. Všichni zúčastnění Belgičané a
Francouzi dostali od města Žďáru malou pozornost v podobě leporela s grafikami žďárských památek s popisy ve francouzštině.
Zástupci francouzského Cairanne na závěr slavnostního večera pozvali svá partnerská města na Dny partnerství v roce 2018,
kdy Cairanne oslaví 25 let partnerství s městem Flobecq a 15 let partnerství se Žďárem.

(ošks)

Dny partnerství 2017. 

Foto: Lenka Šimo

Studenti píší do novin: Gymnázium Žďár nad Sázavou

Žďár se může chlubit výhercem prestižní soutěže pořádané Microsoftem

Před pár týdny se Jonáš Rosecký zúčastnil finále soutěže OfficeArena, kterou dokázal s přehledem vyhrát. Nebyla to totiž jeho první medailová účast, nýbrž hned
čtvrtá, a ve finále tak věděl, jak na porotu. Osmnáctiletý (vlastně 00010010) programátor tak poprvé bodoval ve středoškolské kategorii.

ším panem ředitelem, kterému tímto děkuji
za pomoc. Pan učitel Černík po finále vtipně
poznamenal: „Měl jsi vidět jejich výrazy, když
se tam ozval ten Skype, jak se všichni probudili!“ A to bylo přesně to, oč mi šlo.

Žijeme ve světě, kde hlavní náplní života
většiny dětí je hraní na počítači. U Roseckých doma tomu není jinak, ovšem oba
synové si na počítači „hrají“ tak nějak po
svém. Kdy jsi propadnul kouzlu jedniček a
nul naplno?
Hlavní podíl na tom mají asi rodiče,
kteří jsou oba učiteli, a proto mě odmala
vedli ke smysluplné práci. Na počítač jsem
tehdy mohl jenom na hodinu, kterou jsem
nepromrhal hraním her, ale snažil se učit
stále něco nového, což mi zůstalo až dodnes. Nejsem typ člověka, který by měl počítač hlavně na to, aby si něco zahrál. Raději
mám, když mým vlivem něco vzniká, ať už
se jedná o program, webovou stránku, nebo
třeba prezentaci v PowerPoint.
K programování mě přivedl můj bratr, tehdy ještě student informatiky na MU
v Brně. Když jsem chodil asi do páté třídy,
zeptal se mě, jestli nechci naučit programovat. Samozřejmě jsem souhlasil a od té doby
programuji.

Máš čas i na nějaké mimoškolní aktivity? Už víš, kam po střední?

Jakou roli v tvém „IT vzdělání“ hraje
škola?

Z páté třídy na základce jsem se rozhodl přestoupit do třídy s rozšířenou výukou
informatiky na 2. ZŠ. Tam jsem začal svůj
vztah k programování rozvíjet na jednoduchých programech - základy algoritmů
a struktur jsou všude stejné. Díky paní učitelce Pastyříkové a půl roku informatiky se
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speciální stavebnicí jsem se začal věnovat i
robotice. Později na gymnáziu jsem si „osvěžil“ práci s MS Office, které jsem se věnoval
odmala, a zvolil si informatický seminář.
Škola mi také poskytla jedinečnou příležitost vést kroužek robotiky, kde jsme ze stavebnice LEGO Mindstorms přešli na bastlit
s mikročipy Arduino, čímž se nám otevřel
mnohem větší prostor pro naše nápady.
A vůbec. Informatika je kombinací mnoha oborů, u fyziky počínaje a angličtiny konče. Za tři roky mého dosavadního středního
vzdělání jsem si prohloubil své matematické (ne)schopnosti, moje angličtina šla rychle nahoru a nepřestávám se věnovat různým olympiádám. Bohužel je to všeobecná
škola a jede se ve všem na 100 %, takže v
některých předmětech musím vynaložit
větší práci a úsilí.

Jak jsem již podotknul, vedu na gymplu
kroužek robotiky, jsem vedoucím dětské organizace DUHA AZ, kde pořádáme tábory a
vedu každotýdenní schůzky. Od první třídy
chodím do ZUŠ na výtvarku a ani pohyb mi
není cizí. Ve zkratce by se dalo říct, že mě najdete všude, kde se něco děje. Do budoucna plánuji pokračovat v tom, co dělám. Na
kterou vysokou školu půjdu, sice ještě rozhodnutý nejsem, je mi ale jasné, jaký obor
to bude.

Děkuji za rozhovor. 

Alžběta Holá
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Anketa zastupitelů města Žďáru nad Sázavou

V červnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme položili všem zastupitelům města stejnou otázku. Jak vnímáte DEN ŽĎÁRU? Jedná se již o třetí ročník městských oslav, myslíte si, že plní svůj účel? Mělo by se v tradici pořádání oslav Den Žďáru pokračovat
i v příštích letech? Navštívili jste letošní ročník Dne Žďáru? Do uzávěrky aktuálního čísla přišly následující odpovědi. Všechny
strany a politická uskupení zastoupená v zastupitelstvu města dostaly stejný prostor.

Radek Zlesák
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou
Odpovídá za:
ANO 2011

Každé město by mělo mít ve svém kalendáři svůj den, na kterém se mohou v
plné kráse předvést místní organizace,
spolky, sdružení a sportovní kluby. Zároveň by tento den měl poskytnout místním zpestření všedního dne a prostor pro
přátelská a sousedská setkání. Náš Den
Žďáru takovýmto hrdým dnem je. Jsem
rád, že se podařilo v našem městě tento
den Žďáráků pro Žďáráky pevně ukotvit
v městském kalendáři. Děkuji všem občanům, kteří se jakkoliv podílejí na jeho
přípravě. Zároveň si velmi vážím místních
firem, které ho svými dary podpořily.

Radek Zlesák

Věž kostela bude opět
otevřena pro veřejnost
V sobotu 1. července bude letos potřetí
veřejnosti přístupná věž farního kostela sv.
Prokopa. Od 9.00 do 20.00 se můžete zcela
zdarma podívat na naše město z ptačí perspektivy. 
Stanislav Mikule

Romana
Bělohlávková

zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

radní a zastupitelka města Žďár nad
Sázavou

Odpovídá za:
ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO

Odpovídá za:
KDU-ČSL

Třetí ročník Dne Žďáru jasně ukázal,
že tato akce si v našem městě našla své
místo. Díky této nové tradici získal Žďár
a především jeho obyvatelé akci, která
nám alespoň jednou za rok dá připomenout, že jsme obyvatelé jednoho
města, že zde žijeme společně a že zde
žijeme rádi. V programu dne Žďáru si
najdou své všechny generace. Kulturou,
sportem a další zábavou ožívá nejen
centrum města, ale také další veřejné
prostory. V neposlední řadě se alespoň
jednou za rok nemusíme bát kamiónů
na náměstí a můžeme se zasnít, jak by
mohlo vypadat náměstí, až se na něm
povede omezit automobilová doprava.
Je důležité poděkovat rovněž všem lidem a institucím, které se na přípravě a
vlastním průběhu akce již dlouhodobě
podílejí. Také díky nim se daří naplňovat hlavní motto celé akce: „Žďáráci pro
Ondřej Vykoukal
Žďáráky“. 

Vše v lidském životě má svůj čas, a jak
praví již Kniha Kazatel, je čas se smát a je
čas plakat a také je čas pracovat a čas odpočívat. Den Žďáru se stal novodobou, ale
krásnou tradicí, která propojuje minulost
s přítomností. Pevně věřím, že se stane
součástí života našeho města bez ohledu
na to, která strana či koalice vyhraje příští
volby. 11. června 1607 se městečko stalo
městem – toto datum je dobré si připomínat – znamenalo mnoho nejenom pro
naše předky, ale také pro nás. Ve slavnostním průvodu jsme mohli vidět nejenom
historické osoby, ale především naše děti
a mládež, kteří hrdě vykračovali ve svých
krojích či dresech. Pro mne osobně byly
nejsilnější zážitky – hra žáků 3. ZŠ na africké bubny DJEMBEE, náměstí Republiky
bez automobilové dopravy a mše svatá za
všechny živé i zemřelé Žďáráky a za požehnání pro naše město.

Romana Bělohlávková

Chystáte se na dovolenou a potřebujete nový Dotované kompostéry
Oznamujeme občanům, kteří se zapsali
na odboru komunálních služeb jako zájempas? Neztrácejte čas a objednejte se
Pro vyřízení cestovního pasu využijte
možnosti objednání na konkrétní den a
hodinu. S připojeným QR kódem to jde
rychle a pohodlně.
Rychlý přístup k objednání termínu
pro vyřízení cestovního pasu:

ci o dotované kompostéry, že jsme dotaci
neobdrželi. Pro letošní rok je vypsaná nová
výzva, do které se opět přihlásíme.
Seznam zájemců zůstává nadále v platnosti. V případě získání dotace bychom
mohli kompostéry distribuovat příští rok v
tomto období. 
(oks)

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou?

Teď něco k samotné soutěži. Jak to celé
probíhalo?

Úkolem je co nejlépe zpracovat zadaný
soutěžní úkol s použitím Wordu, Excelu a
PowerPointu, tedy aplikacemi kancelářské sady Office. V krajském kole potom ve
stejných programech plníte zadané úkoly a
nakonec ve finále obhajujete své řešení prezentováním před odbornou porotou. Porotu je třeba zaujmout, protože, co si budeme
nalhávat, po těch 14-ti prezentacích prostě
všichni musí zákonitě usnout. Já se letos
rozhodl sehrát falešný Skype rozhovor s na-

Ondřej
Vykoukal

Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na
webu města www.zdarns.cz

Nabídka zaměstnání

Referent / ka oddělení projektů a marketingu – mediální koordinátor/ka

Student Gymnázia Žďár nad Sázavou Jonáš Rosecký

Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Hledáme
nové kolegy.

Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem srpen - říjen 2017. Platové zařazení
třída 10. Pracovní pozice není zařazena jako úředník.
Přihlášky doručte do 23. června 2017 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – mediální koordinátor/ka“.
Případné informace podá: Nikola Adlerová, tel. 566 688 331, nikola.adlerova@zdarns.cz, www.zdarns.cz
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Handicapovaný cyklista Aleš Wasserbauer pořádá 5. srpna 2017 již třetí ročník dobročinné cyklojízdy na podporu
onkologicky nemocných dětí. S přípravou akce mu pomáhají partnerská města na trase jízdy, a také Josef Zimovčák,
mistr světa v jízdě na vysokém kole a zakladatel celorepublikové akce Na kole
dětem, jež má stejný cíl jako jízda Žďárskými vrchy.
„Rád bych vás s Pepou Zimovčákem pozval k již 3. ročníku charitativní cyklojízdy
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, která
si klade za cíle získat finanční pomoc pro
nadační fond KRTEK pomáhající onkologicky nemocným dětem, podpořit lidi s handicapem a ukázat jim cestu k aktivnímu způsobu života, ukázat krásy Vysočiny a strávit
příjemný den s přáteli na kole. Pojeďte s námi
celou trasu nebo jen kousek a užijte si nezapomenutelnou atmosféru. Start je 5. srpna v

9.30 z rekreačního areálu Pilák ve Žďáře nad
Sázavou,“ sdělil organizátor cyklojízdy Aleš
Wasserbauer.
V loňském roce se v pelotonu charitativní cyklojízdy projelo na tři sta účastníků.
Celkem bylo pro onkologické dětské paci-

enty vybráno přes tři sta tisíc korun.
Více informací o charitativní cyklojízdě
naleznete na www.zdaracidetem.cz a facebookové stránce Na kole dětem Žďárskými
vrchy. 

(red)

Díky akci Pohybem k naději přispěli přes 16 tisíc korun
Začátkem června mohli v boji proti
rakovině pomoci obyvatelé Žďáru
nad Sázavou a okolí. Na prostranství za Kulturním domem proběhl již
osmý ročník charitativního běhu, který volně navazuje na tradici Běhu Terryho Foxe. V letošním roce nesla akce
poprvé název Pohybem k naději.

Klement. „Hostem byl v letošním roce Aleš
Wasserbauer, který absolvoval amputaci
nohy s podobnou diagnózou jako Terry
Fox, který byl motivací vzniku této akce,“
doplnil Klement.
Trasu mohli zájemci absolvovat na
kole, in-line bruslích, koloběžce, s kočárkem, na invalidním vozíku nebo jako
běžci a chodci. V letošním ročníku na
účastníky ale čekalo hned několik novinek. Jednou z nich byla i terénní varianta běhu určená pro náročnější běžce,
která vedla k soše Mamlase a zpět, tedy
celkem téměř tři kilometry.
Změnil se i název akce. „Letos jsme se
osamostatnili a zvolili jsme nový název
našeho běhu, Pohybem k naději, máme
také nové logo i propagaci. Účel běhu
však zůstává stejný, zasportovat si a zároveň přispět na boj proti rakovině,“ sdělil za
(red)
pořadatele Jiří Dokulil. 

„Letošní 8. ročník humanitární sbírky,
která bude věnována nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek, vynesl úžasných
16 333 korun při druhé nejvyšší účasti za
osm let, po kterou se snažíme pomoci nemocným touto zákeřnou chorobou. Přišlo
353 aktivních účastníků! Velké poděkování patří všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací (Orel,
Duha AZ a učitelé 2. ZŠ), a vystupující taneční skupině Gingers a hudební skupině
AMaTer,“ sdělil místostarosta města Josef

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Žďárskem opět projede peloton cyklistů. Ti šlápnou do pedálů při
benefiční jízdě Na kole dětem Žďárskými vrchy

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ze sportu

Inzertní příloha
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Restaurace U Pošty zve na poctivou domácí kuchyni a výtečné pivo

Tankový Kozel jako spěšnina

Jiný název snad ani nemohl přicházet v
úvahu. U Pošty je ve Žďáru nad Sázavou
skutečně u pošty, resp. na druhém
chodníku Nádražní ulice na prahu pěší
zóny.
K úředním přepážkám je to od dřevěných
stolů restaurace jen pár kroků, takže by
se do hospody klidně hodila obrazovka
vyvolávacího systému pobočky s čísly klientů.
To je samozřejmě nadsázka, nicméně poštovní
tématika je v nově zrekonstruovaném prostoru
nezastupitelná. „Ovšem použité znaky pošty v
modré barvě jsou prvorepublikové,“ vysvětlují
spolumajitelé Tomáš Vokřínek a Radek Filipi
a upozorňují na hlavní logo podniku – ano,
RUP je vměstnán do podoby poštovní známky.
Ovšem bez udání hodnoty. Její skutečnou
cenu ale znají právě oba nerozluční přátelé,
kteří spolu vedou a provozují ve Žďáru ještě
další podniky. Na náročné rekonstrukci se totiž
podíleli ponejvíce vlastními silami a skutečně
si ji odpracovali.

Mezi nepřehlédnutelné součásti výzdoby
ovšem patří pivní tanky. Čtyři v mědi vyvedení
krasavci s patinou ukrývají velkou „ceninu“ –
tankového Velkopopovického Kozla 11, pivo v
nejčerstvější podobě a kondici, v jaké opouští

pivovar ve Velkých Popovicích. Doplňování
tanků cisternou tak připomíná „spěšninu“.
Že je pivo středem pozornosti, o tom svědčí
nejen šikovné ruce výčepních, ale také jejich
znalosti o pivu. Můžete si tak zajít na správně
ošetřené pivo a ještě se něco dozvědět třeba o
stylech čepování na hladinku, šnytu či mlíku.
V létě přijdou jistě vhod i osvěžující domácí
limonády.
Co k výtečně ošetřenému pivu? „Naše
kuchyně stojí na české klasice, což ostatně
tvrdí kdekdo, ale my chceme jít dál, směrem
k maximální poctivosti a čerstvosti,“ říká
šéfkuchař František Adam. Jeho tým si většinu
položek vyrábí vlastními silami. Pro léto
připravili nové, odlehčené menu. Restaurace
chce být rodinnou, takže speciální jídelní lístek
mají i pro děti.
Restaurace U Pošty
Nádražní 24, Žďár nad Sázavou
Otevřeno Po – Čt 9.30 – 23, Pá 9.30 – 01,
So 10.30 – 01, Ne 10.30 - 21

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
13. června 2017 celkem 21 282 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

(Statistika: květen 2017 - 21 305, duben
2017 - 21 317, březen 2017 - 21 340, 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)

Děti narozené v dubnu 2017
+ dodatečně v únoru a březnu
2017
16

Karolína Mokrá
Sebastián Šimek 	
Matěj Kryštof 
Michael Mareček 
Silvie Mlynářová
Matouš Straník
Stanislav Havliš	
Albert Zeman
Jakub Mrkos
Ondřej Michal
Barbora Líčeníková
Daniel Havlíček 	
Matěj Kosour
Anna Kulhánková

9. 2. ZR 1
11. 3. ZR 3
26. 3. ZR 5
1. 4. ZR 3
1. 4. ZR 6
5. 4. ZR 1
10. 4. ZR 6
11. 4. ZR 7
21. 4. ZR 3
23. 4. ZR 3
24. 4. ZR 1
28. 4. ZR 4
28. 4. ZR 3
28. 4. ZR 1

Životní jubilea v červenci 2017
Oldřich Fňukal 	
2. 7. 80 let ZR 3
Helena Grigarová  3. 7. 80 let ZR 7
Václav Fabík 
4. 7. 80 let ZR 4
Marie Klusáková
7. 7. 80 let ZR 3
Anna Holemářová  9. 7. 80 let ZR 1
Augustina Revayová 9. 7. 91 let ZR 5
Libuše Smolíková  10. 7. 80 let ZR 1
Olga Pejchalová  11. 7. 80 let ZR 1
Milena Pikardová  17. 7. 85 let ZR 6
František Musil 	 22. 7. 80 let ZR 6
Anna Adamcová 23. 7. 105 let ZR 1
Jan Milfajt	 25. 7. 85 let ZR 5



Srdečně gratulujeme!
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ENGINEER, QUALITY
Po plném zapracování

40.000 Kč
55.000 Kč

ENGINEER, PROCESS
Po plném zapracování

40.000 Kč
55.000 Kč

CI SPECIALIST
Po plném zapracování

30.000 Kč
45.000 Kč

BUYER (Nákupčí)
Po plném zapracování

30.000 Kč
45.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR
Po plném zapracování
SEŘIZOVAČ (Údržbář)
Po plném zapracování

26.500 Kč
40.000 Kč
20.500 Kč
30.000 Kč

TÁBORY LÉTO 2017

XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma
LA VOCE

TANEÈNÍ TÁBOR

VŠEOBECNÝ TÁBOR
1.7. - 7.7. 2017
7.7. - 13.7. 2017

cena: 2350,- Kè
cena: 2350,- Kè

ZVÝHODNÌNÁ CENA

1.7. - 13.7. 2017

PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR

cena: 4350,- Kè

PARKOUR TÁBOR

27.8. - 1.9. 2017

16.500 Kč
22.000 Kč

cena: 2099,- Kè

10.7. - 14.7. 2017 cena: 1800,- Kè
21.8. - 25.8. 2017 cena: 1800,- Kè
28.8. - 3.9. 2017 cena: 1800,- Kè
www.activezdar.cz

PELÍŠEK

Bystřice nad Pernštejnem

���� ��:

nabor@cooperstandard.com
t.: +420 566 339 185
t.
18

1.7.
30.6.

In-line kruháč
na Lužánkách

GARAND

16.00

a Vojta
Kotek

BYSTRICKELETO.CZ
PELISEKFEST.CZ

FEST

PAULIE

STO ZVÍŘAT
TH!S

03 06 — 29 06 2017

15.7. - 20.7. 2017 cena: 2200,- Kè
21.7. - 27.7. 2017 cena: 2500,- Kè

pøihlášky a více informací na:

OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

CONCENTUS MORAVIAE

LETY MIMO
pelisekfest

ROZESTLÁNÍ
PELÍŠKU

D.O.P.
Revock
(ZR)

NEBE
AIRBACK

Předprodej v síti

Vzhůru a níž
(JI)

www.festivalcm.cz
za finanční podpory

hlavní mediální partner

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 2. července až čtvrtek 31. srpna 2017
středa, čtvrtek a neděle, 10.00 až 17.00
MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Dům kultury
8. dubna až 7. října 2017, 9.00 až 19.00
REKREAČNÍ OBLAST PILÁK
Pilská nádrž
1. července až 31. srpna 2017, 10.00 až 20.00
RELAXAČNÍ CENTRUM
Švermova 4
DIVADLO
pátek 30. června 2017, 20.00
GENARRATOR: SPONTÁNNÍ DRAMA I HUMOR
JAKO Z KNIHY
Knihovna M. J. Sychry
DUCHOVNÍ AKCE
neděle 2. července 2017, 8.30
VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA K 602. VÝROČÍ SMRTI
MISTRA JANA HUSA
Husova kaple Církve československé husitské
neděle 16. července 2017, 20.00 až 22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
úterý 20. června 2017, 19.00
JIŘÍ ČERNÝ - ROCKOVÁNÍ (akce DK)
Café u tety Hany
čtvrtek 22. června 2017, 19.00
YVONNE SANCHEZ QUARTET
konvent v Zámku Žďár

pátek 28. a sobota 29. července 2017, 21.00 a 15.30
FESTIVAL POD ZELENOU HOROU
I. nádvoří Zámku Žďár
KULTURNÍ AKCE
sobota 24. června 2017, 8.00 až 11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky

sobota 24. června 2017, 13.00
VEDAFEST
Světnov - fotbalové hřiště

sobota 1. července 2017, 9.00 až 20.00
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa
pátek 7. až pondělí 10. července 2017, 17.30
FESTIVAL KORESPONDANCE
Zámek Žďár
sobota 22. července 2017, 8.00 až 11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky
SPORTOVNÍ AKCE
čtvrtek 22. června 2017, 16.00 až 17.00
UKÁZKA ORIENTAČNÍHO BĚHU
rekreační oblast Pilák
neděle 2. července 2017, 7.30 až 19.00
ŽĎÁRSKÝ TRIATLON 2017
rekreační oblast Pilák
VÝSTAVY
úterý 27. června až neděle 23. července 2017
denně 9.00-12.00 a 13.00-17.00
ANTONÍN KANTA / KVUH – KRESBA
Galerie Stará radnice
sobota 1. července až čtvrtek 31. srpna 2017
denně 9.00-12.00 a 13.00-17.00
ROK ČESKÉHO BAROKA / Antonín Vystrčil,
Pavel Juráček, Vladimír Kunc – fotografie
Malá galerie Staré radnice
úterý 6. června až neděle 10. září 2017
úterý až neděle 9.00-12.00 a 12.30-17.00
ŽĎÁR MĚSTEM
Regionální muzeum na Tvrzi

pátek 23. června 2017, 21.00
THE OUTCAST
kulturní centrum Batyskaf

sobota 24. června 2017, 19.00
PECHA KUCHA NIGHT
Městské divadlo

úterý 27. června 2017, 17:00
TALENT VYSOČINY
Dům kultury

LETNÍ KINO 2017
Příspěvková organizace Kultura Žďár
čtvrtek 3. srpna 2017, 21.30
Masaryk
ČD 2D Česko / Slovensko 2016, 113 min.
pátek 4. srpna 2017, 21.30
Špunti na vodě
ČD 2D Česko 2017, 83 min.
sobota 5. srpna 2017, 21.30
Anděl páně 2
ČD 2D Česko 2016, 99 min.
neděle 6. srpna 2017, 21.30
Vetřelec: Covenant
T 15+ 2D USA / Austr. / N. Z. / V. B., 2017, 122 min.
Prostor za Domem kultury Žďár nad Sázavou

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

