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Jarmila Doležalová dostala čestné občanství města
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Rozvoj centra města v následujících letech
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Žďárské plameny opět míří do play-off

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

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

Město Žďár v osmačtyřicátém

Zdeněk
Navrátil

nejen politická očista místní samosprávy

starosta města
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,

Vládní krize završená 25. únorem 1948 monopolizovala státní moc do rukou KSČ. Jedním z aspektů popírajících její zdánlivou
ústavnost byly nelegálně ustavené akční výbory, které měly personálně očistit mj. místní národní výbory (MNV, dnes zastupitelstva). Zatímco na vzdáleném venkově se mohly události zprvu jevit jako velká politika v Praze, ve větších obcích, městech a
v okresních národních výborech bylo tzv. „vyakčnění“ razantní.
Myšlenka akčních výborů vznikla na zasedání předsednictva ÚV KSČ 20. února 1948, jež se rozhodlo ustavovat společné výbory
z pokrokových zástupců politických stran a vybraných organizací. Název „Akční výbory“ navrhl ministr Václav Kopecký a Klement Gottwald takticky požadoval zachovat Národní frontu (NF). Následující den zazněla celostátní výzva k ustavení AVNF na všech úrovních
obcí, organizací a institucí, s jasným pokynem: „akční výbory se nevolí, jmenuje je komunistická organizace.“ První směrnice cílily na
očistu veřejného života a „obrozená“ NF se stala narozdíl od předúnorové politické dohody výrazem preferovaných vrstev společnosti,
reprezentovaných stranami a organizacemi kontrolovaných KSČ.
Místní akční výbor Národní fronty ve Městě Žďár byl ustaven 26. února 1948 a primárně prověřoval členy MNV. Ten podle výsledku parlamentních voleb z roku 1946 čítal po 10 členech za lidovce (ČSL-32,8%) a KSČ (31,5%), 8 za národní socialisty (ČSNS) a dva sociální demokraty. Po březnovém „vyakčnění“ měl třicetičlenný MNV 22 mandátů za KSČ, jeden za ÚRO (Ústřední rada odborů ovládaná
KSČ), tři sociální demokraty a po dvou ČSL a ČSNS. Podíl ponechaných a vyloučených činil 15:15, přitom z 10 lidovců bylo vyloučeno
osm a dva ponecháni a z osmi za ČSNS vyloučeno sedm, jeden ponechán a jeden nově jmenován. V Zámku Žďár nebyla očista MNV
tak razantní, neboť při vítězství v roce 1946 měla KSČ již 8 z 15 mandátů (ČSL 4, ČSNS 2 a soc.dem. 1). Lidovci ztratili dva mandáty,
národní socialisté jeden a nově jmenovaní byli z organizací blízkých KSČ (po jednom odboráři, Svaz osvobozených politických vězňů a
Svaz československo-sovětského přátelství).
Od dubna 1948 začaly pracovat místní národní výbory v novém složení, ale faktickou moc měly místní akční výbory NF, jež se
staly převodovou pákou moci pod taktovkou KSČ. Akční výbory byly v červenci 1948 zpětně legalizovány zákonem, jenž stanovil, že
jejich opatření „k zabezpečení lidově-demokratického zřízení nebo k očistě veřejného života, jsou po právu.“
Završením politického převratu se staly parlamentní volby 30. května 1948. V českých zemích (nikoliv na Slovensku) se i po únoru počítalo s kandidaturou čtyř stran, ale po průzkumu nálad obyvatelstva, jež nenahrával absolutnímu vítězství KSČ, bylo rozhodnuto o společné kandidátní listině NF s převahou komunistů. Alternativa odevzdat tzv. bílý (prázdný) lístek se předem pranýřovala (ve
Městě Žďár z 2188 platných hlasů 66 bílých lístků).

Vznik spojeného Žďáru

Na pozadí celonárodních politických změn se zahájily konkrétní kroky ke sloučení Města Žďár a Zámek Žďár v jednu obec. V
listopadu 1948 byly rámcově dohodnuty podmínky sloučení s výjimkou názvu, nad nímž se názory mezi oběma obcemi zásadně lišily.
Sloučení proběhlo v roce 1950 a název Žďár nad Sázavou potvrdila ministerská vyhláška z 9. února 1951.
Na sklonku roku 1948 v souvislosti s územní reformou Město Žďár získává roli okresního města. Utajená likvidace správního okresu
Nové Město na Moravě vedla od roku 1949 ke vzniku okresů Bystřice nad Pernštejnem a Žďár a v případě Žďárska k začlenění do kraje
Jihlavského.
Závěrem vzpomeňme nerealizovaný záměr z roku 1948, kdy byl položen základní kámen továrny na obuv (třebíčská DEKVA), ale
za necelý rok se na stejném místě spustí výstavba strojíren a sléváren. Tato krajsky preferovaná stavba zajistila urbanistický a demografický růst města, ale politický převrat předznamenal násilnou a na Žďársku nelítostnou kolektivizaci.
Martin Šikula

je mi velkou ctí vás opět pozdravit ze
stránek Žďárského zpravodaje v těchto zimních dnech. Pevně věřím, že i navzdory malé
sněhové nadílce si zimních měsíců užíváte a
čerpáte energii do dalších období roku.
V mém dnešním úvodníku bych se chtěl
věnovat jednomu tématu, a tím je rozbíhající se projekt Obnovy zeleně ve Žďáře nad
Sázavou. Naše město si v roce 2015 nechalo
zpracovat tzv. pasport zeleně, což je vlastně
taková inventura. Nyní víme, v jakém stavu
je více než 9 000 stromů a keřů, které rostou na městských pozemcích. Víme zkrátka,
kde nás „tlačí bota“. Pracovníci zodpovědní
za péči o zeleň vybrali v průběhu roku 2016
celkem šest nejpalčivějších lokalit, kde bude
obnova zahájena. V polovině minulého roku
proběhla dvě setkání s občany na toto téma,
lidé se vyjadřovali k záměrům pro tyto lokality. Po tomto připomínkování bylo zadáno
zpracování projektu a následně zažádáno o
dotaci z EU. Dnes již víme, že jsme v této žá-

dosti byli úspěšní a čeká nás realizace. Jedná se samozřejmě o podstatný zásah, jehož
součástí není pouze nová výsadba, ale také
odstranění nebezpečných, nevhodných či
alergenních dřevin. To proběhne jako první,
a to do konce měsíce března, dříve, než zahnízdí ptáci. Důvody pro obnovu zeleně jsou
jednoduché. Za prvé je to bezpečnost. Při
dvou orkánech, které město zasáhly v roce
2017, se jasně ukázalo, že je potřeba se této
oblasti věnovat. Druhým důvodem je pak
snaha nastartovat skutečně koncepční péči
o zeleň a eliminovat druhy dřevin, se kterými mají problém alergici. Je jasné, že péče
o zeleň je dlouhodobá záležitost a výsledky
opatření, které budou v rámci projektu realizovány, se nedostaví ihned. S trochou nadsázky lze říct, že tento projekt tedy realizujeme pro naše děti. Teprve ty z něho budou
mít ten skutečný užitek.
Chápeme, že k řadě stromů, především v
sídlištních lokalitách, mají místní obyvatelé
dlouholetý vztah a nebudou nadšeni, když
se na přelomu února a března rozhrčí pod
jejich okny motorové pily. Tyto stromy se
staly součástí městského prostředí a je nám
jasné, že k nim lidé mají často citový vztah.
Byli bychom však rádi, kdyby občané pochopili, že žádná z těch dřevin není odstraňována samoúčelně, že zde vždy existuje
důvod a že dojde k náhradní výsadbě. Zároveň bychom chtěli ubezpečit, že výsledkem
snažení nebude menší, ale naopak větší
počet dřevin ve Žďáře. Budou však zvoleny
bezpečné, nealergenní a z hlediska umístě-
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ní vhodné dřeviny.
Více informací o projektu obnovy zeleně
se dozvíte i ve zpravodaji, který právě držíte v ruce, nebo na speciálních webových
stránkách www.zelen.zdarns.cz, kde najdete i kontaktní osoby, které vám poradí s
vašimi dotazy. Věřím ve vaše pochopení a
přeji vám krásné nadcházející dny.
Zdeněk Navrátil

AKTUÁLNĚ: Starý pušky vyhráli mistrovství světa v hokeji na rybníce
Parta bývalých druholigových hokejistů
si na Silvestra řekla, že se ze srandy přihlásí na pražský turnaj v hokeji na rybníce. Ten se jim podařilo vyhrát. V polovině
února si tak zahráli na mistrovství světa
v Kanadě, kde dali jasně najevo, která
země je velmocí v tomto sportu.
„Nic podobného jsem ještě nezažil. Byl
to skvělý zážitek zahrát si v Kanadě s tolika
týmy,“ popisuje čerstvý mistr světa v hokeji
na rybníce Aleš Stoček. On a celý tým Starý
pušky se v polovině února zúčastnil mistrovství světa na kanadském rybníce v provincii Nový Brunšvik.
Rybníkový hokej se odlišuje od ledního
hokeje v tom, že se hraje 4 na 4, na nízké
brány a s vlastními pravidly. „My jsme ještě
před měsícem a půl netušili, že nějaký hokej na rybníce jako sport existuje,“ dodává s
úsměvem Stoček.


(red)

Žďárské Starý pušky se radují z překvapivého vítězství

Foto: World Pond Hockey Championship
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První žena se stala čestným občanem Žďáru
Žďár nad Sázavou získal svou první čestnou občanku. V polovině ledna bylo toto
vyznamenání uděleno Jarmile Doležalové. Slavnostní události se 18. ledna 2018
na Staré radnici zúčastnily i izraelský velvyslanec Daniel Meron.
V listopadu rozhodlo zastupitelstvo města jednomyslně o přidělení čestného občanství Jaroslavě Doležalové za její hrdinský
čin během druhé světové války. Ta v roce
1944 ukrývala několik měsíců pětiletou židovskou dívku Jarmilu Wilhelmovou. „Měla
jste celý svůj život před sebou, a celý ten život jste riskovala,“ popsala paní Astrid, dcera ukrývané Jarmilky, během slavnostního
předávání, jak moc si toho činu cení.
„Věřte mi, že jsem velmi hrdý na to, že
se tento příběh odehrál v našem městě. A
těší mě, že se tento příběh po tolika letech
dostal na světlo a mohli se o něm dozvědět
i ostatní Žďáráci,“ popsal svou radost Josef

Klement, místostarosta Žďáru nad Sázavou.
Společně se starostou Zdeňkem Navrátilem
předali čestné občanství Jaroslavě Doležalové. Kromě vedení města se akce zúčastnili
i někteří zastupitelé města, široká rodina
paní Doležalové včetně pravnuka. Ten přijel
jako překvapení pro svou prababičku až z
Prahy.
„Velmi mě těší potkat se s takovým člověkem, jakým je paní Doležalová. Je neuvěřitelné, co udělala pro malou holčičku v
nouzi,“ popsal Daniel Meron, izraelský velvyslanec. Dodal také, že se chce ještě někdy
do Žďáru nad Sázavou podívat a užít si místní atmosféru.
Jaroslava Doležalová se stala sedmým
čestným občanem našeho města. Kromě ní
toto ocenění v minulosti získali také Josef
Chromý, Jindřich Bílek, Josef Svatoň, Jindřich Leskauer, Bohuslav Holemář a Vladislav
Břečka.
(red)

Setkání
s občany

Aktuality

Jaké budou další kroky obnovy zeleně?

Zeptali jsme se lidí
v konkrétních lokalitách.

První březnovou středu roku 2018 se uskuteční další setkání s občany města, tentokrát na téma Strategie Centrum.
Kdy:
Kde:

7. března 2018
od 18 hodin
Knihovna Matěje Josefa Sychry
Havlíčkovo náměstí 5

Roman
Čech

Centrum města je jeho srdce. Pumpuje
energii do periferií. Bez živého centra nemůže celý organizmus města fungovat. Strategie Centrum se snaží nalézt cestu, kdy a jak
revitalizovat jednotlivé části centra města.
Setkání se zúčastní vedení města Žďáru nad
Sázavou, městský architekt Zbyněk Ryška a
vedocí ORÚP Irena Škodová.

lokalita
Palachova
Myslím si, že obnova zeleně smysl
má. Město se tím posouvá někam dál,
zároveň je to dobré i pro budoucnost a
naše děti.
Co se týče informovanosti, tak zde
si stěžovat nemohu. V této oblasti stojí
dvě vělké cedule, tady nahoře před 5.
ZŠ. A píše se o tom i v novinách.

Hispánská kultura ožije
První polovina března Žďár ožije hispánskými dny. Akce se uskuteční v termínu
od 9. března do 15. března.

Slavnostní udělení čestného občanství Jaroslavě Doležalové

Foto: Jakub Axman

Festival v pátek zahájí španělští malíři
José Luis Rico a Jaumeho Marzala vernisáží vlastních děl. Slavnostní úvod doprovodí
kytaristka Marta Töpferová. V následujících
dnes se můžete těšit na přednášku profesora Bohumíra Janského, který se osobně
vydal k pramenům Amazonky.
V neděli si pak budou moct mladší i starší
vyzkoušet, jaký jazyk španělština je. V průběhu celého dne budou probíhat otevřené hodiny španělštiny. V pondělí se bude
promítat hispánský film Relatos salvajes. V
průběhu týdne uslyšíte latinskoamerickou
skupinu Atarés. Na samém závěru se ve
Žďáře představí i Don Quijote de la Mancha.
Adaptaci známého románu přivezou divadelníci z Commedia Poprad.
(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Ludmila
Řezníčková
radní
města
Žďáru nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou si uvědomuje
potřebu pomoci lidem v těžké životní situaci, a proto dlouhodobě řeší potřebu krizového bydlení. Po dohodě s provozovatel
hotelového domu Morava je prozatím dohodnuto, že v případě potřeby bude využita možnost okamžitého ubytování v tomto
zařízení.
4

Radě města byl předložen požadavek o
zvýšení počtu zaměstnanců v souvislosti
ze změnou legislativy v oblasti územního
plánování. Všichni si uvědomujeme, že toto
navýšení je nutné. Rada města ovšem doporučila personálnímu vedoucímu úřadu, aby
zvážil vnitřní změny uvnitř úřadu přesunutím zaměstnanců z jiných správních agend.
Nárůst povinností v souvislosti se změnami
legislativy není jen v agendě územního plánování, ale i v jiných oblastech. Teprve pokud se nepodaří najít vnitřní rezervy, bude
nutné přistoupit k navýšení počtu zaměstnanců.
Rada města projednala vyhlášení grantových programů a schválila všechny v
předloženém znění. Financování u většiny
z nich zůstalo zachováno nebo se mírně
navýšilo. Veškeré grantové programy jsou

vyvěšeny na stránkách města. Je třeba dodržovat veškeré podmínky v nich uvedené,
aby z důvodů zbytečných administrativních
pochybení nedocházelo k vyloučení některých žadatelů.
Byl schválen prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě
Klafar podle předem dohodnutého pořadníku žadatelů. Město připravuje další prodej
pozemků v dané lokalitě na výstavbu rodinných domů, ke kterému dojde s největší
pravděpodobností v podzimních měsících.
Z důvodů větší ochrany obyvatel města
Žďáru nad Sázavou byla schválena účast
města v programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 a zároveň schválen
Plán prevence kriminality města Žďáru nad
Sázavou.
Ludmila Řezníčková

Jak hodnotíte chystanou
obnovu zeleně? Máte veškeré
inforamce o projektu?

Informační cedule jsou ve všech zasažených lokalitách

V lednovém čísle Žďárského zpravodaje
jsme informovali o projektu obnovy zeleně, který nás v letošním roce čeká. Nyní
se přibližujeme k samotné realizaci. Co
vše se tedy bude ve městě dít?
Obnova zeleně se týká šesti lokalit ve
městě. Tyto lokality byly zvolené proto, že
jsou pro občany více frekventované, nebo
proto, že zde byly zásahy nejvíce zapotřebí.
Na nové stromy a keře se tedy mohou těšit
například obyvatelé sídlišť v okolí ulic Neumannova, Haškova a také obyvatelé části
Vodojemu. Obnovou projdou i lokality okolo hřbitovů na Jamské a Horní ulici. Největší
změna pak čeká zeleň podél chodníku mezi
nádražím a firmou ŽĎAS, zde bude kompletně nahrazena lipová alej.
Proč město přikročilo k takto rozsáhlému
projektu?
Obnovu zeleně je nutné chápat jako
nikdy nekončící proces, není to jen jednorázová záležitost. Stromy, které jsou například již nebezpečné svému okolí, musí být
odborně ošetřeny nebo nahrazeny novými.
Nemůžeme se pouze soustředit na to, co
máme dnes, ale je třeba přijmout fakt, že
některé stromy zde za 10 let už nebudou, a
proto musíme zasadit nové. Zeleň pak může
dobře sloužit i příštím generacím. Tímto
projektem chce město v současné chvíli
nastartovat právě tento proces. Za pomoci
odborníků využijeme stávající bohatství,
které se skrývá v naší zeleni, a investujeme
do jeho budoucího rozvoje.
Město si velmi dobře uvědomuje, že s
dřevinami, které nás provází po většinu našich životů, je nutné pracovat s respektem a
řádnou péčí. Před třemi lety byl proto zpra-

Foto: archiv

cován pasport zeleně, který mapuje veškeré dřeviny na území města. Následně byly
vyhodnoceny lokality, které tvoří ucelené
lokality a zároveň je zde problematika zeleně nejpalčivější. Ať už z hlediska bezpečí
občanů, ochrany samotných dřevin, nebo
perspektivy celého území.
Jak budou práce probíhat?
Obnova zeleně se tedy v prvé řadě týká
dřevin, což jsou stromy, keře a keřové skupiny. U těchto typů zeleně je třeba respektovat jejich přirozený životní cyklus v průběhu
roku a takzvaný vegetační klid. Ten trvá do
konce března, největší zásahy tedy budou
probíhat do této doby. V prvním kroku obnovy dojde k samotnému kácení konkrétních dřevin. Kácet se budou stromy a keře,
které jsou poničené, nemocné nebo na konci své životnosti. Tento proces bude na první pohled nejvýraznější, je však nezbytný.
Většina dřevin se kácet nebude, ale dojde
u nich k odbornému ošetření. Vybrané dřeviny budou muset projít odborným ošetřením, odstraní se například uschlé, případně
nebezpečné větve.
Nejvýznamnější část celé obnovy zeleně
bude následovat hlavně v druhé polovině
roku, kdy proběhne výsadba nových stromů
a keřů. V rámci výsadby vznikne například
nová alej jírovců u hřbitova na ulici Jamská
nebo lipová alej podél chodníku od nádraží
ke ŽĎASu. Je samozřejmě nutné počítat s
tím, že nové stromy a keře nebudeme moci
obdivovat hned, protože jim nějaký čas zabere samotný růst. Bude tedy potřeba trocha trpělivosti, která se ale časem bohatě
vrátí v podobě zdravých a jistě i krásných
dřevin.

Občan
Žďáru
lokalita
Palachova
Toto téma je mi hodně blízké, protože dělám zahradníka. Tudíž obnovu
sleduji hodně a myslím si, že je dobře,
že s tím město konečně začalo. Sice to
mělo udělat už před pár lety, ale lepší
někdy, než nikdy.
Jinak já to sleduji hlavně na internetu, kde jsem si většinu informací našel. A jak tu chodím často se psem, tak
jsem si všiml, že se tu objevili dvě velké
cedule. Takže i starší lidé, kteří nemají
internet, se mohou většinu důležitých
informací dozvědět.

O samotné práce na obnově zeleně se
postará firma Kavyl spol s r. o., která uspěla ve výběrovém řízení. Do něj se přihlásilo
celkem 8 firem, z nichž právě firma Kavyl
nejlépe splnila požadované podmínky.
Na průběh všech prací bude během celé
realizace dohlížet odborný dozor složený z
autorského dozoru a technického dozoru,
zástupců odborníků MěÚ, Agentury pro
ochranu přírody a krajiny a vedení města.
5
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Jaké budou další kroky obnovy zeleně? - pokračování
Z čeho bude celý projekt financován?
Pro realizaci obnovy zeleně se městu
podařilo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí. Z podmínek dotace vyplývá, že 60 % celkových uznatelných
nákladů pokryje právě tato dotace (cca 3,3
mil. Kč). Odborná údržba v dalších letech
v těchto lokalitách bude placena již mimo
projekt. Bude ale nezbytná pro to, aby se
podporovaly a naplnily dnešní snahy.
Zajímají vás některé další informace?
Pro potřeby občanů byla zřízena webová
stránka www.zelen.zdarns.cz , kde je možné nalézt podrobné informace k celému
projektu.
V každé lokalitě, kde bude obnova probíhat, je umístěn informační panel. Na tom
občané najdou základní mapu, popis dané
lokality a počty dřevin, které budou vysazeny nebo pokáceny. Přímo v terénu proběhla
dvě komentovaná setkání, na kterých autor projektu pan Souček seznámil zájemce
s postupem prací v jejich nejbližším okolí.
Občané se mimo jiné přímo na konkrétních
dřevinách dozvěděli důvod jejich ošetření
či neošetření, případně kácení. Šlo o neformální a věcná setkání mezi občany, kterým

zeleň v našem městě není lhostejná, a odborníky, kteří o tuto zeleň dlouhodobě pečují.
Bude se obnova zeleně týkat i dalších oblastí města?
Pro rok 2018 se město bude zabývat
obnovou zeleně v šesti zmíněných lokalitách. Pro další lokality města se v tuto chvíli
s takto zásahem nepočítá. Je ale jasné, že
do budoucna bude nezbytné věnovat pozornost i dalším oblastem. Po celém městě
ale samozřejmě bude probíhat standardní
průběžná údržba dřevin, jako tomu bylo v
předchozích letech.
Pro podrobnější informace navštivte
stránky www.zelen.zdarns.cz nebo můžete kontaktovat přímo zaměstnance Odboru
komunálních služeb Městského úřadu.
Odbor komunálních služeb
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
4. patro
kancelář č. 110
Ing. Eva Křesťanová
eva.krestanova@zdarns.cz
566 688 184

Okem architekta

Radnice chce znát názor občanů na rozvoj centra města
Centrum města je jeho srdce. Pumpuje
energii do periferií. Bez živého centra
nemůže celý organizmus města fungovat. Strategie se týká především veřejných prostranství. Nicméně při plánování se musí vzít v potaz, že centrum města
je plné příležitostí.

V každé lokalitě najdete panel, na kterém se dozvíte podrobnější informace o
tom, co se bude dít.
1. Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka - vedle zastávky MHD Novoměstská
2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu před vstupem na Horní hřbitov
3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku
Jamborova - zastávka MHD Jamborova (Vodojem)
4. Park u 5. ZŠ a lokalita Haškova - panel
u cesty k 5. ZŠ
5. Chodník od nádraží ke ŽĎASu a přístup ke ŽĎASu od Strojírenské - u kruhového objezdu před nádražím
6. Neumannova - sídliště - plot u vstupu
do Relaxačního centra

mnoho problémů. Žďár má velké množství
míst pro nové domy v přímém kontaktu s
centrem. Naším úkolem je motivovat investory, aby se energie a prostředky použily
právě tam.
Strategie Centra
Strategie se snaží nalézt cestu, kdy a jak
revitalizovat jednotlivé části centra města.
V uplynulých letech proběhla rekonstrukce
náměstí Republiky, Havlíčkova náměstí a
navazujícího prostranství náměstí Republiky. V roce 2017 proběhla architektonická
soutěž na Nádražní ulici. Vyvstala otázka,
jak pokračovat v úpravách a rekonstrukcích
samotného centra města.
Součástí každého veřejného prostranství
jsou nejen povrchy a dlažby, ale také mobiliář, veřejné osvětlení, podzemní i nadzemní
vedení inženýrských sítí, z nichž každé má
jiného správce. Historickým vývojem tak
dochází k různému technickému a estetic-

Centrum města má tři charakteristické
části – rostlé středověké město, blokovou
zástavbu 19. století a modernistické město.
Ke každé části je nutné přistupovat jiným
způsobem. Středověké centrum chránit,
oprašovat a očišťovat. Město 19. století doplňovat a potvrzovat členění na bloky a ulice. Naopak modernistické město můžeme
doplňovat a přetvářet, při zachování dostatku kvalitních veřejných prostranství a městské zeleně, mnohem svobodněji. Město se
nemusí rozrůstat dále do krajiny. Stavět na
zelené louce je sice nyní nejjednodušší, je
to ale krátkozraké a přinese to v budoucnu

Rádi bychom i touto cestou požádali občany, aby v průběhu provádění prací dbali na bezpečnost.
Žádáme, aby se lidé po dobu kácení a odklízení v těchto místech pohybovali opatrně.
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kému stavu jednotlivých součástí veřejného prostranství. Abychom se mohli rozhodnout, jak dál, bylo potřeba nejdříve centrum
města vymezit a následně rozdělit na jednotlivé části - lokality. Lokalita je územní
jednotka, která splňuje ve vymezeném
prostoru přibližně stejný architektonický a
urbanistický charakter zástavby a veřejných
prostranství a časové období vzniku.
Z tohoto rozdělení jsme získali předběžný plošný rozsah úprav a velmi hrubý odhad
nákladů. Dle charakteru a významu lokality
také postup, jakým způsobem získat návrh
a projektovou dokumentaci. Během ledna
2018 jednotliví správci inženýrských sítí stanovili své priority rekonstrukcí a oprav vedení v lokalitách. Své priority také stanovil
odbor rozvoje a komunálních služeb.
Jedinečná Neumannka
Výjimečná je lokalita přilehlá ke spodní
části ulice Neumannova. Jednak svojí rozlohou, složitostí a urbanistickou roztříštěností celého prostoru, tak také podmínkou
na zpracování územní studie stanovenou
územním plánem města. Tato podmínka
určuje pro rozvoj tohoto území zpracování
tzv. územní studie. Je to v podstatě urbanistický plán uspořádání území a vzhledem
ke složitosti tohoto prostoru je to naprosto
v pořádku. Nicméně pořízení, zpracování
a projednání tohoto dokumentu je časově
náročné.
Jediné, co v současné době neznáme, je
to nejdůležitější, a to názor obyvatel města. Rádi bychom znali ucelený názor širší
veřejnosti pomocí ankety, která proběhne
od března 2018 do května 2018. Součástí
ankety a projednání s veřejností bude také
tradiční setkání s veřejností.
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Občané byli o obnově informování na dvou vycházkách s projektantem
6

Foto: Jakub Axman

Ilustrační foto

Foto: archiv

Všechny tyto projekty úprav veřejných
prostranství vyvolaly potřebu koncepčního
řešení v celém městě. Je jasné, že kamenná
dlažba velkého formátu patří na náměstí v
centru a naopak betonová kostka patří na
předměstí Klafar. Celá problematika je však
složitější. Jedná se o uspořádání uličních
profilů, materiálové řešení, osvětlení a řešení dalších dílčích prvků, například parkovací
stání, zastávky městské hromadné dopravy
a další. Vzor pro vypracování tohoto dokumentu je Manuál veřejných prostranství
zpracovaný Institutem plánování a rozvoje
hlavního města Prahy. V současné době obdobný dokument vypracovává Kancelář architekta města Brna. „Rádi bychom, aby podobný materiál vznikl v průběhu roku 2018
i ve Žďáře nad Sázavou,“ popisuje Zdeněk
Navrátil, starosta města.
Zbyněk Ryška
7
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Slova zastupitelů města

Nádražní ulice dostane novou podobu. Jak bude vypadat?
Na přípravě se podíleli i občané města!

Anketa pro zastupitele
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů města na další anketní otázku. Jak hodnotíte letošní plesovou sezónu
ve Žďáře nad Sázavou? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

V lednu proběhlo první setkání s veřejností v roce 2018 k projektu první etapy
rekonstrukce ulice Nádražní. To je část
ulice mezi okružní křižovatkou „U Ivana“
a budovou pošty.

Ludmila
Řezníčková

Projekt vychází z architektonické soutěže z roku 2017. Vítězný návrh týmu architekta Grimma je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení. Celkové koncepční, architektonické a materiálové řešení vychází z vítězného
návrhu „Soutěže o návrh“ a jako takové nemůže být ze zákona o veřejných zakázkách
příliš měněno.
Navrhované řešení je obousměrná komunikace se sdíleným prostorem pro automobily a cyklisty, lemovaná oboustranným
stromořadím a velkorysými chodníky podél průčelí budov. Stromořadí na východní straně využito pro podélná parkovací
stání. Stromy jsou usazeny do ocelového
rabátka. Chodníky jsou z kamenné mozaiky. Parkovací stání jsou z kamenné kostky.
Obrubníky jsou kamenné a od asfaltové vozovky jsou odděleny přídlažbou z kamenné
kostky. V závěru této části ulice je umístěna
zastávka městské hromadné dopravy. V jednom směru je umístěna v zálivu a ve druhém směru ve vozovce. Povrch v této části
vozovky je z kamenné kostky.

LINIOVÝ PARK - ZAČÁTEK PROMENÁDY U UL. SMETANOVA zastupitel

ANO 2011

Mezi zimní kulturní zážitky patří bezpochyby plesy. Ve Žďáru nad Sázavou můžeme

zastupitel
KDU-ČSL

Připomínky občanů
Na setkání s občany padlo několik připomínek. Dovolte prosím stručné vyjádření k
několika z nich.

zastupitel
ODS

Když plesat, tak na plesech ve Žďáře.
Mladí mohou zužitkovat své znalosti, nabyté pubertálním zmítáním v tanečních, a pamětníci si návyky společenské etikety rádi
připomínají. V krásném Kulturním domě
pasují školy maturanty, významné společnosti se tradičně prezentují, nebo se nebojí
nových forem, např. letošní Karneval v Riu.
Přidanou hodnotou se často stává charitativní pomoc. Ozdobou parketu jsou krásné
dámy ve večerních róbách a pánové mohou zůstat klidní, protože navzdory veškeré
emancipaci má muž v párovém tanci vždy
vedoucí úlohu.

Tříkrálová sbírka byla rekordní. Vybralo se přes tři miliony korun

stromová alej
mobiliář, venkovní zahrádky
restaurací a kaváren

pás umožňující
krátkodobé podélné
stání v případě
jednosměrného
průjezdu

pěší zóna, střední část, (pojížděná část v případě
umožnění jednosměrného průjezdu od náměstí)

alej / zahrádky

pojízdná plocha (zásob.)

chodník

pojízdná dlažba

velkoformátová žulová dlažba

velkoformátová žulová dlažba

Ilustrační foto

odborem rozvoje a dále s dopravní policií.
Nově i plynové rozvody
Samozřejmě rekonstrukce se týká také
veškerých inženýrských sítí a veřejného
osvětlení. Novinkou je vedení plynu, které umožní se napojit obyvatelům okolních
nemovitostí a přispěje k různorodé nabídce
energií.

Vodojem pokračuje
Rekonstrukce povrchů je rozdělena do
několika etap.

Foto: archiv ŘEZ B-B

OBCHODNÍ ULICE
(II. ETAPA)
rekonstruk- M 1 : 100

V první fázi byla realizována
ce ulic Mánesova a Kavánova. Spolu s projektantem bylo detailně vyřešeno materiálové a dopravní řešení. Dopravní režim
ulice je obytná zóna, tedy celý profil ulice je
určen pro pěší pohyb a pobyt osob. Jízdní
pruh pro automobily je zúžený obousměrný. Parkovací stání a plochy pro pobyt jsou z
žulové kostky. Chodníky ve vnitrobloku jsou
z betonové kostky. Povrchy jsou ve stejné
výškové úrovni. Následně tohle vzorové
řešení bylo rozšířeno na celé území Vodojemu.
Zbyněk Ryška

chodník pěší zóny mobiliář,
venkovní zahrádky restaurací a
kaváren

„Je to naprosto skvělé, téměř neuvěřitelné.
Mám obrovskou radost ze závratné částky
letošního výtěžku, jejíž navýšení o 254 278 Kč
oproti loňskému roku opět dokazuje, že pomoc Charity považují lidé stále za důležitou a
potřebnou,“ říká Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.
4.2
2.2
5.0
4.5
Velká část výtěžku podpoří stávající služby Charity. Ta se v současné době věnuje
například lidem s mentálním postižením,
chronickými onemocněními nebo sociálně
slabým rodinám. Část výtěžku poputuje na
podporu nového projektu Charitní záchranné sítě - jedná se o projekt na pomoc lidem
v akutní nouzi.
Koledníci byli odměněni několika akcemi. Jednou z nich bylo promítáním filmu Psí
poslání v Kině Vysočina, jinou pak koncert
v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na
Moravě. „Všem koledníkům velmi děkujeme
a budeme se těšit zase příští rok,“ dodává
Zelená.


(red)
chodník

3. Návrhy občanů a následné úpravy byly
konzultovány s odborníkem z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice docentem Pavlem Drdlou, s odbory komunálních služeb a

Radek
Černý

507 tříkrálových kasiček ukrývalo celkem 3 313 085 korun. Tak letos dopadla
tříkrálová sbírka na Žďársku. Přes dva
tisíce dobrovolníků chodilo koledovat v
prvních čtrnácti lednových dnech.

1. Oproti původnímu řešení parkovacích
stání, na základě připomínek občanů, byl
návrh navýšen o dvě parkovací stání. Na žádost občanů také byla projektantem prověřena varianta šikmého stání. Nicméně tato
varianta, stejně jako varianta kolmého stání,
není možná z hlediska prostorového a dopravního.
2. Padl také návrh na oddělení jízdního pruhu pro cyklisty. Toto uspořádání je navrženo
v dalších etapách, tedy od kruhové křižovatky u Ivana k nádraží, kde je uliční profil
dostatečně široký. V případě této fáze, od
Ivana k poště, by došlo k rozšíření vozovky
na úkor chodníků. Obecně je preferováno
sdílení dopravního prostoru z hlediska bezpečnosti a samoregulace rychlosti. Cyklisté
tedy sdílejí dopravní prostor s automobily a
je upřednostněn pěší pohyb, což naprosto
odpovídá charakteru ulice. Budou zde umístěny piktogramy.

Plesová sezóna v našem městě probíhá během více jak tří měsíců. Od prosince
bezmála dvě desítky firem, škol a organizací
nejen z našeho města využívají velmi dobré
zázemí Domu kultury. Jsem moc rád, že do
programu plesové sezóny se zapsal druhým
ročníkem charitativní ples organizovaný firmou SATT. Dále přibyl nově rovněž charitativní ples čtyř žďárských firem, které spojily
svoje síly ke společné zábavě. Myslím si, že
pro nás Žďáráky je chuť se bavit, potkávat
se a i přispět na dobročinný účel vlastní a to
je dobře.

Josef
Klement

ŘEZ A-A
PĚŠÍ ZÓNA
(I. ETAPA)
M 1 : 100

navštěvovat plesy téměř každou sobotu,
mnohdy také v pátek. Každý je jiný a pokaždé jinak krásný. Otázku na hodnocení plesové sezóny jsme dostali právě uprostřed
pořádání plesů sezóny a já sama jsem zatím
navštívila dva, maturitní. Je pro mě vždycky
zážitkem sledovat naše děti, které se připravují na důležitý moment svého života - na
maturitu, jak jsou najednou dospělé a s rozzářenýma očima čekají, jak jim jejich učitelé
nasadí šerpy maturanta. Každý z nás si může
vybrat ples, který bude jeho srdci blízký a
kde si může v setkat se svými přáteli.

8

Koledníci během tříkrálové sbírky na Žďársku

Foto: archiv Charity
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Městský úřad informuje

Změny ve výběru poplatku za odpad pro rok 2018
Přinášíme vám důležité změny pro rok 2018 ve výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro občany Žďáru nad Sázavou.
Město Žďár nad Sázavou zavádí poplatek za rok 2018 obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2017, jejíž znění najdete na stránkách
města.
Poplatníkem je každý občan s trvalým
pobytem ve Žďáru nad Sázavou, cizinec s
trvalým nebo přechodným pobytem delším
než 90 dnů. Sazba poplatku činí 580 korun
za jednu fyzickou osobu na kalendářní rok,
splatnost poplatku je stanovena k 30. dubnu 2018. Úhradu lze provést na pokladně
Městského úřadu, zaslanou složenkou nebo
převodem z bankovního účtu dle platebních údajů na složence.
Upozorňujeme, že povinnost platit poplatek mají i osoby hlášené k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (Žižkova 227/1),
mezi nimiž je nejvyšší počet dlužníků.

V minulosti byli poplatníci ve společných
domácnostech sloučeni pod jednu osobu
plátce. Od roku 2018 vedeme každému
poplatníkovi osobní daňový účet pod příslušným variabilním symbolem, na který
jsou připisovány došlé platby. V průběhu
března budeme rozesílat složenky s novými
platebními údaji. Další změnou v roce 2018
je splatnost celé sazby poplatku najednou
k 30. dubnu. Máte-li pro platbu poplatku
zaveden trvalý příkaz k úhradě z bankovního účtu, žádáme vás, abyste platební údaje
aktualizovali dle zaslaných složenek. Chybně zaslané platby nemohou být v pořádku
připsány.
Poplatek je z pohledu zákona daní, řízení o něm probíhá podle daňového řádu.
Zákonná úprava zakládá poplatníkovi práva

a ukládá povinnosti, především povinnost
poplatek řádně uhradit a ohlásit změny rozhodné pro jeho výpočet. Odpovědnost za
úhradu poplatku za nezletilé děti přechází
na jejich zákonné zástupce, za nesvéprávné
osoby na jejich opatrovníky, kterým jsou vyměřovány případné nedoplatky.
Nedoplatek městský úřad vyměří platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, jež je exekučním titulem.
Nezaplacený poplatek může zvýšit až na
trojnásobek. Upozorňujeme, že při vymáhání nedoplatků využíváme i služby exekutorského úřadu.
Se svými dotazy se můžete obrátit na
Alenu Šimkovou, odbor komunálních služeb, telefon 566688187 nebo e-mail: alena.
simkova@zdarns.cz.
OKS

Konec čekání na úřadě. Jak na to?

Rozbor studánek

Chcete přijít na městský úřad a nemuset
čekat víc než pár minut? Na našem Městkém úřadě se nejedná o utopii, ale reálnou praxi. Přinášíme návod, jak tohoto
komfortu docílit.

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka U Křiváku
pitná
5. února 2018
8.10

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Salvátorka
pitná
5. února 2018
8.30

V roce 2009 byl na některých odborech
Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou
spuštěn inovovaný vyvolávací a objednávkový systém. Jeho smyslem je nabídnout
lidem větší komfort při vyřizování jejich
záležitostí a eliminovat dlouhé fronty u přepážek. Za loňský rok bylo tímto systémem
odbaveno přes 65 tisíc klientů.
Do systému jsou prozatím zahrnuty
agendy evidence vozidel, řidičských a občanských průkazů, cestovních pasů, matriky, ověřování, výpisů z registrů a rejstříků,
Czech Point a pokladna (pokladna nelze
objednat přes internet).

Klienti těchto agend se mohou objednat
přes internet na webu města. Objednaný
občan se v určený čas dostaví k dotykové
obrazovce v informační kanceláři, kde mu
po zadání objednaného čísla vyvolávací
systém vytiskne lístek s číslem přepážky,
ke které má jít. S minimálním čekáním pak
svou záležitost obstará. Pochopitelně podmínkou je, že klient musí přijít skutečně
na objednaný čas – nejdříve však 15 minut
před sjednaným časem. Pokud se zpozdí o
více než 15 minut, objednávkový systém ho
vyřadí a na vyvolání bude muset čekat jako
kterýkoli jiný neobjednaný občan.
Pokud tedy plánujete návštěvu našeho
úřadu, doporučujeme vám využít možnosti objednávky na konkrétní den a hodinu,
abyste vyřizováním strávili minimum času.
OD

Počty opatrovanců rostou každým rokem
Město Žďár nad Sázavou od roku 1999
vykonává funkci veřejného opatrovníka. V
té době soud ustanovoval město Žďár nad
Sázavou opatrovníkem maximálně jednoho
opatrovance během kalendářního roku. V
posledních letech se počet postupně zvyšoval o dva, někdy i tři opatrovance ročně. V
roce 2017 to již bylo 20 opatrovanců.
Práce s touto skupinou občanů je velmi
náročná a zodpovědná. Opatrovník zastupuje opatrovance ve všech soudem stanovených oblastech života (hospodaření s
financemi i majetkem, zastupování před institucemi...) a je z této činnosti odpovědný
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opatrovnickému soudu. Až do letoška Městský úřad tuto povinnost zajišťoval kumulací
pracovních činností stávajících referentů.
V současné době má město soudem
uloženo se starat o 22 opatrovanek a opatrovanců, což není možné zajistit při současném počtu opatrovníků. Na výkon opatrovnictví je obcím poskytována dotace ve
výši 29 000 korun na jednoho opatrovance
ročně. Rada města po projednání rozhodla
o zvýšení počtu zaměstnanců odboru sociálního o dalšího referenta pro zajištění této
zákonné povinnosti.

OS

Informace o stavu vody je garantovaná
pouze v den a hodinu odběru.
(red)

Ztráty a nálezy
ZtracenoNalezeno
Svazek klíčů
křižovatka u MěÚ
Svazek klíčů	
ul. Smetanova
Svazek klíčů	
ul. Alšova
Svazek klíčů	
ul. Okružní
Svazek klíčů	
ul. 1. máje
Klíč, čip, turistická známka	u Relax. centra
Batoh + oblečení	
bez místa určení
Klíč od vozu	
ul. Palachova
Hodinky	
ul. Palachova
Klíč
před ZŠ Zámek
Čepice pánská
na MěÚ
Fotografie
ul. Palachova
Dětské rádio - hračka
na Vysočanech
Peněženka + hotovost
ul. Hlohová
Zákaznická karta
výtahová šachta
Fotoaparát u pekařství na nám. Republiky
Dioptrické brýle + pouzdro
ul. Okružní
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě u
Aleny Benešové - 566 688 146.

Rozhovor

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Po

Před

Pod Zelenou horou proběhla revitalizace porostu okolo dětského hřiště. Konkrétně se jedná o park na rohu ulic Polní a
Lesní. Projekt v první fázi zahrnuje odstranění dřevin, následně ošetřených stávajících dřevin, vyfrézování pařezů, výsadbu nových dřevin, regeneraci trávníku, obnovu vyšlapaných pěšin a povrchu bikrosové trati. Po dokončení revitalizace
bude v prostoru parku umístěno několik herních prvků.

ROZHOVOR: S Josefem Součkem o zeleni a její obnově
Co si myslíte o současném stavu zeleně?
Máte porovnání s jinými městy a stavem
zeleně tam?
Každé město je osobité už svým umístěním v krajině, urbanismem, strukturou
zástavby či obyvatel. Srovnání je tak vcelku
obtížné. Obecně je ve Žďáře kvalita zeleně
srovnatelná s jinými městy a jako taková je
tedy průměrná. Případné nedostatky jsou
dány spíše než nedostatečným množstvím
či strukturou zeleně nastavením péče o zeleň jako celek. Obecně zde do značné míry
chybí detail. Celkově na tom však Žďár určitě není špatně.
Ilustrační foto

Foto: archiv

Josef Souček je dendrolog a odborník
na zeleň ve veřejném prostoru. Stojí za
projektem na obnovu zeleně ve Žďáře
nad Sázavou. Mimo jiné byl autorem rekonstrukce zeleně sídliště U Nádraží v
Turnově nebo prostoru Nová Pasířská v
Jablonci nad Nisou. Splečně jsme se bavili o stavu zeleně ve Žďáře i plánované
obnově v letošním roce.
Proč je důležité dělat takto rozsáhlou obnovu zeleně, která zasáhne šest velkých
lokalit?
Do žádné z řešených ploch se dlouhá léta
(mnohdy od doby jejich vzniku před cca 30
- 40 lety) nijak koncepčně nezasahovalo. Příležitostně se něco vysadilo, občas pokácelo,
dlouhou dobu to ani nebylo příliš potřeba.
Rostliny se však v čase mění, mohutní, stárnou (různé druhy různě rychle) a nakonec i
odumírají. Proto je vždy po určitém čase potřeba nějakého většího zásahu. V některých
plochách tak dnes dřeviny zcela chybí, v jiných pak naopak dochází například k jejich
kolizi s domy.

Obnova zeleně se nyní týká jen dřevin.
Jak je na tom ale zeleň obecně – tráva,
rostliny atd… ve Žďáře nad Sázavou?
Obnova zeleně je vrstevnatý proces.
Zkusme si představit, že tu hlavní vrstvu
tvoří právě stromy, které tvoří prostor a jeho
struktury – až se stromy přicházejí stinná zákoutí. Palouk je paloukem, až když je lemován stromy, které ho vymezují… Stromy tak
zpravidla tvoří hlavní a nejdůležitější vrstvu
městské zeleně. Ty ostatní vrstvy, jako keře,
trávník nebo záhony trvalek a letniček, jsou
prvkem detailu. Dohromady pak tyto jednotlivé prvky tvoří ucelený prostor. Při jakékoli koncepční práci je důležité začít s hlavní
vrstvou a další vrstvy postupně přidávat. Při
stavbě domu také nejprve postavíme stěny
a střechu (vymezíme prostor) a až následně
zařizujeme jednotlivé pokoje. Pokud město
z dotace zabezpečí stávající dřeviny a vysadí
nové, stabilizuje tím jednotlivé řešené plochy, v nichž se pak postupně dle vlastních
priorit může věnovat tvorbě detailu, který
nejen zvládne vysadit, ale i o něj řádně pečovat. Prvky, jako keřové záhony či záhony
květin, případně obnova trávníku, se dají v

plochách se stabilizovanými dřevinami tvořit postupně.
Podle čeho se rozhoduje, jaký druh ošetření dřevina dostane?
Podle stavu jednotlivých dřevin, který
vychází z jejich podrobného hodnocení.
Je nutné, aby bylo pokáceno přes 500
kusů dřevin?
Do tohoto počtu jsou řazeny i náletové
dřeviny nebo nízké keříky, doslova každá
bezinka, rozhodně nejde ve všech případech o velké stromy. Vzhledem k jejich zdravotnímu pěstebnímu stavu a s ohledem na
celkové koncepční řešení to nutné je.
Co by mohl takový strom způsobit, pokud by zůstal stát dál?
V nejlepším případě nic, v nejhorším
něčí smrt. U stromu navrženého ke kácení
je však riziko jeho pádu v dohledné době (0
až 5 let) z nějakých důvodů (např. napadení dřevokaznými houbami) větší než 70%.
Míra pravděpodobnosti jeho pádu je tak
velmi vysoká, zároveň neexistují efektivní
prostředky, jak dřevinu zabezpečit (např. arboristickým zásahem).
Jak probíhá takové ošetření, pokud se
strom nezkrátí?
Existuje řada sofistikovaných arboristických zásahů, které stromy stabilizují či
snižují nebo eliminují rizika, která mohou
způsobit. Od řezu suchých větví až po stabilizaci vazbami v koruně zabraňující rozlomení dřeviny. Prosté zkrácení stromu k nim
však nepatří, to je zásah zcela nevhodný.
Děkuji za rozhovor.


Jakub Axman
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Aktuality

Rada města Žďáru nad Sázavou
vyhlašuje

na základě § 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a předpisů,
3. organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
(tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo doklad o jeho vyžádání,
4. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky ne starší 3 měsíců,
5. doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
6. strukturovaný profesní životopis,
7. koncepci rozvoje a řízení školy (na období 6-ti let, max. 3 strany strojopisu),
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

Slova zastupitelů města

Máte psa? Nezapomeňte na včasné zaplacení poplatku
Koncem března vyprší doba, dokdy jsou
držitelé psů povinni zaplatit místní poplatek za jejich držení. Přinášíme přehledovou tabulku, kolik obyvatelé Žďáru
nad Sázavou mají za své psy zaplatit.
Poplatek je možné uhradit hotově nebo
kartou přímo v pokladně na Městském úřaSazba poplatku za psa činí ročně

900 Kč

900 Kč

2 000 Kč

v domech s jedním až dvěma byty v místních částech

100 Kč

300 Kč

v domech s více než dvěma byty v místních částech

200 Kč

500 Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, je-li jediným zdrojem příjmů; anebo sirotčího
důchodu

200 Kč

300 Kč

v sídle podnikání

900 Kč

2 000 Kč

v nemovitostech označených evidenčním číslem

100 Kč

300 Kč

v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)

600 Kč

1 400 Kč

Slova zastupitelů

Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v rubrice Slova zastupitelů. Jedná se o osobní názory
zastupitelů, nikoli Měst Žďár nad Sázavou. Do uzávěrky únorového čísla nám přišly následující příspěvky.

Rudolf
Voráček
zastupitel
ČSSD

Michal H.
Zrůst
zastupitel
ČSSD

Jednodušší stavební zákon přináší komplikace v územním plánování

Do letošního roku se úřady územního
plánování zabývaly především pořizovatelskou činností, nejčastěji pořizováním územních plánů pro obce ve správním obvodu.
Novela stavebního zákona těmto úřadům
přiřadila postavení dotčených orgánů, a
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to se všemi právy a povinnostmi. „Úřady
územního plánování nově vydávají závazná stanoviska téměř ke všem povolovaným
záměrům v celém svém správním obvodu,“
podotkla Irena Škodová, vedoucí ORÚP.
V praxi to znamená, že stavebníci ze
správního odboru, tj. z 48 obcí ORP, budou
žádat odbor rozvoje a ÚP o vydání závazného stanoviska ke svému záměru. „Předběžně se odhaduje, že půjde přibližně o 500
- 700 stanovisek za rok. Tato nová agenda
bude vyžadovat značné personální posílení
většiny úřadů územního plánování a s tím
spojené vynaložení finančních prostředků

určených na výkon přenesené působnosti
obcí,“ dodává Jan Havlík, tajemník Městského úřadu. Analýza Ministerstva pro místní
rozvoj předpokládá, že agendu územního
plánování by mělo na Městském úřadě ve
Žďáře nad Sázavou zabezpečovat až 5 referentů oproti stávajícímu jednomu.
Rada města se proto již dvakrát na svých
jednáních zabývala požadavkem na zvýšení
počtu referentů na tomto úseku o dalšího
referenta. Řeší totiž jako většina měst, že za
požadavkem na nové agendy státní správy
nepřichází od státu finanční krytí. 
ORÚP

za každého dalšího psa téhož držitele

300 Kč

Adresa pro doručení přihlášky:

V minulém čísle zpravodaje jste se dozvěděli o novele stavebního zákona a
některých jeho změnách na úseku stavebního řádu. Se změnami se stavebníci
setkají také na úseku územního plánování. Nejzásadnější z nich je nová agenda
závazných stanovisek dle paragrafu 96b.

OF

v domech s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 12. března 2018 do 12.00 hodin.

Informace ohledně konkursního řízení získáte u Mgr. Blanky Lučkové na tel. 566 688 130.

za prvního drženého psa

Zachová na 566 688 147 nebo miroslava.
zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města číslo 5/2010 + dodatky
číslo 2/2012 a 5/2017 najdete na webových
stránkách města v záložce Městský úřad.
Děkujeme za včasnou úhradu.

v domech s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou

Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášky doložené kompletními doklady
(přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepsané).

Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Obálku označte – „Konkurs ZŠ Švermova 4 – NEOTVÍRAT!“ nebo „Konkurs ZŠ Komenského
2 – NEOTVÍRAT!“

dě nebo platbou na účet 19-328751/0100 s
přiděleným variabilním symbolem. Pokud
je roční sazba poplatku vyšší než 500 korun,
je možné jej zaplatit ve dvou stejných splátkách. První má pak splatnost do 31. března
a druhá do 31. srpna. Podrobný přehled poplatků najdete v přiložené tabulce.
Bližší informace poskytne Miroslava

Chřipková epidemie řádila, a tak i mě
před Vánočními svátky dostala. Bylo to bohužel v době schvalování rozpočtu města. A
tak jsem se na projednávání a schvalování
rozpočtu nedostal. Musím však souhlasit s
kritiky, kteří v rozpočtu nevidí nic nového,
žádný rozvoj, žádný posun, prostě jen standard a nudnou rutinu, bez invence. Kde je,

Jako pedagog jsem zvyklý na to, že se
studenty je důležitá osobní komunikace a
realizace v praxi. Jako zastupitel jsem se vždy
tímto postupem řídil. Snažil jsem se mluvit
s občany, diskutovat a projednávat jejich
problémy a navrhovat získané podněty na
jednání zastupitelstva. V minulém čísle mě
někteří radní překvapili. Podle nich ten, kdo
nepíše články, nejraději do Žďárského zpravodaje, nepracuje pro město. Je to zjištění
sice překvapivé, ale poučné. Asi právě proto

se v našem městě nic neděje a sliby zůstávají
jen na papíře. No nevadí, říkám si. Snad právě tento sloupek vyprovokuje zase kolegy k
nějaké reakci, odpovědi a osobní invektivě.
Kolegům tím jistě usnadním jejich nelehkou
a těžkou práci při vymýšlení témat jejich pracovních sloupků v tomto zpravodaji. A když
se nakonec ve svém „spravedlivém“ rozhořčení zamyslí i nad doporučením letitého
pedagoga, možná se začne v našem městě
pracovat i jinde, než na stránkách novin.

ten stále proklamovaný důraz na investice?
Kde je touha měnit věci k lepšímu? Abych
byl objektivní, zkusil jsem vše porovnat v
monitoru Ministerstva financí. V roce 2014
tvořili provozní náklady 74% a investice
26%. V následujících letech nám roste provoz až na 80% a investice klesají na 20. Pro
rok 2018 skutečně nastal „pokrok“, 78% ku
22%. Příjmy města rostou, všichni se holedbají nárůstem investic, ale jako vždy „skutek
utek“. Plánovaných asi 100 miliónů je normální investiční návrh, který má město v
rozpočtu již několik let.
U toho všelijakého analyzování, jsem si
ještě vzpomněl na to, jak jsem jako ředitel
Polikliniky žádal o navýšení investic. „Ušetři,
vydělej a zaplať to z rozpočtu organizace!“,
znělo doporučení rady. „Vždyť je to pro tebe
přece manažerská výzva“. Holt pro někoho

ano, pro někoho ne. Manažerskými výzvami, při současném neustále rostoucím příjmu města, se však samo vedení města neřídí, a tak dál peníze nás všech spíše projídá,
než investuje.
Ale nechci jen kritizovat. Ocenit musím
to, že po mnoha letech marných žádostí konečně došlo k navýšení rozpočtu Polikliniky
(více než 2milióny). Bez rozboru nárůstu
mezd, bez rozboru nákladů, bez nutnosti
ponižovat se a škemrat. Za zaměstnance a
pacienty bych za to chtěl poděkovat i pánům radním. Možná je pro organizaci za
současné politické situace skutečně lepší,
když je ředitelem člen koaliční strany. Já se
mocným přizpůsobit nedokázal a Poliklinika tím trpěla. A přitom stačilo jen trocha
přetvářky a podlézání... a dobrá věc by se
podařila.

Máte otázky na své zastupitele? Napište nám!
Neváhejte nám zaslat otázky, které byste chtěli položit svým zastupitelům. Položíme jim je za vás a v dalších zpravodajích najdete jejich
odpovědi. Otázky můžete zasílat na e-mail jakub.axman@zdarns.cz nebo poštou na adresu Městského úřadu - Žižkova 227/1, Žďár nad
Sázavou, 591 01.
(red)
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Sociální služby

Představujeme Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Kdo jsme
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Žďáru nad
Sázavou, je nezávislým pobočným spolkem
sdružujícím osoby postižené civilizačními
chorobami. V našem městě působíme nepřetržitě již od roku 1990. V současné době
máme 254 členů, z nichž nejstaršímu členovi je 96 let a nejmladšímu 56 let. Věková
skladba členů je poměrně široká, proto i
program se snažíme připravovat tak, aby
byl zajímavý a prospěšný pro celou naši věkově různorodou skupinu.
Komu pomáháme
Sdružujeme občany Žďáru nad Sázavou,
kteří mají některou civilizační chorobu, jako
je například cukrovka, onemocnění kardiovaskulárního systému či nervové soustavy,
respirační nebo zažívací obtíže apod., a kteří
se do našeho svazu přihlásí.
Jak pomáháme
Posláním naší organizace je obhajoba
práv, potřeb a zájmů našich členů. Organizujeme spolkovou, zájmovou, rehabilitační,
rekondiční a vzdělávací činnost. Všechny
tyto aktivity vedou k navození a udržování
zdravého životního stylu a odstranění pocitu společenského i sociálního vyloučení.
Pomáhají udržovat fyzickou i duševní aktivitu. Naším hlavním cílem jsou klubové
akce kardiaků a diabetiků. Naši členové se
mohou účastnit pravidelných pohybových
aktivit, vycházek, výletů nebo poznávacích
a rehabilitačních pobytů. Nedílnou součástí
jsou i přednášky zaměřené například na historickou, zdravotní nebo právní tématiku,
pořádáme také cvičení paměti.
Snažíme se zohledňovat fyzické
možnosti našich členů a vždy předem uvá-

Krizové bydlení je služba města, kterou
mohou využít občané v nenadálé a tíživé
životní situaci. Co si pod takovou situací
představit, vysvětluje Josef Klement, radní
a garant sociální oblasti: „Pokoj bude pro
lidi, kteří přijdou o domov například z důvodu požáru, povodně nebo jiné přírodní
katastrofy.“ Podmínkou také je, že stávající
bydlení nelze užívat a že občané užívající
krizový pokoj budou spolupracovat se sociálním pracovníkem, aby měli partnera pro
řešení jejich krizové životní situace. „Dá se
14

Norbi Kovács na černobílých fotografiích

Norbi Kovács

O akce svazu je velký zájem, tak jako na Dni zdraví na Piláku 

díme, jak je konkrétní akce náročná. Každý
zná své limity a dle toho předem posoudí,
zda je pro něj připravovaná akce vhodná. U
některých akcí je však nutné, aby vhodnost
své účasti předem projednal se svým praktickým lékařem.
Proč pomáháme
Činnost organizace už trvá více než 27
let. Postupem času se tato činnost změnila, jsou jiné podmínky, ale i možnosti. O
připravovaný program je zájem. Příkladem
je např. rok 2016, kdy jsme zorganizovali
celkem 45 akcí ve 223 dnech. Celková účast
byla 1 190 osob. Všechny tyto akce probíhají
v přátelské a radostné atmosféře. Toto je bonus, který jistě přispívá k duševní pohodě, a
to nejen účastníků, ale i organizátorů. Po le-

Ve Žďáře vznikne krizové bydlení.
Podobná služba je na Vysočině unikátní
Žďár nad Sázavou chce řešit situaci svých
občanů, kteří se ocitli v nenadálé životní
situaci. Z toho důvodu se vedení města
rozhodlo zřídit krizový pokoj v hotelovém domě Morava. V roce 2018 bude na
tuto službu vyčleněno 100 tisíc korun.

Kultura

předpokládat, že se nastavené podmínky
pro poskytnutí krizového pokoje budou lišit
od představ mnohých občanů, kteří budou
svou životní situaci hodnotit jako krizovou
a budou ubytování požadovat,“ dodává Klement. Maximální doba pro užívání krizového bydlení jsou tři měsíce.
„Na hotelovém domě Morava máme
dohodnuto, že v případě potřeby budeme
mít k dispozici jeden pokoj v co nejrychlejší
době,“ vysvětluje Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru, jak bude krizové bydlení
v praxi ve Žďáře nad Sázavou zajištěno. V
této souvislosti je důležité zmínit, jak je pro
město důležité, že vlastní, a přes příspěvkovou organizaci Sportis provozuje i hotelový
dům, kterého se již v minulosti mohlo zbavit.
(red)

Foto: archiv

titých zkušenostech lze konstatovat, že každé setkání se členy na jednotlivých akcích je
i pohlazením po duši. Za roky trvání vznikla
a stále vznikají pevná přátelství. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč
se tato činnost stala dlouhodobou součástí
aktivit občanů Žďáru nad Sázavou.
Kde nás najdete
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR najdete v ulici Dolní 165/1. Statutárními zástupci jsou Drahomíra Krejčí, Růžena
Pokorná a Jarmila Zyková. Kontaktní e-mail
je krejci.1942@seznam.cz.
Setkání jsou možná každý první čtvrtek a
každé třetí úterý v měsíci vždy v době od 9
hodin do 10 hodin.
Drahomíra Krejčí

Centrum
soc. služeb

Foto: Jan Šída

Ve vestibulu Kina Vysočina ve Žďáře nad
Sázavou se můžete od 21. února setkat
s černobílou fotografií kytaristy Norbi
Kovácse. Několik desítek snímků ukazuje hudebníka, který působí mimo jiné v
souboru Ivan Hlas Trio, coby vnímavého
pozorovatele a obrazového glosátora
okolního světa.
„To, co návštěvníci uvidí, osciluje mezi
reportážní fotografií a lidským dokumentem. Z fotografií je patrné, že autor má rád
lidi i přírodu. Zrovna tak ale i reálie, ve kterých žijí. Zajímavá místa, která vyhledává
po celém světě, tak nejsou v jeho pracích
to nejdůležitější. Slouží spíš jako kulisy pro
životní příběhy. Stejně jako u jeho hudby je
i pro jeho fotografii důležitá emotivnost,“
upozorňuje Marcela Lorencová, ředitelka
Kultury Žďár.
Norbi Kovács je slovenský kytarista a
zpěvák. Od roku 1992 působí v Praze. V současné době je členem skupiny Ivan Hlas Trio
a Kybabu.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
21. února v 17 hodin. Na zahájení výstavy se
můžete těšit nejen na Norbiho fotografie,
ale osobně i na něj a jeho nepřekonatelnou
kytaru.
(red)

Kde:

Výstava obsahuje 250 fotografií z let
1915 - 1918, a to z ruské fronty a italské
fronty. Nechybí ani pár snímků z Jihlavy, odkud odjížděli vojáci na světové bojiště, ani z
Vladivostoku, kde se Antonín Kurka (dále A.
Kurka) ocitl v roce 1919, kdy se začaly ruské
legie vracet do vlasti.
Na fotografiích rakouského poddůstojníka A. Kurky (šikovatel) jsou především
záběry, ani ne tak ze zákopů, jako spíše ze
života vojáků, u nichž nebylo jisté, jestli budou ještě zítra naživu. Vždyť jen ze Žďáru zahynul ve velké válce každý desátý povolaný
branec. Co fotografie ukazují? Jak jedli, jak

Fotografie A. Kurky z první světové války 

Světoznámá operní pěvkyně Eva Urbanová navštíví 5. května Žďár nad Sázavou. Zazpívá v bazilice od 18 hodin, koncert se uskuteční v rámci Pardubického
hudebního jara. Společně s Urbanovou
vystoupí i komorní orchestr Barocco
sempre giovane. Lístky na koncert zakoupíte v informačním centru.

13. března 2018
od 17 hodin
Střední zdravotnická škola a VOŠ
zdravotnická Žďár nad Sázavou
Dvořákova 4

Setkání se zúčastní vedení města Žďáru nad
Sázavou, Petr Krábek a Kateřina Navrátilová ze sociálního odboru, zástupci sociálních služeb města, včetně ředitele a vedocí
ORÚP Irena Škodová.

Není zcela běžné, aby se dochovaly fotografie o pluku z doby první světové války
v takovém množství. V případě jihlavského pluku (pěší pluk č. 81), kam rukovali
muži i ze Žďáru nad Sázavou, se tak stalo.
Zásluhou Radka Kurky, vnuka fotografa
Antonína Kurky, byly tyto snímky zpřístupněny. A my vám je dnes přinášíme v
rozsáhlé výstavě.

trávili volný čas. Jak vypadala zařízení jako
odvšívárna nebo polní kuchyň. To vše bude
k vidění. Unikátní jsou nepochybně záběry
krajiny z italských Alp nebo Haliče (západní
Ukrajina). Mnoho staveb, jako byly paláce,
chrámy nebo chalupy či chatrče, již nestojí, neboť podlehly zkáze během bouřlivých
událostí 20. století (občanská válka, polonizace, sovětizace, válečné kampaně v letech
1941 a 1944, mezietnické konflikty, pogromy, razie proti partyzánům). K vidění jsou i
zbraně velké války, jako je možďíř s ráží 308
mm zvaný „Štíhlá Ema“, který vrhal projektily o váze 300 kg do vzdálenosti až 12 km,
nebo dělostřelecký tahač „Goliáš“.
Výstavu doprovázejí trojrozměrné zapůjčené předměty. Jak vypadala uniforma,
zbraně, předměty denní potřeby, fotografické přístroje, identifikační známka, ešus
nebo hrací karty – to vše je k vidění.
Výše uvedená výstava potrvá do 18.
března. S výjimkou pondělí bude v muzeu
otevřeno každý den.
Regionální muzeum

Foto: archiv

Eva Urbanová navštíví Žďár! Již v květnu

Blíží se příležistos, kdy město bude moct získat finanční prostředky na realizaci výstavby Centra sociálních služeb v Dvořákově ulici. Zde by měl být umístěn azylový dům pro
muže s několika lůžky noclehárny pro osoby
bez přístřeší. Přijďte se zeptat na otázky, které vás v této souvislosti zajímají.
Kdy:

Velká válka očima Antonína Kurky v muzeu

Eva Urbanová

Foto: archiv

Chrámové koncerty Pardubického hudebního jara vnášejí do festivalového ruchu
klidnější, intimnější atmosféru. Sopranistka Eva Urbanová patří k největším českým
operním hvězdám s nejvyšším mezinárodním renomé. Operní pěvkyně do svého programu zařadila řadu známých duchovních
písní a zpěvů a především kompletní pro-

vedení niterných Biblických písní Antonína
Dvořáka. Koncert ozvláštní Staré tance a
zpěvy pro smyčce, dílo italského skladatele
Respighiho.
Sopranistka Eva Urbanová patří k největším českým operním hvězdám. Dvakrát byla
oceněna Cenami Thálie za Kostelničku v Janáčkově Její pastorkyni, získala kanadskou
cenu Dory Mavor Moore za ztvárnění téže
role v inscenaci v Torontu či americkou cenu
Grammy za nahrávku Famous Opera Arias.
Na tutéž cenu byla nominována i její nahrávka Fibichovy Šárky s dirigentem Charlesem Mackerrasem. V roce 2003 byla Eva
Urbanová jmenována Rytířem řádu umění a
literatury Francouzské republiky.
(red)
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Školství

Studenti píší do novin: Žďárští frisbee hráči jsou mistry republiky
Gymnázium Ždár nad Sázavou

Tým současných studentů a absolventů
Gymnázia Žďár nad Sázavou vybojoval
titul mistra republiky v poměrně novém,
ale stále rozšířenějším sportu ultimate
frisbee.

Ivana Mašková

Foto: archiv

Ultimate frisbee je kolektivní bezkontaktní sport, kde si hráči jednoho týmu přihrávají disk a snaží se ho chytit v koncové
zóně, zatímco je druhý tým brání. Tento
sport je zajímavý i tím, že se hraje bez rozhodčích, hráči řeší jakékoliv přestupky sami
mezi sebou a dohromady hrají kluci a holky.
Žďárský mixový tým Chupacabras vznikl
z party studentů ze státního gymnázia. Od
nesmělých začátků ve Středoškolské lize
se vypracoval sezónu po sezóně až k jeho
největšímu úspěchu – Chupacabras se stali

mistry republiky!
Hned první víkend v roce 2018 jsme vyrazili na halové mistroství republiky v kategorii mixed do Plzně. V sobotu jsme hráli 4
zápasy. Nejtěžší byl s obhájci titulu z loňského roku, týmem 3SB z Českých Budějovic.
Skupinou jsme ale prošli bez porážky a se
skvělým nasazením do čtvrtfinále. Čtvrtfinále a semifinále jsme si pohlídali a vybojovali si cestu až do boje o zlato. Ve finále jsme
opět narazili na tým 3SB. Zápas byl velmi
těžký a napínavý. O každý bod se bojovalo
velmi dlouho a skóre bylo vyrovnané až do
stavu 6:6. Před koncem zápasu se nám ale
podařilo donést druhý break a navýšit naše
skóre. Po zaznění časového signálu jsme věděli, že jsme se stali mistry republiky.
Ivana Mašková

Čtyřka se otvírá! Přijďte se podívat
Často slyšíme od rodičů i dalších zájemců o naši školu: „Chtěli bychom navštívit
školu, podívat se do hodin.“ A proto jsme
se rozhodli, že všem zájemcům vyjdeme
vstříc.
Ve čtvrtek 22. února 2018 otevřeme brány ZŠ Švermova 4 ve Žďáře nad Sázavou.
Budete moct nahlédnout do vyučovacích
hodin na 1. i 2. stupni, prohlédnout si odborné učebny i tělocvičny, případně pro-

věřit své znalosti se svými dětmi, zúčastnit
se Superstar na 1. stupni, navštívit školní
družinu, ale především prohlédnout si nově
otevřený školní bufet.
Poté můžete poobědvat s dětmi ve školní jídelně (nutno objednat) a třeba přijde i
nějaké překvapení. Podrobnosti naleznete
na našich dveřích i stránkách www.4zszdar.
cz.

Školství

První finančně gramotná škola ve Žďáře
Finanční gramotnosti se na naší škole,
Střední škola obchodní a služeb SČMSD,
věnujeme již dlouho. Postupně jsme připravili do života řadu studentů a věřím,
že většině z nich pevně vštípili zásady finanční odpovědnosti.
Tak jak rostly zkušenosti našich vyučujících, rostly i znalosti, které jsme mohli předávat dál. Výuku jsme oživovali prezentacemi, hodinami s přednáškami odborníků
z praxe i exkurzemi. Na základě certifikace
jsme se stali lektory studenty velmi oblíbené hry „Finanční svoboda“. Postupně přibývala i odvaha. A protože byla podložena
zájmem ze strany studentů, začali jsme soutěžit. Příprava byla nezbytná, ale vyplatila
se. Třetí místo v celostátní soutěži finanční
gramotnosti pořádané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v
konkurenci 629 škol z celé republiky hovoří za vše. Věřím, že cesta, kterou jsme ušli,
byla správná. Ale také vím, že možnosti jsou
stále otevřené. To bylo i důvodem, proč
jsme se zapojili do projektu, jehož cílem je

získání certifikátu. Úkol to vůbec nebude
jednoduchý a pro nás to znamená obrovské
množství práce. Na jeho konci bude ocenění „finančně gramotná škola“. Ocenění, která
získá pouze ta ze škol, jejíž výsledky práce
jsou skutečně vidět. Unikátní projekt zastřešuje organizace Yourchance o.p.s. a proces
získávání certifikátu je postupný. Směrem
od bronzového, přes stříbrný a zlatý. Každá
úroveň má předepsána kritéria a ta je nutná
splnit. My si ale troufneme ještě o stupínek
výše. Chtěli bychom získat ocenění nejvyšší.
Diamantový certifikát, který znamená skutečného lídra na poli finanční gramotnosti.
A proč to všechno děláme? Především pro
naše studenty. Chceme vychovávat mladé
lidi, kteří budou připravení, flexibilní a odpovědní za svoji přítomnost i budoucnost.
Mladé lidi, kteří budou rádi vzpomínat na
„svoji“ školu a možná na ni budou i trochu
pyšní. Mladé lidi, kterým chceme pomoci
otevřít dveře do života, ukázat jim tu správnou cestu a v každém okamžiku nabídnout
pomocnou ruku.
Radka Hronková

Alice in Gymzrland aneb Alenka přijela do Žďáru

4. ZŠ

Žďárští studenti jeli na Taiwan. Sdíleli zde poznatky o inovacích
V prosinci 2017 se uskutečnila Znalostní
cesta na Taiwan se zaměřením na elektromobilitu a informační technologie,
kterou organizoval Krajský úřad Vysočina.
Delegace byla složena z osmi vybraných
studentů technických škol v Kraji Vysočina. Ze žďárské VOŠ a SPŠ byli vysláni dva
studenti 3. ročníku oboru Elektrotechnika
– Michal Novák a Josef Brabenec. Více než
týden měli studenti možnost seznámit se s
technikou, kulturou a lidmi na ostrově včetně zástupce České republiky na Taiwanu.
Zážitků bylo mnoho a těžko se vybírají ty
nejlepší! Namátkou zmíníme nabíjecí stanice elektrických skútrů Gogoro (výměnné
baterie), autonomní doprava (metro a minibusy bez řidičů), výzkumné centrum v
Technologickém institutu, kde jsme mohli
sledovat online energetický stav nemocnice v Pelhřimově – technické řešení dodával
právě Taiwan, Národní taiwanská univerzita,
89. patro mrakodrapu „Taipei 101“ v hlavním
městě Taipei, krásy národního parku Taroko
s jízdou elektrickým autobusem, čajové
plantáže s degustací čaje, multifunkční asijské toalety, proslulé noční trhy,… Studenti
prezentovali své školy a města v anglickém
jazyce.
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Koncem ledna 2018 studenti prezentovali své zážitky, poznatky a přínosy cesty v
kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě vedení kraje, taiwanskému velvyslanci v
ČR, sponzorům a vysílajícím školám.

Děkujeme za nezapomenutelnou příležitost, která nám byla dána díky Kraji Vysočina, městu Žďár nad Sázavou, firmě DEL a.
s. a SRPŠ naší školy.
Michal Novák a Josef Brabenec

Herci ze žďárského gymnázia si připravili hru Alice in Gymzrland

Studenti žďárského gymnázia sehráli před Vánocemi anglické představení
na motivy Carrolovy Alenky v říší divů.
Celkem bylo devět repríz, a to jak pro
veřejnost, tak pro žáky základních škol
ze Žďáru i okolí. Vrcholem bylo samozřejmě představení pro učitele a studenty
GymZr, kteří všechny vtipy ocenili nejvíce. Přinášíme krátkou reportáž z pohledu
diváků i ze zákulisí.

Nabíjecí stojan na skútry Gogoro

Foto: Michal Novák

Máme vlastní scénář, pár lidí ochotných
mluvit před publikem a spoustu kartonů. Že
z toho během dvou týdnů dokážeme udělat
divadelní představení, je nepředstavitelné.
Zatímco herci trénují a učí se správnou

Foto: archiv gymnázia

výslovnost anglických slovíček, vznikají na
druhém konci školy kulisy. Teprve když se
oboje spojí a tělocvična se díky černým závěsům promění v divadelní sál, začínáme
věřit, že to dopadne dobře.
Po týdnu jsme připravení. Výkony herců,
tanečníků, kulisáků, maskérů, filmařů i techniků poprvé posoudí opravdové publikum.
Zákulisí napjatě poslouchá a čeká na první
vtipné scény. Když se ozve smích, všem se
uleví – nemusíme se řadit k nepochopeným
umělcům. Po první repríze umí scénář většina z nás nazpaměť, a tak se hraje nejen před
diváky, ale i v zákulisí. Šeptáme vtipy zároveň s herci, a když se ozve hudba, začínáme
tančit.

Co dnes očekávají
rodiče od školy?

Píšu v pořadí už třetí příspěvek ze série,
kde se věnuji každodenním tématům,
která ve školství řešíme. Pro tentokrát je
to práce s úspěchem a chybou.
Všichni víme, co je chyba. Udělá ji někdy
každý, je to lidské, chytrý se z ní poučí a stejné chyby neopakuje. Ale co je vlastně tím
úspěchem? Dle pohledu ředitele „z trojky“
je to dosažení jakéhokoli, třeba i malého a
dílčího cíle na cestě života.
Je k zamyšlení, proč je školství založeno
spíše na práci s chybou než na práci s úspěchem. Oceníme úspěch stejně kvalitně a
důsledně, jako označujeme chyby a nedostatky? Každý z nás chodil do školy, tudíž tak
trochu školství rozumí a jistě si pamatuje na
červené zápisy kantora do své modře psané práce. Pocit při spatření shluku červeného písma v písemce, kde bylo více či méně
chyb, a tím odpovídající známky, nebyl nic
moc. Pocity žáků na mnoha školách jsou podobné i dnes a otázkou je, je-li tomu dobře.
Čeká od nás život jen neustálé opravy vlastních chyb nebo spíše hledání cesty k dosažení úspěchu? A jak nás k nalezení té cesty
vybavuje škola?
Abychom na cestě životem úspěchu dosáhli, potřebujeme k tomu kromě znalostí
také určité dovednosti, ve školství tomu
říkáme kompetence, přičemž základem
úspěchu v dnešní společnosti je komunikace, spolupráce a dodržování pravidel. I
ve školství musíme na tyto trendy reagovat
třeba formou skupinové výuky, třeba badatelským přístupem, kterým žáci objevují
pro ně zatím nepoznané a úžasné věci a
zákonitosti. A to je trochu něco jiného, než
bylo v dobách, kdy Husákovy děti byly ještě
školáky.
Snažit se pracovat s úspěchem je motivující jak pro děti, tak i pro jejich rodiče, každý dílčí úspěch, který ve škole oceníme, je
motivací k dosažení dalšího, je to nakažlivé
a návykové. Ale je to zdravé a prospěšné.
A děkujeme všem, kteří nám s tím pomáhají a drží palce.
Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Každé divadelní představení je jiné, některé vtipy vznikají až během hraní. Nejméně se scénáře drží Vlastík v roli Červené
královny. Všichni mu to ale odpouštíme,
protože je největší hvězdou každého představení.
Naše nálada závisí na publiku. Občas
jen nechápavě kroutíme hlavou, protože
se směje tam, kde vtip být neměl, a na scénu, u které i my v zákulisí těžko zadržujeme
smích, se dívá s kamennou tváří. Většinou
nás ale pochopí, a když se baví na správných
místech a po dobrém vtipu tleská, jsme
nadšení. A nevadí nám, že se kvůli barvám
na obličeji celý den nemůžeme podrbat na
nose. 
Naďa Kaňková
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Příspěvkové organizace města

SPORTIS informuje
Relaxační centrum – V roce 2017 navštívilo
Relaxační centrum celkem 193 760 klientů
(z toho bazénovou část 162 934, wellness 29
622 a solnou jeskyni 1 204), což je o 3322
klientů více než v roce 2016. V lednu 2018
navštívilo Relaxační centrum celkem 18 719
návštěvníků (z toho bazénovou část 15 098,
wellness 3 536 a solnou jeskyni 85). Vzhledem k tomu, že nebyl dostatečný zájem o
sobotní saunování dětí, tak jsme se vrátili
k původnímu rozvrhu. Zájemci o umístění
reklamy volejte na 737 203 054 nebo 603
228 148. Provozovatel přijme na brigádu
strojníka za dobrých platových podmínek.
Sledujte naše webové stránky.
Zimní stadión –V současné době se realizuje rozšíření zázemí pro stolní tenis v místě
bývalé „vodárny“. V lednu začala rekonstruk-

ce některých šaten. Zájemci o pronájem
ledové plochy a veřejné bruslení sledujte
naše webové a facebookové stránky.
Fotbalový stadión – V lednu začala zimní
příprava na umělé trávě. Pracuje se na převodu umělé travnaté plochy z TJ Žďár nad
Sázavou na Město Žďár nad Sázavou v souvislosti s nutnou výměnou starého opotřebovaného umělého povrchu za nový, aby
na něm mohla probíhat soutěžní utkání.
Atest na stávající umělou hrací plochu končí
18. října 2018.
Lyžařské tratě – Zatím stále není vhodné
počasí a dostatek sněhu pro úpravu lyžařských tratí. Všechny mechanismy jsou připraveny na zimní provoz a stále čekáme na
sníh. 
SPORTIS

Plesohrátky ZUŠ rozjasní březnovou sobotu
ZUŠ si již po šesté připravila oblíbené
Plesohrátky. Tentokrát se uskuteční druhou březnovou sobotu. Pokud nemáte10. března co dělat, přijďte se podívat
od 14 hodin k Sokolovně.
V průběhu odpoledne zahrají k poslechu
i k tanci hudební soubory ZUŠ, pro potěchu
oka zatančí žáci tanečního oboru, svým po-

dílem přispějí ale i žáci výtvarného a literárně dramatického oboru. Pro děti budou připraveny rozmanité společenské hry a také
nově defilé masek. Všechny zamaskované
osoby obdrží los do tomboly zdarma. Občerstvení v sokolovně zajištěno. Akce je určena jak pro děti, tak i pro širokou veřejnost.
(red)

Josefská noc opět pozve do večerní knihovny
Devátý ročník Josefské noci připravila
žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry
na pátek 16. března.
„Snažili jsme se připravit program tak,
aby si v něm každý našel to své. Milovníky
cestování pozveme na besedu s cestovatelkou a spisovatelkou Hanou Hindrákovou,
která nás vezme do Keni. O astronomii přijde vyprávět Miloslav Straka. Dozvíme se,
jak to bylo se stavbou žďárské hvězdárny,
nebo třeba to, kde najít na Žďársku meteority,“ říká ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

Večer pak uzavře koncert žďárské kapely
Profesionálové. Již tradicí bude samozřejmě
pohoštění, které pro návštěvníky přichystají
knihovnice.
Kdy: 16. března 2018
Kde: Knihovna M. J. Sychry
18.30 Hana Hindráková - Keňa očima spisovatelky
20.15 Miloslav Straka - Astronomie na Žďársku
22.00 koncert skupiny Profesionálové
(red)

Knihovna změnila logo. Kvůli 100. výročí
Rok 2018 je pro mnoho lidí ve znamení
oslav 100. výročí vzniku Československé
republiky. Nejinak je tomu i pro žďárskou
knihovnu.
V barvách trikolory bude v roce 2018
vyvedeno logo žďárské Knihovny Matěje
Josefa Sychry. „Na letošní rok opustíme naše

původní barvy a jako připomenutí významných výročí připadajících na rok 2018 jsme
přebarvili logo do barev červené, modré a
bílé. Už ho máme na webových stránkách,
budeme ho také využívat na plakáty, pozvánky a další propagační materiály,“ vysvětlil ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

(red)

Městská policie

Evropští házenkáři se představili ve Žďáře nad Sázavou

Ztracená seniorka
Na služebnu MP se v ranních hodinách
dostavila žena, která sebou z obce Vysoké
přivezla starší paní. Ta působila zmateným
dojmem, nevěděla, odkud je, kde bydlí, jen
strážníkům uvedla své možné příjmení. Po
nezbytných úkonech, které byly třeba ke
ztotožnění této nalezené ženy, se podařilo zjistit, že se jedná o seniorku ze Žďáru.
Následně se povedlo zkontaktovat jejího
rodinného příslušníka, konkrétně syna, kterému byla jeho matka v pořádku předána.

Ve dnech 19. – 21. ledna 2018 pořádal házenkářský klub TJ Sokol Nové Veselí mezinárodní turnaj dorostenecké kategorie
Sokol Kempa Cup. K vidění byly velice

Podnapilý řidič
V časných ranních hodinách bylo při kontrolní činnosti hlídkou MP v centru města
zjištěno motorové vozidlo, jehož řidič se dopustil přestupku tím, že porušil ustanovení
dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Následně při řešení tohoto dopravního přestupku s řidičem vozidla bylo pojato
podezření na požití alkoholických nápojů. Z
těchto důvodů byla strážníky provedena u
řidiče orientační dechová zkouška, kterou
byla naměřena hodnota alkoholu v dechu
téměř 1,5 promile. Vzhledem k tomu, že se v
tomto případě jednalo o podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky, byla na místo přivolána hlídka Policie
ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.
Podnapilý agresivní muž
Strážník stálé služby MP přijal v nočních
hodinách oznámení od občana s tím, že v
jednom z restauračních zařízení dochází jedním z návštěvníků k nevhodnému a
agresivnímu chování. Hlídka MP následně
s daným mužem věc řešila. Muž odmítal
prokázat svoji totožnost. Když byl strážníky
upozorněn, že bude předveden na Policii
ČR, dal se dotyčný na útěk. Hlídce strážníků se ho podařilo následně zadržet. Proti
muži byly použity donucovací prostředky.
Při ověřování jeho totožnosti bylo zjištěno,
že se jedná o 27 letého muže slovenské národnosti. Dechovou zkouškou byla u něho
naměřena hodnota přes 2 promile alkoholu v dechu. Protiprávní jednání muže bude
hlídkou MP dále řešeno.
Volně pobíhající koně
V odpoledních hodinách bylo MP přijato
oznámení od občana, že v blízkosti sídliště
Klafar se pohybuje volně asi šest koní. Na
místo byla neprodleně vyslána hlídka MP a
vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že
koně mohou být z objektu Starého dvora,
byla o tomto vyrozuměna osoba zabezpečující ustájení koní. Strážníkům se podařilo
pohyb koní usměrnit tak, že se je podařilo
po určité době dostat zpět do jejich ohrady.
Následně bylo zjištěno, že se koně dostali z
ohrady jejím proražením v důsledku velmi
silného poryvu větru, kdy se pravděpodobně splašili a utekli.
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Ze sportu

Luboš Skřivánek, MP

kvalitní týmy z České republiky, Slovenska, Německa, Maďarska a Polska.
Novým a velice zajímavým účastní-

Útočná akce mladého házenkáře na evropském turnaji ve Žďáře

Foto: Jaroslav Vokoun

kem turnaje byl maďarský tým Neka, což
je maďarská národní akademie, která má
obrovskou kvalitu. Pro hráče byla cenná
zkušenost se s tímto soupeřem poměřit.
Víkendový turnaj, vzhledem k hojné účasti,
probíhal ve dvou halách zároveň. V Novém
Veselí a ve Žďáru nad Sázavou na Bouchalkách, kde byl dokonce položen speciální
házenkářský povrch, aby byla zaručena
kvalita turnaje. Letošní ročník v mladším i
starším dorostu ovládl tým SC DHfK Leipzig.
V kategorii U 17 druhé místo obsadili hráči
Nového Veselí a na třetím místě se umístil
tým Neka. V kategorii U 19 na druhém místě
skončil tým HC Zubří a třetí příčku obsadil
maďarský tým Grunfos Tatabánya KK. Tento
turnaj nabírá na své prestiži a je velice zajímavým lákadlem pro další zahraniční týmy.
Organizátoři by v příštím ročníku rádi uvítali
některý z francouzských a skandinávských
týmů. Uvidíme, na koho se budeme moci
těšit příští rok.
Petr Šiler

Žďárské plameny míří opět do play-off. Přijďte fandit na Bouchalky
Od návratu do druhé hokejové ligy před
deseti lety ještě nikdy nechyběl SKLH v
závěrečných vyřazovacích bojích. A ani
letos nebudou hokejoví příznivci v našem městě ochuzeni o tento zážitek z
vrcholné části sezóny, která každoročně
přináší dramatické zápasy v elektrizující
atmosféře, spoustu napětí, vzrušení, radost i smutek, kdy město „hoří hokejem“.
Největší euforii asi zažili fanoušci Plamenů před dvěma lety, kdy žďárští hokejisté
dokázali ve čtvrtfinále vyřadit favorizovaný
Kolín, jenž tehdy vyhrál základní část soutěže. Naopak kruté zklamání mají příznivci
hokeje pod Zelenou horou ještě v živé paměti z loňského play-off. Před dvěma a půl
tisíci diváky na Bouchalkách ukončila sérii s
největším rivalem Havlíčkovým Brodem vyrovnávací branka soupeře 11 sekund před
koncem třetí třetiny a následná porážka v
prodloužení.
Letošní sezóna zatím žďárskému celku vychází výtečně. Celou základní část se

Plameny drží na „medailových“ pozicích a
konečné druhé místo v dlouhodobé soutěži
je historicky nejlepší umístění za posledních 25 let. To s sebou přináší i lepší výchozí
pozici do play-off. Tento hokejový festival
vypukne 3. března na žďárských Bouchalkách. Hrát se bude každý druhý den a jen ti

nejlepší a nejlépe připravení dojdou až na
vrchol, jímž je kvalifikace o postup do WSM
ligy. Kam až se podaří svěřencům trenéra
Konečného dojít letos, se dozvíme během
měsíce března a nenechte si ani vy ujít tento hokejový svátek a největší sportovní událost v našem městě. 
Martin Krásný

Bouřlivá atmosféra během play-off v loňském roce

Foto: Petr Nedvěd

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
12. únoru 2018 celkem 21 193 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: leden 2018 - 21 182, prosinec
2017 - 21 192, listopad 2017 - 21 194, říjen
2017 - 21 214, září 2017 - 21 240, srpen
2017 - 21 240, červen 2017 - 21 282, květen 2017 - 21 305, duben 2017 - 21 317,
březen 2017 - 21 340, únor 2017 - 21 336, )
Děti narozené v prosinci a sprnu 2017
Patrik Koníček 

14.08. ZR 1

Rudolf Rosecký 
Kristýna Beránková 
Martin Čumpl 
Filip Řezníček 
Erik Halouzka 
Lenka Vinopalová 
Tomáš Duba 
Alžběta Turinská 

09.12. ZR 3
10.12. Strž.
10.12. ZR 6
12.12. ZR 6
13.12. ZR 3
14.12. ZR 2
15.12. ZR 3
25.12. ZR 2

Životní jubilea v březnu 2018
Jan Sáblík 
Jaroslava Stejskalová
Hedvika Hamáková 
František Veselý 	

02.03. 85 let ZR 4
03.03. 80 let ZR 7
06.03. 92 let ZR 6
06.03. 80 let ZR 6

Josef Mucha	
Jan Sniegoň 	
Anežka Kadlecová 	
Josef Ambrož 	
Zdeněk Chalupa 	
Jindřiška Kopecká 	
Oldřich Petroš 	
Alois Chromý 	
František Němec	
Bohuš Homolka	
Emile Dvořáková 	
Jaroslav Sobotka	
Josefa Krobová 

07.03. 93 let ZR 5
10.03. 80 let ZR 7
12.03. 90 let ZR 5
13.03. 85 let ZR 1
15.03. 85 let ZR 2
17.03. 80 let ZR 4
17.03. 91 let ZR 3
21.03. 92 let ZR 6
22.03. 80 let ZR 5
25.03. 90 let ZR 3
27.03. 85 let ZR 1
27.03. 80 let ZR 7
29.03. 92 let ZR 1
Srdečně gratulujeme!
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

PLES 2018

Chcete pracovat pro špičku v oboru
strojírenství a metalurgie?

Pro Jitušku a Davídka Nehybkovy se vybralo

127 550 Kč!

► ŽĎAS je Vaše volba!

Sbírka pokračuje do konce února.
Číslo transparentního účtu je 224270368/0600.

HLEDÁME odborníky do firmy:
► Obsluha obráběcího
centra

► Zámečník

► Obsluha 3D měření

► Kalič

► Nástrojář

► Jeřábník

► Konstruktér

► Kovář

► Soustružník

► Tavič

► Horizontkář

► Formíř

► Frézař

► Mistr – vrchní mistr

Více informací na www.plesatt.cz.

► Svářeč

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz

Nákupčí
• zajištění nákupu výrobního a režijního materiálu i služeb
• obchodní zajištění nákupu technických zařízení a strojů
• komunikace se zahraničními a tuzemskými dodavateli
• vyhledávání a výběr nových dodavatelů a hodnocení nabídek
• úzká spolupráce s ostatními odděleními, komunikace s mateřskou společností

Co by bylo skvělé?

• máte min. SŠ/VŠ vzdělání, ideálně s praxí na nákupní nebo technické pozici
• jste technicky zdatný
• mluvíte a píšete aktivně německy nebo anglicky
• jste člověk zodpovědný, samostatný a flexibilní
• jste komunikativní a máte organizační schopnost

Plánovač výroby / Disponent
Vaší náplní práce by bylo zejména:

• plánování výrobního procesu a výrobních kapacit
• zajištění operativního nákupu
• sledování plnění výrobních termínů
• optimalizace logistických procesů
• práce s programem pro řízení výroby a skladů

Co by bylo skvělé?

• máte alespoň SŠ vzdělání technického směru
• hovoříte alespoň částečně německy, znalost angličtiny je pro Vás výhodou
• jste zodpovědný, spolehlivý, komunikativní a flexibilní
• jste člověk s technickým myšlením
• pozice je vhodná i pro absolventy
20

Pokud jsme ve Vás vzbudili zájem o uvedné pozice, kontaktuje nás.

Vaší náplní práce by bylo zejména:

EMOCEMI KUPÉ
BEZPEČÍM SUV

549 650

OD
Kč
JEDINEČNÝ V KAŽDÉM SMĚRU
Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
593 01 Bystřice n. P.
Tel. 566 590 824
prace@werawerk.cz
www.werawerk.cz

Objevte japonskou technologii bez kompromisů. Nový
Eclipse Cross svým převratným pojetím kombinuje
výhody SUV i kupé. Vychutnejte si dynamické křivky,
sportovní jízdu i prostorný a bezpečný interiér, navíc
s pětiletou zárukou. Vyzkoušejte ho!
Kombinovaná spotřeba 6,6–7,0 l / 100 km, emise CO2 151–159 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisu EHK.

AUTO … s.r.o., Nádražní 67, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 630 303

www.auto-auto.cz
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Zaostřeno na Žďár 2018
Zaostřeno na Žďár 2018 je tu. Zapojte si i vy do
dalšího ročníku fotografické soutěže!
Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické
soutěže Zaostřeno na Žďár 2018. 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 2018 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.

II. Zaostřeno na to, co spí pod sněhem
(zasílejte do 5. března 2018)
Fotografie na soutěžní téma zimní radovánky zasílejte do 5. března 2018 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. 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:

C

M

Y

CM

zaostrenona@zdarns.cz. Na měsíc leden jsme pro vás vypsali
téma Zaostřeno na to, co spí pod sněhem. Více informací naleznete na webu města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje.
Fotografie jakkoli se týkající zvoleného tématu zasílejte do 5.
března 2018.

Vyhodnocení!
I. Zaostřeno na zimní radovánky
V lednu 2018 bylo do soutěže zasláno 12 fotografií s tematikou
zimních radovánek. Vítězem prvního kola fotografické soutěže se
stala Petra Ležalová. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

MY

CY

CMY

K
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Více na www.poliklinikazr.cz

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 21. února, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 22. února, 8.45
Sousedská pohádka (MD)
pátek 23. února a sobota 24. února, 16.00 až 21.00
Večerní zážitkové prohlídky (Z)
středa 7. března, 9.00 a 11.00
čtvrtek 8. března, 11.00
Endru alias Ondřej Havlík (MD)
neděle 18. března, 14.30
Jája a Pája (MD)
středa 21. března 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 22. března, 8.45
Kouzelník Kaspar Magic (MD)
pátek 23. března
Noc s Andersenem (KMJS)

DIVADLO
středa 28. února, 19.00
Život s krajtou (MD)
KULTURNÍ AKCE
čtvrtek 22. února, 8.00-15.00
Oblastní kolo Dětská scéna – recitace (ZUŠ)
pondělí 5. března, 18.30
Na stupních vítězů (KMJS)
středa 7. března, 18.00 (KMJS)
Setkání s občany: Strategie rozvoje centra města
čtvrtek 8. března, 16.00
Setkání s Mgr. Vítem Pohankou (HK)
sobota 10. března, 14.00-19.00
Plesohrátky ZUŠ (S)
pátek 16. března, 18.30
Josefská noc (KMJS)

SENIORŮM
úterý 20. února, 9.00-11.00
Variace z pedigu (SP)
pondělí 5. března a 19. března, 8.00-11.30
Knihovna seniorům (KMJS)
úterý 13. března, 9.30
Může se to stát i vám (SP)
úterý 20. března, 9.00-11.00
Tvoříme ze sušených květin (SP)
DUCHOVNÍ AKCE
pátek 16. března, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 19. února, 18.30
Ohrožená semínka (KMJS)
čtvrtek 22. února, 17.00
Papu Papua – Cesta za lidojedy (KMJS)
úterý 27. února, 10.00 a 11.15
Krocení literární múzy (KMJS)
čtvrtek 1. března, 19.00
Společná věc – Tomáš Pfeifer (MD)
úterý 6. března a středa 7. března, 19.00-21.00
Kvíz – liga (B)

úterý 27. března, 20.00
Pašijová hra – Co se stalo s Ježíšem? (L)

čtvrtek 8. března, 17.00
Dějiny umění od antiky do pozdní gotiky (KMJS)

KONCERTY
sobota24. února, 16.00
Varhanní koncert (KP)

úterý 13. března, 8.00
Představení španělských a latinskoamerických spisovatelů (KMJS)

sobota 24. února, 21.00
The Suspenzors – The Muxx – Náměstí Míru (B)

úterý 13. března, 16.30
Nedovolte mozku stárnout (KMJS)

sobota 3. března, 21.00-23.00
Jarda Svoboda – Trabandita (B)

VÝSTAVY
úterý 6. února až neděle 4. března
Klub výtvarných umělců Horácka (GSR)

pátek 9. března, 20.00
Jelen (DK)
úterý 20. března, 19.00
DeadBeatz Blues Bopper (KZ)

úterý 6. února až středa 28. března
Tomáš Starý – obrazy (MGSR)
pondělí až sobota 9.00-12.00 a 13.00-17.00
neděle 14.00-17.00

sobota 24. března, 19.00
Veselá trojka (MD)

pátek 23. února až sobota 31. března, 9.00-17.00
Hry a klamy (KZ)

B – Batyskaf, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KP – kostel sv. Prokopa, KZ – konvent v Zámku, L – dětský areál na Libušíně, MD – Městské divadlo, MGSR – Malá galerie Staré
radnice, S – sokolovna, SP – Senior Point, Z – Zámek Žďár, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ
Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

