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Po 50 letech byl ve Žďáře obnoven masopust

Smart city aneb Chytrý Žďár již brzy
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Blíží se jarní úklid města

Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.
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Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou
Josef
Klement
místostarosta
města
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,

nezadržitelným krokem se přiblížil první jarní den. Jak tomu tak v tomto období
bývá, velmi chladné dny během několika
hodin střídá příjemné jarní počasí a naopak.
Tato rychlá změna mi připomíná i životní situace, kde radostnou událost vystřídá smutná zpráva. Mám na mysli paní Jaroslavu
Doležalovou, kdy velmi příjemné lednové
setkání a udělení čestného občanství města vystřídala o měsíc později zpráva o jejím
úmrtí. Rád bych tímto ještě jednou vzdal
poctu jejímu životu, který neprožila bez
těžkých okamžiků, ale vždy v lásce, pokoře
a skromnosti. Není pro rodiče větší radost,
než když mu jeho děti poděkují za svojí výchovu a zde ještě umocněné díkem za život
paní Astrid Herbisonn, dcery ukrývané židovské dívky Jarmily Wilhelmové. Tak, jak se
tomu stalo při předání ocenění města. Čest
její památce.
Koncem měsíce února devět zastupitelů
města se přidalo k výpravě Kraje Vysočina a
Nového Města na Moravě. Společně jsme
tak navštívili Zakarpatskou oblast Ukrajiny,

konkrétně města Užhorod a Chust. Právě
Chust, třetí největší město této oblasti, je od
loňského roku čtvrtým partnerským městem Žďáru. Velmi vřele nás přijal starosta
Chustu Volodymyr Kaščuk, se kterým jsme
si nastínili oblasti možné spolupráce mezi
našimi městy. Díky velikosti Chustu (přes
26 tisíc obyvatel) a společné historii ve dvacátých a třicátých letech minulého století
vidím velké možnosti spolupráce, zejména
v oblasti školství a spolkových činností. Získali jsme kontakty na konkrétní osoby z organizací, které by mohly být partnery našim
školám a dalším organizacím. Osobně vidím
ve správně nastavených přímých vazbách
polovinu úspěchů aktivního partnerství našich měst.
Přelom února a března byl nejen týdnem
jarních prázdnin na Vysočině, ale i obdobím, kdy se účetně finalizoval rok 2017. Po
finančním převedení neukončených akcí,
které přešly z loňského roku do letošního, je
prvním rozpočtovým opatřením vytvořená
rezerva ve výši přes devět miliónů korun.
Ušetřené finanční prostředky spolu s dalšími dvaceti milióny z fondu města předložíme ke schválení radě města a zastupitelstvu
jako krytí pro další investice, které se do
schváleného rozpočtu koncem loňského
roku nevešly. Pokud se na tom radní a zastupitelé shodnou, mělo by například dojít
v letošním roce mimo jiné i na úpravu křižovatky Neumannova a Novoměstská, vybudováním odbočovacích pruhů a přechodu
pro chodce a pokračováním rekonstrukce
hřiště u 4. ZŠ atletickým oválem. Další dopravní stavbou by mělo být vytvoření menší
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kruhové křižovatky ulic Wonkova a Studentská. Díky přiznané dotaci ve výši přes
osm miliónů korun se zahájí ještě letos rekonstrukce bývalé vodárny na ulici 1. máje.
Vznikne tak moderní centrum, které bude
sloužit skautům a ostatním neziskovým organizacím, které se věnují dětem.
Milí spoluobčané, stojíme na konci doby
postní, a tudíž před velikonočními svátky.
Chtěl bych Vám popřát šťastný a úspěšný
vstup do tohoto jarního období roku
Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Hispánská kultura ovládla Žďár. Nikdo se nebránil
Minulý týden se ve Žďáře uskutečnily
Dny hispánské kultury. V rámci celého
týdne se konalo přes 15 tématických
akcí.
S akcí před dvěma roky přišla učitelka
španělštiny Lenka Formanová. A již druhý
ročník, který se letos koná, hodnotí velmi
kladně. „Přijelo k nám do města spousta zajímavých hostů, ať už z ambasády, umělci nebo
vědci. Ještě nás čeká zakončení festivalu, ale
zatím přišlo více jak tisíc lidí,“ doplňuje Formanová.
Po minulých Dnech hispánské kultury
se zvednul zájem o španělštinu i Španělsko
jako takové. „Uvidíme, jaký vliv bude mít povedená akce letos,“ dodává Formanová.
Formanová závěrem dodává, že za dva
roky by chtěla s festivalem pokračovat,
dvouletý cyklus je pro Žďár ideální.

(red)

Vernisáž úvodní výstavy umělců ze skupiny Colectivo Mediterráneo Alicante

Foto: Milan Šustr
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Čištění silnic proběhne již v dubnu
Na konci zimního období proběhne pravidelné čištění městských komunikací.
Konkrétní termín bude odvislý od klimatických podmínek, ale předběžně se jedná o konec března nebo začátek dubna.
V den čištění je důležité, aby si majitelé
přeparkovali svá auta.
„Blokové čištění městských komunikací
včetně parkovišť na sídlištích předpokládáme
zahájit v pondělí v týdnu po Velikonocích. Na
webu města bude zveřejněn podrobnější rozpis čištění jednotlivých lokalit, který bude případně aktualizován, pokud by došlo k posunu
termínů např. v návaznosti na počasí,“ popisuje čištění vedoucí odboru komunálních
služeb Dana Wurzelová.
Aby se mohly účinně a řádně vyčistit jednotlivé plochy, budou k blokovému čištění
přizvány i odtahové služby. Ty budou v případě nutnosti odtahovat vozy, jejichž majitelé či provozovatelé nebudou respektovat

příslušné dopravní značení. „Žádáme tímto
občany, aby nám odpovědným přístupem k
této věci a se vzájemnou ohleduplností pomohli v čištění veřejných ploch. Prosím sledujte přenosné dopravní značení a včas přeparkujte své vozidlo,“ doplnila Wurzelová.
Dopravní značení bude prováděno i
pomocí zónových značek. To znamená, že
pokud řidič při jízdě mine dopravní značku, která označuje zónu s dopravním omezením, je povinen toto dopravní omezení
respektovat do té doby, dokud neprojede
kolem dopravní značky, která ukončuje jeho
platnost. Tato značka se tedy neumisťuje na
každou ulici, parkoviště v dané lokalitě a
nevztahuje se na ni platnost ustanovení o
ukončení platnosti některých dopravních
značek za nejbližší křižovatkou.
Při nerespektování dopravního značení
se vystavujete riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla
na svoje náklady.
(red)

Setkání
s občany

Chytrý Žďár již na dohled. Jak se město změní?

První dubnovou středu roku 2018 se uskuteční další setkání s občany města, tentokrát na téma Společenská odpovědnost.
Kdy:
Kde:

4. dubna 2018
od 17 hodin
zasedací místnost zastupitelstva
města, Žižkova 227/1

Městský úřad již několik let pracuje na naplnění své vize a strategie. Nově realizovaný
projekt s názvem Hodnoty, odpovědnost,
etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár n. S.
se zaměřuje na téma společenské odpovědnosti. Názor občanů nás velmi zajímá. Těšit
se můžete na představení projektu i následnou diskuzi.
Setkání se zúčastní vedení i zastupitelé
města a zástupci společnosti MVS Projekt.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Omluva za chybu
Redakce Žďárského zpravodaje se velice
omlouvá za chybu, která vznikla v únorovém čísle. Došlo k chybě ve jméně Jaroslavy
Doležalové. Tato chyba nás velice mrzí.
Redakční rada

Víte, že...

Ilustrační foto

Foto: archiv
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... v dubnu budou vypsány dotační programy na ediční činnost a prezentace
města Žďáru nad Sázavou v zahraničí?

Žďár nad Sázavou si ve Strategii rozvoje
města na období 2016 až 2028 dal jako
jeden z cílů vytvořit podmínky pro kvalitnější a jednodušší život ve městě. Od
vytyčeného cíle se již brzy posuneme k
realizaci, a to v podobě vytvoření a postupného naplňování koncepce Chytrý
Žďár. A co si pod takovým chytrým městem, Chytrým Žďárem, představit?
„Chytré město pro nás neznamená jen
mít chytré semafory nebo dobíjecí stanici
pro elektromobil, ale také to, že zvládneme
lépe koordinovat jednotlivé procesy na území
města ve prospěch obyvatel. Například oprava vodovodního potrubí a následná rekonstrukce povrchu, výměna sloupů veřejného
osvětlení v jednom, namísto několika separátních oprav, dále ttevřený a vstřícný přístup
k údajům a datům o městě a následné využití
ve prospěch obyvatel,“ popisuje možný budoucí vývoj starosta města Zdeněk Navrátil.
Posunu od Strategie rozvoje k dalším
krokům dopomohou městu finanční prostředky z fondů Evropské unie. Díky úspěšné
žádosti o dotaci se s vytvořením koncepce
Chytrého Žďáru a následnou realizací začne
již začátkem letošního května. Důležité pro
město je také mít odborníka – odborného
garanta, jenž dopomůže k vytvoření takové
koncepce. Samotné zpracování koncepce
bude ukončeno na jaře roku 2020. „To ale
neznamená, že se tím ukončí i další postup
v otázce Chytrého Žďáru. Tento odborný garant by měl ideálně na Městském úřadě ve své
práci pokračovat i nadále, aby byla zajištěna
kontinuita a další rozvoj, reflexe na nové technologie, nové podmínky města,“ dodává Jan
Prokop, projektový koordinátor.

Prvním krokem nyní bude zpracování
koncepce Chytrý Žďár. Aby tato koncepce odpovídala potřebám obyvatel města,
bude důležitá součinnost obyvatel, neziskového sektoru, podnikatelů i veřejné správy.
Tento dokument bude zásadní v další realizaci samotných prvků chytrého města. O
veřejných jednáních budeme občany včas
informovat.
Dalším krokem bude vybudování městského dispečinku. To je platforma složená z
potřebného hardwaru, programů na ovládání i webové aplikace. Dispečink by měl do
budoucna shromažďovat údaje z různých
oblastí veřejné infrastruktury – energetický management budov v majetku města,
dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství, parkování, systém pro informování
občanů. Většina dat z městského dispečinku bude následně dostupná v podobě otevřených dat pro občany.
Součástí Chytrého Žďáru budou i další
dvě aktivity, na které se nám podařilo získat
dotační prostředky. Vytvoříme generel dopravy, který analyzuje současný stav dopravy, její predikci, popisuje další možnosti rozvoje dopravy ve městě a navrhuje konkrétní
řešení definovaných problémů.
Druhou aktivitou je nový pasport komunikací. V současné době má město zpracovaný pasport dle minimálních požadavků
zákona. Nový digitalizovaný pasport bude
obsahovat veškeré komunikace ve městě,
seznam mostů a lávek, dopravní značení.
Tyto aktivity nám ze dne na den neudělají město chytré, soběstačné, efektivní a maximálně pohodlné pro život, ale rozhodně
nám velkým krokem k tomu dopomůžou.
(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Romana
Bělohlávková
radní
města
Žďáru nad Sázavou

Úcta k minulým generacím
Po více jak 20-ti letech se završuje pro
mnohé jistě bolestné stěhování hrobů ze
starého na nový hřbitov na Zelené hoře.
Poslední dvě hrobky rodiny Smeykalovy a
Binkovy budou vymístěny a přestěhovány
na náklady města. Péče o hrob továrníka a
radního města Josefa Smeykala byla předmětem závazku města již z let minulých.
Smeykalovu vilu (věnovanou pro potřeby
dětského domova) na ulici Veselské zná
mnoho dětí a jejich rodičů i dnes, protože
4

zde sídlí okresní Pedagogicko-psychologická poradna. František Binko byl starostou
města na přelomu 19. a 20. století. Jeho
přispěním byla založena měšťanská škola, město bylo napojeno na železniční trať
Žďár na Moravě – Německý Brod, byl vystavěn Národní dům (dnešní Městské divadlo),
zřízen sirotčinec a roku 1878 stál u vzniku
městského sboru dobrovolných hasičů.
Potomci jeho synovce Františka Ostřihanského sice dosud žijí v Praze, ale vzhledem
k věku již nejsou schopni péči o hrob zajistit.

Akcií společnosti SATT a.s.
Vedení města již téměř rok vede jednání s ostatními akcionáři společnosti, kteří
projevili přání odprodeje akcií. Byly vypracovány znalecké posudky hodnoty akcií a
vzájemná jednání se dostávají do závěrečné
fáze. Pro naše občany je velmi důležité, aby
Žďár zůstal i nadále majoritním vlastníkem
akcií této společnosti, protože jenom tak
bude možné i do budoucnosti zachovat
cenu tepla, která v našem městě patří k nejnižším v rámci celé republiky.

Participativní rozpočet
Rada města doporučuje ZM zařadit i do
rozpočtu města na rok 2019 částku 600 000
Kč pro rozdělení v rámci participativního
rozpočtu. Podávání návrhů občanů bude
probíhat v období června a hlasování o vítězných návrzích poté v říjnu. V letošním
roce bude na návrh občanů provedena
revitalizace dvou dětských hřišť na sídlišti
Přednádraží a Libušín – každá v hodnotě
300 000 Kč.

Adiktologická poradna
RM podpořila začlenění poradny do sítě
sociálních zařízení Kraje Vysočina. Tím bude
navýšena činnost této ojedinělé poradny,
která se věnuje osobám se závislostmi i jejich rodinným příslušníkům. Jako zdravotnické zařízení funguje úspěšně v našem
městě od roku 2014. Provozovatelem je Kolpingovo dílo ČR.
Romana Bělohlávková

Jak by měl vypadat
Chytrý Žďár?
Zeptali jsme se lidí
v příspěvkových organizacích.

Jakub
Sojka
Active SVČ
Tyjo, za mě to jsou tři věci. Jedna
jsou podpora a rozvoj elektromobility,
druhá je zázemí pro turisty - interkativní tabule s internetem, kde turista najde informace o městě. A třetí je sladění
přechodů pro chodce s provozem, aby
lidé měli plynulý pohyb.

Luboš
Prüger
Kultura
Žďár
Líbilo by se mi mít servis pro občany
v jedné hezké aplikaci. Tam by se lidé
mohli dozvědět, co se dějě, mohli by
tam být informace o volných parkovacích místech, informace o časech a
zpoždění MHD.
Myslím, že by se Žďár mohl víc lidem otevřít a zapracovat na používání
technologií. Ale je pravda, že jsou tady
lidé dost konzervativní, tak je otázka,
jak by to přijali.

Ivo Kuttelwascher
3. ZŠ

Elektrostanice na nabíjení elektromobilů ve Žďáře nad Sázavou

Foto: Jakub Axman

Je spousta technologií, které umožňují lidem se ve městě lépe orientovat.
Pro místní třeba kdy mi jede spoj, co se
dá kde vyřídit. A pro turisty, aby věděli,
co kde najdou. Jaké atrakce ve městě
jsou a proč tam jít. Ideálně do mobilu,
třeba přes QR, který odkáže na nějaký
městský server. Ty QR kódy pak mohou
být kdekoli po městě - třeba na zastávkách. To by se mi líbilo.
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Zemřela Jaroslava Doležalová. Čestná občanka Žďáru nad Sázavou
Odvaha, velké srdce, skromnost a lidskost. To jsou vlastnosti, které předurčují
jejich držitele k označení „Elita národa“.
Těch, kteří v dobách nesvobody neváhají
pomoci slabým, utiskovaným a s nasazením svého života zachraňují životy druhých. Činí tak bez toho, aby na „tomto
světě“ vyžadovali jakoukoli odměnu. To
byla a navždy v našich srdcích zůstane
Jaroslava Doležalová.
Jaroslavu Doležalovou jsem měl tu čest
poznat na počátku jara 2017, kdy prostřednictvím Ceny města vešel její příběh ve známost. První setkání mělo být poděkováním
a vyjádřením úcty za její mimořádně důležitý čin záchrany pětileté židovské holčičky
a zjištění, zda by ji mohl navštívit zástupce
izraelské ambasády a poděkovat za její hrdinský čin. Setkání bylo neuvěřitelně milé,
laskavé a naplněné vyprávěním o historii
Československa, životě v první, druhé i tzv.
třetí republice. Po dvou hodinách jsem odcházel s úžasem. S úžasem nad tím, kolik
moudrých, významných a důležitých myšlenek vztahujících se i k dnešní době tato
skromná dáma ve svých tehdy 92 letech
vyslovila.
V dnešní době si možná ani neuvědomujeme, jak velmi významný a hrdinský čin
Jaroslava Doležalová spolu se svým manželem vykonala. Dnes nám nehrozí, že naše
děti někdo odveze a zavraždí jen proto, že
se špatně narodily, a naše rodiče a prarodiče
nepoužijí k pokusům jen proto, že jsou staří

a nemocní. Ano, to vše se dělo v době, kdy
krystalizovaly charaktery lidí, a Jaroslava
Doležalová přes obrovské nebezpečí udělala něco, co je definováno i v tomto citátu: „...ano, naše činy neuspíšily konec války
možná ani o minutu. Pokud bychom je ale
neudělali, zůstal by náš národ po válce jako
opovrženíhodné společenství lidí v srdci
Evropy neschopné pro svoji svobodu cokoli
udělat...“
O Jaroslavě Doležalové jsem za uplynulý
rok mluvil s desítkami významných i obyčejných lidí, s mnoha českými i zahraničními
novináři. Byl jsem u náhodného setkání v
Praze, kdy k ní přišla neznámá paní, podala
jí ruku a řekla: „Děkuji.“ O její čin se zajímal
kancléř slovenského prezidenta Andreje
Kisky, Kancelář prezidenta České republiky,
europoslankyně Věra Jourová a mnozí jiní. I
ve městě, kde se paní Doležalová narodila
a prožila celý svůj „obyčejný“ život, měl její
příběh ohlas. Musím vyzvednout pozitivní zájem a pomoc vedení města. Zejména
starosty Navrátila, místostarosty Klementa,
radních Zlesáka a Bělohlávkové a zastupitelů Novotného a Bárty, ale i dalších.
Jaroslava Doležalová již odpočívá na
travnatých nivách, Spravedlivý ji vodí na
klidná místa u vod, stezkou spravedlnosti ji
vede pro své jméno. Nemusí se bát ničeho
zlého, neboť On je s ní. Do domu Spravedlivého se navrátila na všechen čas, dobrota a
milosrdenství jí budou provázet po všechny
dny.
Martin Růžička

Vážení občané,
dovolte mi, abych vyjádřil jménem města Žďáru nad Sázavou mé nejhlubší zarmoucení nad odchodem naší čestné občanky,
paní Jaroslavy Doležalové.
Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc
světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. To platí
zajisté i pro Jaroslavu Doležalovou.
Setkání s ní ve mně zanechalo hluboký
zážitek, plný emocí a lidského pochopení.
Se zájmem jsme poslouchali její příběh o
záchraně malé Jarmilky. Při jeho vyslechnutí
jsem se musel sklonit před tímto hluboce
lidským a odvážným činem, při kterém dávala v sázku vlastní život. Nevím, kolik lidí by
bylo schopno se takto zachovat.
Zdeněk Navrátil

Naše smrkové porosty jsou vyčerpané již
delší dobu trvajícím obdobím zvyšujících se
teplot, sucha a nízkou hladinou spodních
vod. O tom, jestli u nás smrkové lesy zůstanou, rozhodnou dva faktory. Prvním faktorem je příroda, tj. průběh počasí v jarním a
letním období v průběhu několika následujících let, a tím druhým jste vy - jednotliví
vlastníci lesa při zpracování následků kůrovcové kalamity.
Zatímco skutečnost, jaký bude průběh
teplot a kolik napadne srážek, víceméně
neovlivníme (aspoň ne z krátkodobého
hlediska), to, jak přistoupíme jako vlastníci
lesů ke smrkovým porostům, ovlivnit můžeme. Dokonce musíme. Nejen proto, že to
vlastníkům lesů ukládá lesní zákon, ale především proto, abychom zachovali les, který
nám svou tvrdou prací odkázali naši předci
a který jistě i my chceme předat svým následovníkům. Co tedy musíme udělat a proč?
1.
Pravidelně kontrolovat svůj les.
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Zjistí-li vlastník chřadnoucí, rezivějící stromy, opadávající jehlice, drtinky za šupinami kůry, kousky odpadávající kůry, smolení
stromů či jiné příznaky, je nezbytné informovat neprodleně odborníka – odborného
lesního hospodáře (OLH). Jeho jméno, pokud ho neznáte, vám sdělí příslušné obecní
úřady či Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor ŽP.
2.
V součinnosti s OLH, který vyznačí zasažené stromy, zjistit rozsah napadení a zajistit co možná nejdříve pokácení a
asanaci dříví (mechanicky – odkorněním,
chemicky – postřikem či pokrytím speciální
chemicky ošetřenou sítí, nebo odvozem –
minimálně 2 kilometry od lesa). K takto provedené těžbě není třeba žádné povolení. Je
nezbytné, aby se tyto operace stihly ještě
předtím, než brouk ze stromů vylétne. Vidíte-li v kůře smrků již četné výletové otvory
či je-li kůra ze stromů z velké části opadaná,
je již pozdě. V tom případě můžete čekat
veliké problémy. Počet postižených kmenů
během roku se zřejmě dramaticky zvýší a
škody – nejen ve vašem lese, se budou zvětšovat.
3.
Zpracovat a asanovat (odvoz z
lesa, chemicky, mechanicky sloupáním
kůry) veškeré stromy a dříví dosud napade-

Představujeme nové tváře Městského úřadu
Začátkem listopadu loňského roku rozšířila řady zaměstnanců Městského úřadu Kateřina Jurovatá, která nastoupila na místo
referentky odboru dopravy. V únoru pak po třech letech nahradil na odboru majetkoprávním Miklíkovou Jiří Kempa. Přinášíme krátké představení nových členů týmu Městského úřadu.

Můžete stručně popsat Vaši pracovní
pozici?

né kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu, zimy a předjaří uschlé a usychající stromy) – do 31. března 2018, nejpozději však
prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.
4.
Zpracovat a asanovat kůrovcové
stromy napadené v období měsíců dubna
a května 2018 (v průběhu těchto měsíců
uschlé a usychající stromy) - do 30. května
2018, nejpozději však prokazatelně před
výletem dospělců z napadených stojících
stromů či ležícího dříví
5.
Nové zalesnění holin ve vašem
lese by mělo proběhnout po poradě s vaším
OLH a smrk by v tom neměl hrát hlavní roli
jako dosud. Jenom pestřejší skladba dřevin
ve vašem lese zajistí, že se kalamity nebudou opakovat.
Doposud vlastníci lesů na Žďársku byli
povětšinou vzorní a většinu napadených
stromů zpracovali včas. Těmto vlastníkům
lesa patří veliké poděkování. I díky tomu
se nám kalamita doposud z velké části vyhýbala. O tom, jestli tato veškerá snaha nebyla marná, se rozhodne v příštích několika
letech.
A to první zlomové jaro právě začíná.
Jaroslav Doubek, OŽP

Kateřina
Jurovatá

Projednávám přestupky v dopravě, dále
řeším upuštění od výkonu zbytku správního trestu, vrácení řidičského oprávnění po
zákazu činnosti, potom také vedu řízení
ohledně změny zdravotní způsobilosti k
řízení motorových vozidel – odnímání a
podmiňování řidičského oprávnění.

referentka
odboru dopravy


Proč jste se o pozici na odboru dopravy ucházela? Na co se v práci nejvíce těšíte?

Jednou z mých zálib je řízení motorových
vozidel, vnímám velký provoz na silnicích,
který se týká i našeho města, a je mi proto jasné, že bez usměrňování přestupků
to není možné. Práce na odboru dopravy
mi připadá smysluplná a zajímavá, zároveň mne naplňuje, že jde o práci pro naše
město. Těší mě, že se naučím spoustu nových věcí. Také se mi líbí rozmanitost této
agendy a zajímají mne všechny případy,
které řeším.

Jaké jsou Vaše předchozí pracovní
zkušenosti? Pracovala jste již někdy
dříve pro město?

Kůrovec ohrožuje lesy Žďárska. Hrozí velká kalamita
Smrkové lesy na Žďársku jsou nyní vážně
ohroženy na své existenci. Hrozí jejich
plošný rozpad a zánik v řádu několika
příštích let. Zdá se vám to nemožné? Říkáte si, že vaše lesy tohle nepotká? Vězte,
že nyní je situace opravdu kritická.

Aktuality

Po studiu na VUT v Brně jsem krátce pracovala jako pojišťovací poradce. Uzavírala



jsem mimo jiné i pojistné smlouvy vozidel, což úzce souvisí s mojí novou pozicí.
Práce na Městském úřadě ve Žďáru nad
Sázavou je moje první zkušenost ve státní
správě. Jsem rodačka ze Žďáru nad Sázavou a toto město je moje srdeční záležitost, proto jsme se s manželem rozhodli
tady žít a pracovat.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Je pravda, že během prvních měsíců, co působím na úřadě, jsou pracovní povinnosti
velké. Vysoké pracovní nasazení mi však vyhovuje. Mám ráda, když se stále něco děje a
jsou za mnou zároveň vidět výsledky.

Jiří Kempa
referent odboru
majetkoprávního



Co je pro Vás pak tím největším odpočinkem?

Nejraději odpočívám v přírodě procházkami se psem, kdy si pročistím hlavu a zároveň
čerpám energii. Ráda sportuji, teď v zimě
nazouvám běžky. Mrzí mě, že letošní zima je
téměř bez sněhu a já za ním musím jezdit
do Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě. Dvanáct let jsem závodně dělala biatlon
a lyže jsou stále mým největším koníčkem.

Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Moc mne potěšily výsledky našich sportovců na olympijských hrách.

žití ve Žďáře nad Sázavou.
Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti? Pracoval jste již někdy dříve pro
město?
Dříve jsem pracoval jako příslušník Policie ČR v Havlíčkově Brodě, později jsem zastával funkci kalkulanta u společnosti PLEAS
a.s. Pro město jsem v předchozích letech nepracoval.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?

S vysokým pracovním nasazením nemám problém. Myslím si, že jsem na něj
vcelku zvyklý.

Můžete stručně popsat Vaši pracovní
pozici?
V rámci mé pracovní pozice se věnuji přestupkové agendě, takže řeším například
přestupky proti veřejnému pořádku, proti
občanskému soužití anebo proti majetku.
Funguji jako represivní orgán státní správy,
kdy hlavním účelem mé pracovní pozice je
dopomáhat k dodržování zákonných norem
a přispívat k lepšímu soužití mezi občany
zejména ve městě Žďár nad Sázavou.

Proč jste se o pozici na odboru majetkoprávním ucházel? Na co se v práci nejvíce
těšíte?
O dané místo jsem se ucházel, protože
jsem hledal změnu ve svém pracovním životě. Chtěl jsem dělat smysluplnější práci
a být blíže domovu. V nynějším zaměstnání se nejvíce těším na to, že získám nové
a cenné znalosti společně se zkušenostmi.
Zároveň doufám, že budu svoji práci vykonávat dobře a tím přispěji ke zlepšení

Co je pro Vás největším odpočinkem?

Pokud se i přesto stane, že bych potřeboval „vypnout“, tak se tak děje přostřednictvím sportovních aktivit, četby, posezení s
přáteli nebo návštěv tuzemských památek.

Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?

V poslední době mě nejvíce potěšila skutečnost, že jsem získal nové pracovní město,
o kterém si myslím, že by mohlo splňovat
moje očekávání.
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Aktuality

„Staré“ Vysočany čeká obnova ulic. Hotovo bude do konce listopadu

Žďáráci se postavili nařízení GDPR. Školí obce i neziskovky

Dlouho očekávaná rekonstrukce části
sídliště Vysočany se zahajuje. Stavba
zahrnuje ulice V Lískách, Na Úvoze a K
Přehradě. Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko spolu se Žďárem nad Sázavou
přistoupily k rekonstrukci sítí a povrchů.
SVK Žďársko nechává rekonstruovat vodovodní a kanalizační řad v těchto ulicích.

Dne 25. května 2018 nabude účinnosti
evropské nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. To zavádí množství povinností pro obce, neziskovky i podnikatele.
Za porušení hrozí sankce v řádu desítek
miliónů eur.

Dodavatelem stavby je sdružení firem
Gremis – Porr – Vysočany, vyhrály tuto zakázku za 22 milionů korun. Toto sdružení
vypracovalo v březnu harmonogram postupu prací a s ním budou občané postupně
seznamováni. Dodavatel se zavázal komunikovat s vlastníky nemovitostí a postupně
řešit i případné potřeby obyvatel. Staveniště bylo předáno dodavateli 1. března 2018 a
firmy zahájí práce v průběhu měsíce března.
Stavba není jednoduchá a je nutné provést výměnu obou potrubí. Šířka staveništní
jámy bude cca 3 m. V místech, kde je opravdu málo prostoru, bude úplně zastaven

Strategie Centrum:
Zapojte se i vy!
Součástí tvorby strategie, která předurčí
další kroky obnovy centra našeho města, je samozřejmě také názor občanů. Až
do 25. května tedy můžete vyjádřit svůj
postoj k připravované Strategii Centrum
buď on-line na webu města, nebo formou
přiloženého hlasovacího lístku.
Chtěli byste, aby se město nejdříve věnovalo například Divadlu, Átriu nebo prostoru
okolo Domu Kultury? Pak ve hlasování zakřížkujte právě tyto tři lokality.
Podrobnější informace o strategii i hlasování naleznete na webu města www.
zdarns.cz.
(red)
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provoz a budou provedena opatření pro
bezpečný pohyb chodců. Dopravní značení bude provedeno v souladu s dopravním odborem a policií. Příjezd automobilů
k domům v některých lokalitách po dobu
výstavby nebude možný. S městem budou
vybrány odstavné plochy, kde budou moci
občané osobní automobily parkovat.
Zahájení prací na vodovodu a kanalizaci bude v průběhu března, ukončení prací
v srpnu 2018. Po dohodě s dodavatelem je
stanovena pracovní doba od 7 do 17 hodin.
Před a po této době by měl být na staveništi klid. Pochopitelně se mohou vyskytnout
výjimky, ale pro zajištění určitého klidu to
budou firmy dodržovat. Dodavatel bude
rovněž zajišťovat vynesení popelnic na určené sběrné místo, odkud je bude odpadová firma vyprazdňovat.
Součástí stavby nejsou vodovodní a
kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem. Protože ty budou většinou také
staré, měli by občané zvážit jejich výměnu,
alespoň na veřejné části ulice. Jedná se o

majetek občanů, ale velmi prosíme o aktivní
přístup k této věci. Výměna přípojek je bez
stavebního povolení, ohlášení či dokumentace. Tato záležitost byla konzultována se
stavebním odborem města Žďár nad Sázavou.
Prosíme rovněž občany, aby sdělili nároky na nezbytný přístup k nemovitostem,
např. vlastní stavební práce na nemovitosti,
stěhování apod. Dodavatel se zavázal osobně s obyvateli jednat, proto sdělte tyto skutečnosti zástupci firem, který vás bude kontaktovat. Po stavbě vodovodu a kanalizace
přistoupí město k položení nových povrchů
silnice a chodníků. Celá stavba bude dokončena v listopadu 2018.
I když stavbu provádějí kvalitní firmy, dojde k určitému omezení bydlících. Za hluk,
prach či bláto po dobu výstavby se předem
omlouváme, nejde tomu zabránit a žádáme
o pochopení. Konečný výsledek určitě bude
stát za to!
Dagmar Zvěřinová

Do práce na kole pokračuje i v roce 2018
Žďár nad Sázavou se již třetím rokem zapojí do kampaně Do práce na kole. Jde o
celostátní soutěž a již osmý ročník proběhne v květnu 2018.
Záměrem projektu je upozornit na výhody toho, co se stane, když více lidí změní své
dopravní návyky a přesedlá z aut na kola.
Účastníci si pravidelnou jízdou na kole zlepší nejen kondici, náladu, ale možná i vztahy
s kolegy. Společně tak přispějí k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějším, bezpečnějším a zdravějším městům, kde žijí a pracují.
V rámci soutěže mají účastníci možnost
se zapojit do několika soutěžících kategorií

zaměřených na pravidelnost či délku jízdy.
Každý účastník získá originální soutěžní triko. Hlavní výhrou je pak kolo, které do soutěže věnoval Kraj Vysočina.
Soutěž bude obohacena o několik aktivit, které se již v tradičně zúčastněných
městech staly oblíbenými. Je připravena například cyklojízda nebo závěrečný večírek.
V roce 2016 se do soutěže ve Žďáře nad
Sázavou zapojilo celkem 57 soutěžících, v
roce 2017 počet soutěžících stoupl na 62.
Více již na stránkách www.dopracenakole.
cz, kde se můžete do soutěže přihlásit, nebo
na radka.remarova@zdarns.cz
(red)

GDPR lobby využívá strach z nařízení a
chce doslova vytěžit nejen obce, ale i neziskovky a malé podniky. Straší je likvidačními
pokutami a za ochranu před GDPR požadují desetitisíce až statisíce korun. Do karet jí
přitom hraje nepřipravenost Ministerstva

vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů.
„Situací se již zabýval Senát a v rámci svého
usnesení podrobil nemilosrdné kritice Ministerstvo vnitra i ÚOOÚ, proti tomuto usnesení
nehlasoval jeden jediný senátor,“ popisuje
místostarosta Žďáru Josef Klement.
Místostarosta města ovšem nechtěl jen
tak sedět a nadávat. Spojil se proto se zkušeným právníkem a nyní pomáhají se s nařízením vyrovnat ostatním. „Spustili jsme projekt GDPR made in Vysočina, kde je odborným
garantem Luboš Kliment, advokát ze Žďáru
nad Sázavou věnující se této problematice.

Chceme zcela zdarma obcím, neziskovkám i
malým podnikatelům nabídnout přednášky
a praktické rady pro přežití GDPR,“ dodává
Klement. První z akcí se konala 8. března ve
Žďáru nad Sázavou. Hojná účast byla dokladem zájmu o tuto problematiku. „O dalších
termínech a místech konání budeme dopředu
informovat,“ říká závěrem Luboš Kliment.
Samotný městský úřad se aktivnně problematice věnuje. Začal prvním velkým
seminářem, který byl určen příspěvkovým
organizacím města.

(red)

Blíží se další jarní úklid města. Kdy a jak jej můžete využít?
Město Žďár nad Sázavou organizuje
v období od 9. dubna do 20. dubna
2018 na celém území města tradiční
jarní úklid.
Ve dnech 5. dubna až 7. dubna 2018 se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze
odpady s nebezpečnými vlastnostmi například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel,
zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné
obaly znečištěné škodlivinami.
„Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale
jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití.

Nekompletní elektrospotřebiče už musí
být zlikvidovány jako odpad na skládce
nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky,“ vysvětlila
pracovnice odboru komunálních služeb
Miluše Kozáková. „Žádáme občany, aby
všechny odpady předávali pracovníkům
firmy přímo na stanovišti k autu,“ doplnila
Kozáková.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další
odpady na sběrném dvoře na Jihlavské
ulici. Tato služba je k dispozici celoročně
s rozšířenou provozní dobou.
Ve dnech od 9. do 20. dubna 2018 budou na obvyklých stanovištích ve městě

hodina

pondělí 16. dubna 2018

Kontejnery na nebezpečný
odpad
čtvrtek 5. dubna 2018

hodina

Bezručova - U Pily

14.30 - 14.55

U Táferny

15.00 - 15.25

Dvorská

15.30 - 15.55

Vejmluvova (u obchodu)

16.00 - 16.25

hodina

Bezručova (u fotb. hřiště)

16.30 - 16.55
17.00 - 17.25

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
pondělí 9. dubna 2018

rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad a odpad ze zeleně.
Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude
zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře
nad Sázavou.
Biopopelnice se od dubna 2018 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech.
(oks)

Dvorská

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

Nová (zast.MHD)

U Táferny

15.00 - 16.30

Nábřežní

15.00 - 16.30

Kulturní dům, Vysočany

17.30 - 17.55
hodina

Bezručova (u fotb. hřiště)

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

pátek 6. dubna 2018

úterý 10. dubna 2018

hodina

úterý 17. dubna 2018

hodina

Květná (zastávka MHD)

14.30 - 14.55
15.00 - 15.25

Šípková

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Kulturní dům Libušín

Purkyňova

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

Bratří Čapků (stánek PNS)

15.30 - 15.55
16.00 - 16.25

Vejmluvova

17.00 - 18.30

sídl. Klafar (u Orlovny)

17.00 - 18.30

na Rybníčku

středa 11. dubna 2018

hodina

středa 18. dubna 2018

hodina

Střední zdravotnická škola

16.30 - 16.55
17.00 - 17.25

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

Pelikánova - Jamborova

Vnitřní

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD)

17.30 - 17.55
hodina

Nová

17.00 - 18.30

KD Vysočany

17.00 - 18.30

sobota 7. dubna 2018

čtvrtek 12. dubna 2018

hodina

čtvrtek 19. dubna 2018

hodina

Stržanov

7.00 - 7.15
7.30 - 7.45

Květná - Luční

13.00 - 14.30

Lučiny

13.00 - 14.30

Radonín

KD Vysočany

15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD)

15.00 - 16.30

Radonín - č. pop. 14

7.50 - 7.55
8.00 - 8.05

Veselská u školky

17.00 - 18.30

Klafar - Libická (u byt. domu)

17.00 - 18.30

Radonín - č. pop. 13

pátek 13. dubna 2018

hodina

pátek 20. dubna 2018

hodina

Mělkovice

8.20 - 8.30
8.35 - 8.40

Novoměstská

13.00 - 14.30

Vnitřní

13.00 - 14.30

Mělkovice - č. pop. 386

Polní

15.00 - 16.30

Květná - Luční

15.00 - 16.30

Mělkovice - č. pop. 306

8.45 - 8.50
9.00 - 9.15

Vodojem (točna MHD)

17.00 - 18.30

U Hrázek

17.00 - 18.30

Veselíčko

sobota 14. dubna 2018

hodina

sobota 14. dubna 2018

hodina

U Jezu

9.30 - 9.55
10.00 - 10.25
10.30 - 10.55

Mělkovice

7.00 - 8.15

Radonín

10.15 - 11.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

Veselíčko

8.30 - 9.45

Stržanov

12.00 - 13.15

Klafar u Orlovny
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Městský úřad informuje

Obnova zeleně vstupuje do další fáze
Na začátku března odstartovaly práce
na první fází obnovy zeleně. První fází
je kácení a prořezávání stromů a keřů ve
špatném stavu. Tato fáze by měla být dokončena nejpozději na konci března.
Poté se začne s fází druhou, tedy ošetřováním zbylých stromů a vysazováním
nových dřevin. Hlavní část výsadby proběhne na podzim letošního roku. Na nové
stromky si budeme sice muset pár měsíců
počkat, ale do konce roku bude město plné
zdravých mladých dřevin, které budou naše
město zkrášlovat mnoho desítek let.
Terénní práce začaly v pondělí 5. března
v parčíku u hřbitova Jamská a v okolí Horního rybníka. Na této lokalitě došlo nejprve
k odstranění neperspektivních dřevin, jako
jsou túje, borovice a smrky. V dalších dnech
byly pomocí odborných arboristických
technik odstraněny břízy, olše a modříny u

Horního rybníka. Současně s tímto kácením
probíhaly práce na Vodojemu, a to od ulice
Štursova po bytovku Jamborova. „Veškerá
dřevní hmota byla ihned drcena výkonným
štěpkovačem a následně odvezena na mezideponii při ulici Jihlavská,“ popisuje postup
prací Jiří Dvořák, odpovědný vedoucí firmy
Kavyl.
V dalším týdnu proběhlo kácení dřevin v
oblasti chodníku od nádraží ke ŽĎASu a přístupu ke ŽĎASu od ulice Strojírenská. Dále
pak byla pokácena jednostranná alej jírovců
poblíž Horního rybníka. Následně budou
zahájeny práce v lokalitě č. 6. Neumannova
sídliště.
„V týdnu od 19. března chceme začít práce v okolí ulice Palachova. Jedná se o největší
lokalitu, proto zde budeme pracovat téměř do
konce měsíce,“ dodává Dvořák.
Žádáme obyvatele města, aby dbali zvýšené opatrnosti. 
(red)

Splatnost poplatku za komunální odpad
se blíží
Blíží se termín, dokdy je nutné zaplatit
místní poplatek za komunální odpad.
Tento poplatek se řídí obecně závaznou vyhláškou. Momentálně platnou
vyhlášku můžete nalézt na webu města.
Sazba poplatku pro rok 2018 činí 580
korun na osobu. „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,“ popisuje změnu Alena Šimková z odboru komunálních služeb.
Další změnou v roce 2018 je splatnost celé
sazby poplatku najednou k 30. dubnu.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na

pokladně MěÚ, zaslanou složenkou nebo
bankovním převodem 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.
Nedoplatek městský úřad vyměří platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, jež je exekučním titulem.
Nezaplacený poplatek může zvýšit až na
trojnásobek.
Se svými dotazy se můžete obrátit na
Alenu Šimkovou, odbor komunálních služeb, telefon 566688187 nebo e-mail: alena.
simkova@zdarns.cz.
Podrobnější informace najdete v článku
v únorovém Žďárském zpravodaji.
(red)

V březnu nás čeká
změna času
Nezapomeňte, že poslední neděli v březnu se mění zimní čas na letní.

Po

Před

Značení kol i letos
V roce 2017 Žďár nad Sázavou poprvé
nabídl novou preventivní metodu ochrany majetku občanům – forenzní značení
syntetickou DNA. V letošním roce si opět
budou moct nechat obyvatelé Žďáru
kola takto označit.
Značení kol se provádí v prostorách garáží MP. V současné době není možné značení provádět, protože k tomu není vyhovující počasí. Ovšem zájemci o označení se
mohou již nyní hlásit na služebně MP. Jakmile bude možné značení provádět, MP se
zájemcům ozve a domluví konkrétní termín
značení. V loňském roce se takto povedlo
označit 194 kol a 8 invalidních vozíků.

Pomníček v místní části Veselíčko prošel v roce 2017 zásadní úpravou. Došlo k jeho přemístění na vhodnější a lépe
přístupné místo vedle komunikace pro pěší tak, aby se stal součástí veřejného prostranství. Současně proběhlo osetí
povrchu kolem pomníčku a v letošním roce by se měla tato plocha zapojit do sousedního travního porostu.

ROZHOVOR: S Martinou Sáblíkovou o olympiádě i životě

Ztráty a nálezy
ZtracenoNalezeno
Svazek klíčů
ul. Jihlavská
Svazek klíčů + karabiny	ul. Strojírenská
Mobilní telefon	
před prodejnou Viki
Mobilní telefon	 před Městskou policií
Dámské hodinky
ul. Veselská
Náušnice - 1 kus
před divadlem
Dioptrické brýle
přes MěÚ
Dioptrické brýle + pouzdro
ul. Okružní
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě u
Aleny Benešové - 566 688 146.

Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na
webu města www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

Nabídka zaměstnání

Referent odboru rozvoje a územího plánování - agenda ÚP
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Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

V sobotu 24. března si večer upravte čas z
2 hodin na 3 hodiny ranní. Jinak budete druhý den překvapení, že ostatní mají hodinky
jinak.
(red)

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

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

Rozhovor

Zajišťování agendy územního plánování dle novely zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem v dubnu až červnu 2018.
Podrobnosti podá Irena Škodová, vedoucí ORÚP, na telefonu 736 510 472.
Přihlášky doručte do 23. března 2018 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 – agenda územního plánování“

Referent oddělení finanční kontroly a interního auditu

Samostatné provádění kontroly a revizní činnosti na úseku vnitřního kontrolního systému a na úseku veřejnosprávní kontroly, pracovní poměr na dobu určitou od července 2018 do července 2021.
Podrobnosti podá Michaela Bořilová, vedoucí oFKIA, na telefonu 566 688 105.
Přihlášky doručte do 3. dubna 2018 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 – oFKIA“

Martina Sáblíková

Foto: archiv

Martina Sáblíková je žďárská rodačka,
která se proslavila svými úspěchy v rychlobruslení. Téměř na konci další úspěšné
sezóny se nám povedlo s Martinou spojit
a přinášíme exkluzivní rozhovor určený
přímo obyvatelům Žďáru nad Sázavou.
Martina Sáblíková získala v rychlorbuslení 25 medialí na mistrovství světa a 6
medailí na olympijských hrách. Kromě
rychlobruslení se aktivně věnuje i silniční
cyklistice. Milí čtenáři, užijte si povídání s
Martinou Sáblíkovou.

této sezoně něco změnit, co byste udělala jinak?
Jediné, co bych udělala jinak, je to, když
mě začala v září bolet záda, že bych to nenechala být. Myslela jsem si, že je to bolest
jako vždycky jen z tréninku. Ale zase na druhou stranu, kdybych přestala trénovat už v
září, mohlo to dopadnout jinak. Takže když
tak přemýšlím, asi bych to udělala stejně.

hovala zpátky už před 4 lety. Takže jsem tam
vždy, když se vracíme do ČR.

V roce 2016 jste se neúspěšně pokoušela kvalifikovat na letní olympijské hry v
Riu de Janeiru, nekvalifikování nakonec
musela potvrdit i Mezinárodní sportovní
arbitráž. Jak tuto zkušenost vnímáte a
hodnotíte zpětně?
Každá zkušenost, i ta špatná, je dobrá.
Nebylo to příjemné období, ale zase musím
říct, že jsem se naučila spoustu věcí. Za což
jsem vděčná.

Prozradíte nám na závěr nějakou zajímavost ze zákulisí olympiády v Pchjongčchangu?
Co bych vám asi řekla. Snad jen to, co je
všechno součástí vesnice. Jídelna, vlastní
obchody, ubytovací kapacity, poliklinika,
fitnes , relaxační místnosti, herna (kulečníky, play-stationy a různé hry), organizační
budova, autobusové zastávky a tak různě :D

Plánujete se dostat na příští letní olympijské hry, které se uskuteční v roce 2020
v Tokiu?
Zatím neplánuji nic. Důležité je teď se
dát zdravotně do pořádku a pak se uvidí, co
bude a nebude. Nejdůležitější je ale olympiáda v roce 2022.

Děkuji za rozhovor.

V Pchjongčchangu jste se účastnila již
čtvrté olympiády v řadě. Jaké rozdíly
vnímáte mezi olympiádou v Koreji a Turínem?
Turín si moc nepamatuju, to už je dávno,
ale každá olympiáda je super. Vesnice, lidé,
zážitky s olympiádou spojené. To se liší, ale
pokaždé je to něčím specifické.

Blíží se Vám konec sezóny. Jak trávíte čas
mezi sezónami? Co vás nejvíce nabíjí a
dodává energii do dalších sezón?
My hodně cestujeme. Tak jsem ráda, že
jsem chvíli doma a nikam nemusím. Užívám
si chvíli po sezóně, když je 10 hodin a nemusím odcházet na led nebo na trénink. Že
se mi na chvíli ten naplánovaný denní režim
změní.

Celou sezonu jste se potýkala s bolestí zad, úspěch na 5 000 m, ale i 3 000 m
je obrovský! Kdybyste měla možnost na

Jak často stíháte navštěvovat rodnou Vysočinu a těšíte se na návraty zpět?
Na Vysočinu jsem se vrátila nebo přestě-

Vnímáte, že se i díky Vašim úspěchům
posunula podpora mladých začínajících
rychlobruslařů na Vysočině?
Ono je to docela těžké s našimi podmínkami. Ale zájemců je hodně. A jsem za to
moc ráda, že mohu být pomocí a motivací.



Jakub Axman

Bruslení s Martinou v roce 2017

Foto: adl
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Slova zastupitelů města

Slova zastupitelů města

Anketa pro zastupitele
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů města na další anketní otázku. Jaké jsou Vaše dojmy z první návštěvy
našeho nového partnerského města Chust? 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.

Radek
Zlesák
zastupitel
ANO 2011

Pokud v Evropě hledáte místo, kde mo-

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP09

Na Ukrajinu jsem vyrážel plný očekává-

hou Češi smysluplně pomáhat, naleznete
ho na Zakarpatské Ukrajině. Před 100 lety
jsme společně slavili vznik Československa.
Před 80 lety nás násilně rozdělili. Za těchto 20 let čeští inženýři, úředníci, učitelé a
mnohé jiné profese dokázali vybudovat
společnost, kterou obyvatelé této oblasti
považují za nejlepší a nejpřínosnější v jejich
novodobé historii. Nás Čechů si velmi váží.
Poprvé v zahraničí jsem měl pocit, že jsem
člen velkého národa. Chustu a Ukrajině má
smysl pomáhat!
ní, neboť vím, že nejen západ nám může
být inspirací. I přes chabou ekonomickou
situaci země Chust vzkvétá a to díky pracovitosti a nasazení starosty a jeho okolí.
Město zajišťuje na ukrajinské poměry velmi
kvalitní služby svým občanům, rozvíjí infrastrukturu, centrum města je krásné, čisté a
upravené. Na druhou stranu vedení města
neskrývá neutěšený stav místního školství a
aktivně jej řeší. Chust je pro mě důkazem, že
když se chce, tak to i v těžkých podmínkách
jde.

Dagmar
Zvěřinová
zastupitel
ČSSD

Návštěva partnerského města Chust pro
mě osobně byla velmi zajímavá. Do Chustu jsem jela poprvé, ale o Zakarpatí jsem
hodně slyšela.Jednak se Zakarpatskou oblastí máme společné dějiny, odkaz předválečného Československa byl vidět všude.
Školy,státní instituce, infrastruktura, to vše
bylo zbudováno v letech 1918 - 1938. Já
osobně jsem byla velmi zvědavá, protože
v letech 1932-1939 zde můj otec služebně působil jako učitel. Chust a vlastně celá
Ukrajina musí hledět do budoucnosti. Naše
partnerství s Chustem bude budováno na
historickém odkazu, ale se zaměřením na
budoucnost.

Slova zastupitelů

Radek
Černý
zastupitel
ČSSD

Bylo to moje druhé navštívení Chustu.
Připomnělo a prohloubilo loňské první dojmy: srdeční, pohostinní lidé a skutečnost,
že chudoba cti netratí. Mimořádným zážitkem byla účast na odhalování památníku
obětem boje za svobodu a zádušní mše za
dva mladé hochy z Chustu, kteří padli na

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM

Velmi kladně hodnotíme podpis smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi Žďárem nad Sázavou a Chustem na
Zakarpatské Ukrajině z října 2017. Konečně
má naše město partnera, jehož adekvátní

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

Martin
Mrkos
zastupitel
Žďár Živé Město

Jedno rčení říká, že orel much nelapá,
tj. nezabývat se např. úsměvným komentářem k rozpočtu a investicím kolegy Zrůsta
z minulého čísla. I tak považuji za vhodné
objasnit tuto problematiku té části veřejnosti, která nemá do tématu takový vhled.

Zdeněk
Navrátil
zastupitel
Žďár Živé Město

12

Je zbytečné rozepisovat investice (např.
kino, infrastruktura Vodojem/Klafar atd). Rozumný člověk si obrázek udělá. Zajímavější
je proniknout do přemýšlení kolegy zastupitele. Nesouhlasím, že platí úměra mezi
úrovní města a objemem investic. Přijmout
tento způsob uvažování znamená mentálně
uvíznout někde 9 let zpět, kdy město mělo
k utrácení 350 milionů z prodeje bytů. To
už je dávno pryč. Tvrdím, že město je především o kvalitě života. Občan města asi
těžko ocení nové tuny betonu (investice),
když nebudou vyvezené popelnice a jeho
děti budou chodit do nevybavených škol.
Navíc některé výdaje jsou povinné a neuděláte s tím nic, např. zákonem navýšené platy
zdravotníků o 2 mil. Odpovědností vedení

a manažerskou výzvou je nalézt klíčovou
vyváženost mezi investicemi a provozními
výdaji, bez kterých město padne. Ta se matematicky pohybuje mezi 20-25% prostředků rozpočtu, cca 100 investičních milionů.
To je ekonomická realita, se kterou bude žít
každé vedení. Přitom nejde hospodařit bez
sledování zadluženosti a kapacity samofinancování, kde jsme lepší než průměr ČR. U
investic je důležitá i kvalita. Minulé vedení
postavilo most na Klafar, který vede nad cyklostezkou, ale z něho se na ni nedostanete
a chybí pravý chodník. Ptám se, kde je kýžená snaha dělat město lepší? Ztotožnit se s
názory kolegy Zrůsta je jako vzdát se svých
kalhot. Jde to, ale zkuste si bez nich přijít do
práce.

Chust leží v údolí řeky Tisy, v podhůří Karpat a má 30 tisíc obyvatel. Nabízí pohostinnou atmosféru, vlastní tomuto regionu. Asi
největším zážitkem zde byla účast na odhalování památníku místním obětem války
na Donbasu. Zajímavá byla rovněž návštěva
tzv. Masarykovy školy a české kolonie, jež
vznikla v letech 1918 - 1939. Místní dodnes
vzpomínají na tuto dobu jako zásadní pro
rozvoj jejich města. I radnice sídlí v „českém“ domě. S vedením města jsme disku-

tovali témata, na kterých partnerství založit.
Vedle výměnných pobytů žáků ZŠ a SŠ je
to i spolupráce v oblasti sportu či kultury (v
Chustu je jedničkou fotbal). Chceme rozvíjet spolupráci i v rámci programů EU. Mohlo
by se zdát, že v řadě oblastí je Žďár napřed, i
Chust však nabízí inspiraci. Mne konktrétně
oslovil způsob řešení úspor v oblasti veřejného osvětlení. Úsměvné je, že Chust, stejně jako Žďár, nedávno obnovil náměstí a
teď řeší rekonstrukci Nádražní ulice.

Romana
Bělohlávková
zastupitelka
KDU-ČSL

Náš pobyt v městě Chust nebyl dlouhý
– s cestou pouhé 4 dny, ale zážitků jsme
si odvezli více nežli z dovolené trvající 4
týdny. Mým nejsilnějším zážitkem zůstane
účast na slavnostním odhalení památníku
obětem z Majdanu. Zde jsem si naplno uvě-

Putování 2018 pro
podporu autismu

východě napadené země. To byly pro mne
dlouho nepoznané emoce, obdiv k čestnému vlastenectví i důvod k revizi žebříčku
hodnot našeho života.
Veškeré základy funkční demokratické
společnosti v této krajině byly položeny
za éry první republiky. Zachovala se taktéž nadčasová, kvalitní architektura. Místní
vzpomínají na období za prezidenta Masaryka s upřímnou úctou a vděčností. Máme
na co navazovat. Doporučuji hlavně aktivity
pro děti, protože to je budoucnost. Chtěli
bychom podpořit výuku češtiny i proto, že
mnoho rodičů pracuje u nás. Na záři chystáme pobyt pro děti na Vysočině. To jsou
první akce, ale doufám, že nově navázanou
úroveň komunikace zužitkuje vedení města
na další konkrétní projekty i s ohledem na

možnosti fondů EU. Mimochodem, v Zakarpatí by si moc přáli být součástí Evropské
unie. Opakovaně, přímo i mezi řádky zaznělo, že je to vrcholný cíl. Rozumím tomu v
kontextu historických a novodobých zkušenosti s ruským sousedem. Tragikomicky pak
vyznívá plácání kašparů české politiky, jak
by nám prospělo vystoupení z EU. Obzvláště mně to v hlavě rezonovalo při jízdě po silnici I. třídy z Mukačeva způsobem slalomu
mezi krátery hloubky cca 20cm. Vyhýbat se
dírám do 10cm nelze.
S respektem k partnerství s městem a
dvěma dědinám na západě, které naše město pěstuje, je pro mne spolupráce s městem
Chust v mnoha směrech unikátní a srdci
nejbližší.

velikost, historické slovanské kořeny, sociální skladba obyvatel a v neposlední řadě
i dodnes zřetelné stopy T. G. Masaryka ve
smyslu koexistence s Československou republikou dvacátých let minulého století
odpovídají naší mentalitě i nacionálnímu
cítění. Pracovní návštěva delegace města,
jejíž prestiž byla zjevná už ze skutečnosti, že se jí zúčastnily dvě třetiny členů RM,
měla za prioritní úkol zmapovat možnosti
vzájemné výměny informací a zkušeností v
oblastech samosprávy, sociální a školské a
spolupráce kulturních a sportovních spolků.
Z jednání všech účastníků ze strany města
Chust byla zřejmá radost z upřímné snahy
představitelů města Žďár nad Sázavou naše

vzájemné vztahy nadále rozvíjet ku prospěchu obou partnerů. Možnost prohlídky
vlastního středu města, omezená časovým
programem návštěvy v nás všech zanechala
velice příznivý dojem a v řadě z účastníků už
na místě vznikaly první návrhy a myšlenky
o formách budoucího partnerství. Bohužel
přímo ve městě Chust není žádná základní
škola s výukou českého jazyka, ani výrazná
národnostní menšina Čechů nebo Slováků,
jak jsme byli původně informováni, ale tematických celků spolupráce zůstává před
námi opravdu hodně a záleží nejen na představitelích města, ale především na vedení a
členech zájmových spolků, aby vzájemnou
spolupráci dokázali realizovat.

domila, jak moc dobře se máme my v naší
vlasti a jak málo si toho vážíme. Jsem ráda,
že naše nové partnerské město leží v zemi,
kde vlastenectví a ochota obětovat se pro
dobro druhých lidí nejsou jen prázdná slova. Kde jsou lidé hrdi na svoji zemi a umí za
ni i bojovat. Při odhalování památníku jsem
stála u nástěnky s fotografiemi obětí tehdejšího masakru – téměř samé mladé tváře na ní byly – mladí muži, rozesmátí, plni
života. Tolik toho chtěli dokázat, tolik plánů
měli před sebou. Už neuskuteční žádný z
nich. Smrt je nelítostná a znamená konec –
všem plánům, všem nadějím, všem láskám.
Jak kruté! Jejich památce se přišly poklonit
všechny generace. Svoji kytici položili zástupci Zakarpatí, města, veteráni, spolubo-

jovníci a bylo nám ctí, že mezi nimi byl i náš
pan starosta. U památníku se modlili kněží
všech církví, které jsou ve městě. Slzy se
mísily s hrdostí a odhodláním nevzdat svůj
boj za svobodnou Ukrajinu. Česká republika
prožívá mnohem klidnější časy, ale…70 let
od „Vítězného února“ opět stojíme na prahu nového totalitního režimu. Víme o tom?
Nebo jsme zapomněli, že 25. únor 1948 se
připravoval tři roky? Historikové to vědí,
zástupci demokratických sil tuší – známky
nastupující totality jsou zde. Snad ještě není
pozdě, snad si všimneme i my. Tento týden
to tak naštěstí při demonstracích v Praze i v
dalších městech vypadalo. Abychom u nás
nemuseli stavět žádné nové památníky!

Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře

Letošní Putování je šestý ročník osvětové
akce na podporu autismu.

Masopustní průvod se po dlouhé době
uskutečnil i ve Žďáře nad Sázavou. Naposledy se zde masopust takto slavil v 60.
letech minulého století.

Cestou se lidé s autismem přesouvají od
města k městu, kde pořádají besedy o životě
lidí s touto nemocí. Ve Žďáře se letos zastaví 4. dubna 2018. A návštěvníci s nimi poté
mohou vyrazi na cestu do Nového Města na
Moravě.
(red)

„Tehdy masopust organizovali hasiči, jsou
o tom i záznamy v jejich kronice. Masopustní
průvody v posledních letech zažívají renesanci,“
popisuje organizátorka Lenka Šimo.
A obnova masopustu to byla velkolepá. V
průběhu akce se přišlo zapojit necelých 400

lidí.
Masopustní průvody se konají v maskách,
za doprovodu místní, v našem případě dechové, hudby. Do organizace se také zapojila
místní ZUŠ nebo 4. základní škola. „Těším se
na příští rok a věřím, že poroste počet masek v
průvodu,“ dodává Šimo.
Masopusto je třídenní svátek mezi Vánoci
a postní odbou. Začíná po svátku Tří králů a
končí Popeleční středou.

(red)
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Sociální služby

Představujeme dobrovolnické centrum Kambala

Pašijové hry budou
opět na Libušíně

Kdo jsme
Kambala - dobrovolnické centrum funguje již od roku 2004 a je službou Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. Základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví.
Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí
především na realizaci projektů (služeb)
Charity, projektů (služeb) spolupracujících
organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech.

Pašijové hry jsou již tradiční živé divadlo,
které se letos uskuteční v úterý 27. března. Hra bude probíhat Na Hradech na Libušíně.

Komu pomáháme
Dobrovolnické centrum zajišťuje pomoc
v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a spolupracujících organizacích, se kterými má Kambala uzavřenou smlouvu, a to
v rámci okresu Žďár nad Sázavou.
Kde působíme
Dobrovolnické centrum působí na území okresu Žďár nad Sázavou. Sídlí přímo
ve Žďáře nad Sázavou (Horní 22). Pobočky
má v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém
Meziříčí.
Jak pomáháme
Dobrovolníci v zařízeních pomáhají pravidelně či jednorázově, např. při organizaci
akcí a sbírek. Pomáhat mohou při mimořádných událostech. Mezi nečastější oblasti pravidelné dobrovolnické služby patří
pomoc osobám sociálně slabým, lidem se
zdravotním postižením, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, jakož i pomoc při péči o děti a mládež v jejich volném
čase. Náplní mohou být volnočasové aktivity, rukodělné a sportovní činnosti, doučování či společné trávení volného času formou

Kultura

Dobrovolnice díky centru Kambala pomáhá s výukou ostatním

čtení, povídání a vycházky.
Proč pomáháme
Dobrovolnictví obohacuje nejen uživatele charitních služeb či spolupracujících
organizací, kteří například tráví volné chvíle
popovídáním si s dobrovolníkem, hrou karet nebo předčítáním knihy, ale i samotné
dobrovolníky. Ti si mohou rozšířit své znalosti, učit se novým situacím, poznávat chod
zařízení a také napomáhat ke zkvalitnění
sociálních, humanitárních a prorodinných
služeb.
Plánované aktivity
Naším hlavním cílem je průběžný nábor
dobrovolníků. Dobrovolníkem je osoba,
která vykonává ve svém volném čase a bez

Foto: Lenka Šustrová

Celou akci organizují a ve hře účinkují
žďárští farníci. S nápadem na připomenutí
této historické události přišel v roce 1998
místní duchovní Ervín Jansa. Cílem je široké
veřejnosti ukázat, co podle biblických skutečností, křesťané v podobě Velikonoc slaví.
Obvykle se divadla účastní 100 – 200
herců. A samotná hra, která je každý rok originál, přitáhne několik tisíc místních i přespolních diváků.
„Doufáme, že si již Žďáráci na divadlo
zvykli a i letos dorazí. Snad nám počasí bude
přát,“ dodává Miroslav Keller, organizátor
pašijových her.
(red)

nároku na finanční odměnu dobrovolnickou činnost pro druhé a je starší 15 let. Dále
je schopná respektovat pravidla dobrovolnické služby a její zdravotní a psychický stav
a morální bezúhonnost umožňuje výkon
dobrovolnické služby. Zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordinátorku na
výše uvedených kontaktech.

Kino Vysočina má nový rezervační systém
Začátkem března mohli návštěvníci kina
zaregistrovat přechod na nový rezervační a prodejní systém. K tomuto kroku se
Kultura Žďár rozhodla po uvážení mnoha
okolností, jako je praxe průběhu prodeje, ale i připomínky návštěvníků. Co nový
systém přináší?
Nutno podotknout, že nový systém je
shodný s tím, kde si můžete zakoupit vstupenky na jiné kulturní akce Kultury Žďár.
Zásadní změnou je možnost zakoupení
vstupenky online. To znamená, že již není
třeba čekat ve frontě před promítáním.
Jinak je pořád možné vstupenky rezervovat a poté zakoupit v předprodeji přímo
na pokladnách v Domě kultury (po - st)
a Kině Vysočina ( čt - ne). V omezené míře
také v Městském divadle vždy půl hodiny
před zahájením kulturní akce. U podnájmů
vzhledem k povinnosti EET či rozmanitým
podmínkám cizích organizátorů je třeba si
sledovat místo a podmínky předprodeje individuálně.
Rezervace je třeba provádět prostřednictvím on-line systému. Na zadaný e-mail je
poté zaslán doklad o rezervaci, kde je uvedeno číslo rezervace a informace o její platnosti. „V minulosti se nám velmi často stávalo,
že si zájemci rezervovali místa telefonicky.
Tímto způsobem však žádný doklad o rezer-

vaci neobdrželi, a pak docházelo velmi často
k problémům,“ popisuje Marcela Lorencová,
ředitelka příspěvkové organizace. Poté se
stávalo, že divák nedorazil, rezervace se v
daném termínu zrušila a následně se zlobil
a domáhal se svého místa.
V současné době je včasná rezervace
obecně platná sedm dní, aby měl zákazník
dostatek času dojít na pokladnu. Všechny
nevyzvednuté rezervace jsou ze systému
jednotně uvolňovány dva dny před akcí. V
porovnání s předprodeji v jiných městech
je to doba dostatečná, nejčastěji jsme se setkali s rezervační dobou tři dny nebo méně,
u mnohých jednosálových kin rezervace vůbec umožněny nejsou.
On-line předprodej u ostatních kulturních akcí, tedy mimo vstupenky do kina, je
ukončen 2 dny před akcí společně s rezervacemi. Platebních způsobů on-line zde
organizace umožňuje více. To sebou ale
nese větší technická omezení. „Z praxe ale
víme, že to návštěvníky nijak zvlášť neomezuje. Vstupenky na kulturu nejsou zakupovány,
jak se říká, na poslední chvíli tak, jako je tomu
v kině. A pokud máme volná místa a zájemce zavolá, domlouváme se individuálně dle
našich možností a návštěvníkových potřeb,“
doplňuje Lorencová.
(red)

Kde nás najdete
Dobrovolnické centrum Kambala najdete v Oblastní charitě na ulici Horní 22. Vedoucí zařízení je Jitka Milčáková. Kontaktní
e-mail je dc@zdar.charita.cz.
V charitě nás najdete každý den od 8 do
14 hodin, případně po domluvě i jindy.
Lenka Šustrová

Pečovatelská služba získala certifikát Značka kvality
Žďárské Sociální služby, hlavní poskytovatel péče o lidi, získaly začátkem letošního roku ceněné hodnocení v podobě
certifikátu Značka kvality. Co všechno
cesta za tímto uznáním zahrnovala, přibližuje ředitel Sociálních služeb Václav
Šerák.
Začátkem letošního roku jsme naši Pečovatelskou službu přihlásili do nezávislého systému hodnocení kvality sociálních
služeb z pohledu uživatele Značka kvality
v sociálních službách. Tu uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Dům s pečovatelskou službou

republiky. Certifikace vychází z modelu
hodnocení sociálních služeb ve vyspělých
západoevropských zemích. I když se v posledních letech tato certifikace dostává
stále více do povědomí poskytovatelů sociálních služeb, není ještě mnoho certifikovaných pečovatelských služeb.
Certifikace naší služby představovala
poměrně náročný proces, v jehož průběhu jsme museli předložit mnoho důkazů
o průběhu poskytování služby. Uživatelé
vyplňovali dotazníky zaměřené na zjištění
kvality poskytovaných služeb. Certifikační

Foto: archiv

tým následně přijel do Žďáru nad Sázavou a
osobně ověřoval rozhovory s vedením organizace, s pečovatelkami i se samotnými uživateli pravdivost doložených skutečností.
Certifikátorky se na místě přesvědčily o dalších činnostech, které pro uživatele děláme.
Následně certifikátoři s ohledem na zjištěná
fakta udělují bodové hodnocení za jednotlivé oblasti, jimiž jsou jak péče, individuální
přístup a partnerství, tak i stravování.
Certifikační tým hodnotí poskytovanou
službu z pohledu uživatelů. V rámci certifikace je možné získat maximálně pět hvězdiček. Podařilo se nám získat ocenění čtyřmi
hvězdičkami.
Jsme druhou pečovatelskou službou v
Kraji Vysočina, která Značku kvality získala.
Ocenění je udělováno na tři roky a poté je
nutné ji znovu obhájit. Pro nás to znamená
neustrnout a stále dál zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
Poděkování za získání ocenění patří především všem zaměstnancům Pečovatelské
služby.
(red)
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Pašijové hry

Foto: archiv

Kino Vysočina po rekontrukci v roce 2017

Foto: Nikola Adlerová

V muzeu čeká výstava hmyzu i přednáška o kolektivizaci
V následujících týdnech si pro Žďáráky
Regionální muzeum připravilo dvě zajímavé akce. Jednou je výstava Z říše hmyzu, druhou pak přednáška o nástupu komunistů v roce 1948.
V letošním roce se připomínáme únorový převrat v roce 1948 a nástup komunistů
k absolutní moci. Pří této příležitosti Regionální muzeum pořádá přednášku v úterý 27. března. Ta se uskuteční v Moučkově

domě, začátek přednášky je v 16.30.
Přednášející Martin Šikula se zaměří na
jednu oblast z doby raného socialismu – kolektivizace v padesátých letech. Přednáška
bude prolnuta ukázkami dobové propagandy.
Kromě přednášky se můžete v dubnu
těšit na velmi propracovanou výstavu Z říše
hmyzu. Jak již název napovídá, můžete čekat nejrůznější zástupce hmyzu z entomologické sbírky muzea.

Rozmanitost této skupiny živočichů, dělící se na mnoho řádů, čeledí, rodů a druhů,
je skutečně ohromující. Mnozí z nás si hmyz
spojují s něčím ošklivým, nohatým, škodlivým. Málokdo přitom může upřít krásu
motýlům, užitečnost včelám a majestátnost
roháčům. Vedle zástupců domácích šestinožců na vás budou čekat i jedinci z tropického pásma vyjímečných tvarů, zbarvení a
velikostí. Pro detailnější vhled do hmyzího
světa bude připraven mikroskop.
(red)
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Žďárskou obchodkou prostoupila vůně čokolády a medu

Rodiče a dětičky, otvíráme školičky!

Začátkem února se Střední školou obchodní a služeb ve Žďáře nad Sázavou
nesla opojná vůně čokolády a medu. A to
nejen budovou školy, ale hlavně školním
masérským salonem. Žáci 2. a 3. ročníku
učebního oboru rekondiční a sportovní
masér si na vlastní kůži prošli čokoládovým a medovým potěšením.

Jako každý rok na jaře zveme rodiče a
jejich děti na Dny otevřených dveří do
všech mateřských škol sdružených v
příspěvkové organizaci Mateřská škola
Žďár nad Sázavou.

Lektorka kurzu Jana Kubíková zasvětila
žáky do tajů netradičních forem masáží, a
rozšířila tak jejich dovednosti. Celý učební
den probíhal ve velmi příjemné atmosféře a
po jeho ukončení žáci obdrželi certifikát o
úspěšném absolvování kurzu.
Skutečnost, že si účastníci kurzu mohou
na vlastní kůži vyzkoušet blahodárné účinky
obou masáží, a to nejen po stránce fyzické,
ale i smyslové, je neopakovatelným zážitkem. Cílem oboru, kterému se na naší škole
již čtvrtým rokem věnujeme, je vzdělávat
žáky v oblasti zdravotní a relaxační masáže.
Snažíme se rozšířit jejich uplatnění na trhu
práce a dát prostor pro svobodné rozhodnutí, který směr pro ně bude v budoucnu
tím nejlepším.
Zážitkový den zdaleka nebyl jediným,

který škola pro své žáky pořádá. Rehabilitační cvičení Spirální stabilizace páteře, které proběhlo v loňském roce, se mohlo pro
některé stát odrazovým můstkem budoucí
profese cvičitelů, terapeutů, či na základě
nástavbových kurzů i školitelů. A co chystáme do budoucna? Třeba kurz Dornovy metody pod vedením mezinárodních lektorů
nebo kurz Reflexní terapie realizovaný odborníky, kteří patří ke špičce ve svém oboru.
A který kurz mají nejradši naši žáci? Jednoznačně je to kurz tejpování. Cíl našeho
snažení je jednoduchý. Chceme, aby z naší
školy odcházeli spokojení absolventi s pocitem, že je škola na jejich profesní dráhu
skutečně připravila.
Škole je otevřena široké veřejnosti a masáže od našich žáků si můžete dopřát i vy!
V téhle chvíli vyhrává klasická masáž zad a
šíje, ale v nabídce jsou i jiné varianty. Čokoláda a med? Ty zatím neslibujeme, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Jsme rádi, že
zájem veřejnosti o masérské služby roste a
lidé se opětovně vracejí. Je to pro nás zpětná vazba, že jsou spokojeni.
Jana Vomáčková

Konají se 10. a 11. dubna 2018 od 8 do
11 hodin. Můžete se seznámit s pedagogy,
zeptat se na vše, co vás zajímá o vzdělávání
předškolních dětí, prohlédnout si prostory
MŠ a vybavení tříd.

Foto: Jana Vomáčková

Studenti žďárského gymnázia čtou i píšou. Své zážitky s
literaturou sdíleli při nocování ve škole
Je pět hodin odpoledne, ale gymnázium
není prázdné. Schází se v něm studenti,
kteří přinesli své oblíbené knihy i vlastní literární pokusy. Společně s učiteli si
posedají do kroužku a Literární nocování
může začít.
V noci z 30. na 31. ledna naplnily gymnázium úryvky knih, autorské čtení, diskuse
i vtipné historky. Návštěvníci Literárního
nocování přinesli knihy svého srdce a představili je ostatním. Přispět mohl každý a sešla se pestrá sbírka žánrů i příběhů, které se
ke knihám vážou. Někteří studenti přečetli
ukázky vlastní práce.
Akci zorganizovaly učitelky češtiny, které
chtěly dát studentům možnost popovídat
si ve škole i o knihách, které nejsou v seznamu povinné četby. Inspirovaly se Nocí s
Andersenem, která už několik let probíhá v
knihovnách.
„Víme, že studenti čtou zajímavé knížky
a nemají příležitost o nich diskutovat,“ uvedla jedna z organizátorek, Andrea Popelová.
„Máme i kolegy učitele čtenáře, tak jsme si řekli, že by bylo fajn, aby studenti věděli, že tenhle
zájem mají společný,“ dodává. Všichni sledovali Večerníček a poslechli si půlnoční horor.
Matěj Petr chodí na gymnázium už osmým rokem, podobnou akci zažil poprvé.
„Chtěl jsem svou účastí ukázat, že se mi ta
myšlenka líbí, a podívat se, co čtou ostatní.
Musím ocenit zapojení učitelů a příjemnou
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atmosféru.“
Někteří učitelé se už v minulosti snažili
vytvořit ve škole literární klub, když se to
nepodařilo, rozhodli se vsadit na jednorázovou akci a příjemně je překvapila vysoká

Studenti gymnázia naslouchají úryvku knihy

účast. Na Literární nocování dorazilo kolem
třiceti studentů. Škola by akci ráda zopakovala i v příštím školním roce.
Naďa Kaňková

Foto: Lukáš Bořil

Ve čtvrtém dílu seriálu o tom, jak to chodí ve školství, se budu věnovat problematice vývoje ve vzdělávání a současným trendům.

Podrobnosti o zápisu se dozvíte na
webových stránkách škol nebo budou vyvěšeny na vstupních dveřích do každé základní školy.
Aby se docílilo co nejoptimálnějšího naplnění škol, byla ve městě zavedena obecně
závazná vyhláška, kde jsou stanoveny jednotlivé spádové oblasti pro zápis. Prosíme
rodiče, aby spádové oblasti respektovali.
(red)

Přípravka je určená dětem v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky. O přijetí do třídy rozhoduje ředitel a
přednostně jsou brány děti s odkladem.
Cílem přípravky je rozvoj motoriky, komunikačních dovedností nebo přizpůsobení dětí režimu základní školy.
Třída je v provozu od 7.40 do 11.30 zdarma. Dále je možné využívat školní družinu
nebo školní stravování.
3. ZŠ

Školství v tomto tisíciletí prochází etapami, každá z nich je něčím charakteristická
a neopakovatelná. Po roce 2000 se všichni
museli naučit pracovat s počítačem, internetem, posílat e-mail, zvládnout IT technologie. Zkrátka to, co dnes již umí téměř
všechny malé děti. Následně se školy vybavovaly počítačovou technikou, interaktivními tabulemi a učitelé začali na počítačích
vytvářet vlastní výukové materiály. V současné době je od škol očekávaný další trend
a tím je efektivní komunikace se žáky a jejich rodiči. A ta se neomezuje jenom na přenos informací na třídních schůzkách a přes
žákovskou knížku. Současný trend rodičů
je mít informace ze školy, tak jako spoustu
dalších informací, „po ruce“, nejlépe v mobilu. Proto je velmi důležité, jak škola spravuje
své webové stránky, facebook, má-li přes
internet dostupné známky žáků, zkrátka jak
se mohou žáci a jejich rodiče dozvědět, co
se ve škole děje a připravuje. Toto má však
i své ale. Zatímco rodiče a děti si od školy
přejí co nejvíce dostupných informací, škola musí reagovat na trend zvyšování požadavků na ochranu osobních údajů a velmi
pečlivě zvažovat, co vlastně prezentovat lze
a jakou formu tomu dát. No není to jednoduché, to Vám povím, ale doba je prostě taková a my ve školách na ni prostě reagovat
musíme. Proto máme krásné nové a stále
aktuální webovky, proto aktivně spravujeme účet na facebooku, aby naši klienti měli
možnost vidět, co se u nás děje. A připravujeme další moderní vychytávky. A jsem
rád, že to funguje, a děkuji všem, kteří se na
správě našich mediálních kanálů podílejí, a
také všem, kteří nám fandí a drží palce.
Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Centrum vzdělávání pro
udržitelnou budoucnost

Žďárské florbalistky
opět zvítězily

Pětka ukáže veřejnosti
svou výuku

2. základní škola realizuje celostátní projekt, v rámci kterého se stala Centrem
kolegiální podpory. Co si pod tím představit?

Žďárské žačky se kvalifikovaly mezi šest
nejlepší škol České republiky ve florbalu.
Zahrají si tak začátkem dubna závěrečný
turnaj v Uherském Brodě.

Škola pořádá projektová odpoledne, na
která zve školy z okolí. Zároveň se zde zavádí nové výukové metody jako programovatelné stavebnice Lego, měřící systémy Pasco
nebo systém Arduino s různými senzory. 2.
ZŠ má dlouholeté zkušenosti s používáním
těchto pomůcek, které se využívají ve třídách s rozšířeným vyučováním informatiky.
Příjímací zkoušky do těchto tříd pro páťáky z
jakékoli školy proběhnou 20. dubna.
2. ZŠ

Mladší florbalistky ze 4. základní školy se
22. února zúčastnily kvalifikačního turnaje,
ze kterého postoupily do republikového finále. Do této soutěže se probojovaly jako
vítězky kraje Vysočina a utkaly se s vítězkami Pardubického a Jihomoravského kraje.
Naše dívky se ani po týdenním tréninkovém
výpadku (lyžařský kurz) soupeřek nezalekly.
Porazily soupeřky ze ZŠ Sokolnice 4:1 a ze
ZŠ Skuteč 5:2. Držte nám palce!!
4. ZŠ

Chcete poznat jednu ze základních škol?
Pak dorazte 27. března na 5. základní
školu. Uskuteční se den otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale
i rodiče žáků naší školy a širokou veřejnost.

Zápis do mateřské školy proběhne 2.
května 2018 od 8 do 16 hodin a 3. května
2018 od 12 do 16 hodin. Podrobnosti najdete na www.mszdar.cz.

Studenti během praxe

Čeká na vás přátelská atmosféra a tým
kvalifikovaných pedagogů, kteří:
- se snaží o zapojení rodičů a prarodičů
do chodu MŠ (návštěvy v MŠ – besedy, čtení
dětem, tvořivé dílničky, exkurze nebo ankety)
- nabízí pravidelné konzultace nad portfoliem dítěte (s odborným výkladem třídních učitelek – dobrovolné přihlášení rodičů)
- propagují osvětu zdravého stravování (besedy s VŠJ, vaření s rodiči, inspirace v
projektu Skutečně zdravá MŠ)
- nabízejí rodičům dětí vzdělávání (besedy a tematická setkávání s odborníky, ukázky pedagogické práce, doporučení výchovných kroků a odborné literatury)
- zapojují rodiče do plánování (besedy,
exkurze na pracoviště, výlety do přírody, odpolední akce, sdílení zážitků z akcí a výletů)
- spolky rodičů pomáhají v organizování
společných akcí, úpravě školních zahrad...
- se snaží o maximální podporu rodin
(sdílení zkušeností, vzájemná pomoc).
MŠ

Co dnes očekávají
rodiče od školy?

Zápisy do základních
škol se blíží

Přípravná třída před
nástupem na ZŠ

Zápisy do základních škol se letos uskuteční v pátek 13. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna od 9 do 11 hodin.

Ve Žďáře již několik let funguje přípravný ročník na základní školu. Tuto třídu
provozuje 3. ZŠ.

Od 8 do 11 hodin můžete vidět výuku
přímo ve třídách, od 14 do 16 hodin si můžete ve výtvarných a rukodělných dílnách
vyrobit drobné dárky, na interaktivní tabuli
splnit zajímavé úkoly nebo při různých soutěžích prokázat svoji zručnost a obratnost.
Přijďte si prohlédnout prostory naší školy a
seznámit se s dalšími obory činností.
5. ZŠ
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Příspěvkové organizace města

Městská policie

SPORTIS informuje
Relaxační centrum – V únoru 2018 navštívilo Relaxační centrum celkem 16 469
návštěvníků. Zájemci o umístění reklamy
volejte na 737 203 054 nebo 603 228 148.
Provozovatel přijme na brigádu strojníka za
dobrých platových podmínek.
Zimní stadión – Stále se pracuje na realizaci rozšíření zázemí pro stolní tenis v místě
bývalé „vodárny“. Pokračují opravy a rekonstrukce některých šaten. Zájemci o pronájem ledové plochy a veřejné bruslení sledujte naše webové a facebookové stránky.
Fotbalový stadión – V průběhu měsíce
března dojde k převodu umělé travnaté
plochy fotbalového stadiónu z TJ Žďár nad
Sázavou na Město Žďár nad Sázavou. Po
převodu bude nutné vyřešit nutnou výměnu starého opotřebovaného umělého po-

vrchu za nový, aby na něm mohla probíhat
soutěžní utkání. Atest na stávající umělou
hrací plochu končí 18. 10. 2018. Zájemci o
pronájmy fotbalových ploch volejte na 734
760 598.
Lyžařské tratě – V letošním roce nebylo
vhodné počasí a dostatek sněhu pro úpravu
lyžařských tratí. Při každé možné příležitosti
jsme se snažili tratě upravovat, ale nezbyde
nám než doufat, že v příštím roce budou
lepší klimatické podmínky.
Tenisové kurty – V průběhu května předpokládáme zahájení prací na rekonstrukci
čtyř tenisových kurtů, výstavby společného
zázemí pro tenis a fotbal a nafukovací haly,
která by měla fungovat již příští zimní období.
SPORTIS

Rok 2017 očima nové ředitelky Polikliniky
Poliklinika má za sebou hektický rok,
který zahrnoval i nástup nového vedení.
Co všechno se v loňském roce dělo očima
ředitelky Ilony Komínkové.
Pro zaměstnance začal rok 2017 velice
příznivě – od 1. ledna došlo k výraznému
navýšení platů. O co radostnější událost pro
zaměstnance, o to větší problém pro vedení. Pokyn zřizovatele byl zcela jasný - vypořádat se s navýšením platů je manažerská
výzva pro ředitele. Ten však rezignoval.
„Poliklinika ale musela fungovat dál, a tak
nejprve jako dočasně pověřená vedením a po
výběrovém řízení jako jmenovaná ředitelka
roztáčím kolotoč úspor,“ popisuje dnešní ředitelka Ilona Komínková. Na administrativě
se tedy snížil počet zaměstnanců. Šetřilo se
na každé maličkosti a každý další nákup se
dvakrát rozmýšlel. Konečně to vypadalo, že
bychom se mohli s nároky na navýšení platů
vypořádat.
„Další nařízení o zvýšení platů nezdravotnických zaměstnanců od 1. července nás
vrací znovu na začátek,“ říká Komínková. A
dodává: „To už musíme omezit opravy a obnovu technického vybavení. Společným úsilím všech zaměstnanců, kterým znovu musím
velmi poděkovat, jsme tuhle překážku opět
překonali. Bez dotace zřizovatele a bez jakékoliv pomoci státu, který na toto navýšení nic
nepřispěl.“ Situace se ale opět opakuje. Od
1. listopadu dochází ke změně platových tabulek především u lékařů a od 1. ledna 2018
opětovné navýšení platů všech zdravotnických zaměstnanců. „A tak jsem seděla a hodiny přepočítávala, tvořila rozsáhlé tabulky a
rozpočty. Podrobně jsem zmapovala platový
postup u každého zaměstnance a čísla jsou
jasná. Bez navýšení podpory města už nemůže organizace v roce 2018 dále smysluplně
fungovat,“ tiše doplňuje.
S tímto závěrem a podrobnou analýzou
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seznámila radní města. Výsledkem diskuze byl nakonec kompromis, jehož součástí
bylo i navýšení podpory města na provoz
polikliniky pro rok 2018. Analogicky jako
u dalších příspěvkových organizací města,
které také řešily povinné navýšení mzdových nákladů. Sobotkova vláda sice nařídila
zvýšit platy, ale nepřidala žádné finanční
krytí. Žádné navýšení plateb od zdravotních
pojišťoven se nekonalo. Poliklinika není lůžkové zařízení a podpora ambulancí nebyla
prioritou vlády. Její udržení a rozvoj je zcela
závislý na záměru vedení města Žďár nad
Sázavou. Naštěstí je pro radu města fungující poliklinika stále prioritou.
Uplynulý rok se samozřejmě netočil jenom kolem zvyšování platů. „V průběhu
roku jsme museli vytvořit nový provozní řád
o nakládání s nebezpečným a infekčním odpadem. Tuto velice složitou problematiku na
poliklinice nikdo roky neřešil. Hrozily vysoké
sankce,“ doplňuje ještě podrobnosti Komínková. Bylo nutné získat nové souhlasy od
hygieny a od Krajského úřadu a postupně
připravovat zcela nový systém pro rok 2018.
Obecně právní řád se komplikuje, přibývá
papírování. Jenom nová nařízení o běžných
technických kontrolách stála organizaci nemalé finanční náklady a velké množství “neviditelné“ práce. Ředitelka popisuje, že má
radost, že koncem roku úspěšně zvládli povinnosti spojené s elektronickým receptem.
A v letošním roce už intenzivně pracuje na
systémových opatřeních a metodice, které
jsou spojené s novým nařízením o ochraně
osobních dat GDPR. „Ale obávám se, že tím to
letos neskončí,“ uzavírá Komínková.
Poliklinika udělá vše pro to, aby veškeré
zvýšené nároky a povinnosti zvládla tak,
aby to nemělo vliv na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb, na které jsou občané Žďáru zvyklí.

(red)

Ze sportu

Házenkáři ze žďárské průmyslovky se podívali až do Kataru
V boji o 9. až 20. místo jsme postupně
porazili Belgii (28:19), Řecko (26:17) a v boji
o 9. místo domácí Qatar (31:24). Díky těmto
jednoznačným vítězstvím jsme vybojovali
krásné 9. místo.
Naši chlapci důstojně reprezentovali naši školu pod taktovkou trenéra Jana
Kupy, kterému byli k ruce asistent trenéra
Miroslav Maršoun a vedoucí družstva Jarmila Kociánová.
Návštěva této země s naprosto odlišnou kulturou byla obrovským zážitkem pro
všechny zúčastněné. Ve volných chvílích
jsme navštívili slavnou tržnici Souq Waqif,
prošli jsme 7 kilometrovou promenádu
Doha Corniche, na vlastní oči jsme viděli
„Perlu Qataru“, The Pearl-Qatar, dechbe-

Kontrola bezdomovců během mrazů
V souvislosti se silnými mrazy, které panovaly na přelomu ledna a února, prováděly hlídky MP ve spolupráci s pracovníkem
azylového domu kontroly bezdomovců. Při
těchto kontrolách bylo zejména ověřováno,
zda tyto osoby nepotřebují nějakou pomoc
nebo lékařské ošetření. Dále jim byla nabídnuta i možnost po dobu silných mrazů
ubytování v azylovém domě ve Žďáře nad
Sázavou. Oslovení bezdomovci vesměs tuto
možnost odmítli.
Technoparty v bytě se nepotvrdila
V nočních hodinách bylo nahlášeno
obyvatelem bytového domu, že v jednom
z bytů má docházet k rušení nočního klidu,
a to údajně konáním technopárty. Na místo
ohlášení vyjela hlídka strážníků, která následně kontaktovala uživatele bytu, kde dle
oznamovatele mělo docházet k obtěžování
nájemníků hlasitou hudební produkcí. Bylo
zjištěno, že osoby, které v danou dobu byly
přítomny v daném bytě, pouze poslouchaly
televizor a žádnou hlasitou párty zde neprovozovaly.
Uzamknutý bezdomovec na toaletě
V podvečerních hodinách bylo neznámým mužem na služebnu MP telefonicky oznámeno, že se momentálně nachází
uzamčený na toaletách v jedné z restaurací
v centru města a nemůže se dostat ven. Na
místo popisu se dostavila hlídka MP, která
následně kontaktovala obsluhu restaurace,
aby dotyčného vysvobodila. Poté bylo zjištěno, že mužem je místní bezdomovec, který v prostoru toalet usnul a pravděpodobně jej tam někdo z návštěvníků restaurace
zamknul. Škoda na majetku zařízení nebyla
zjištěna.
„Zbytkový alkohol“
V časných ranních hodinách byl prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému objeven muž, který se
nekoordinovaným způsobem pohyboval
uprostřed hlavní komunikace na náměstí
Republiky. Hlídka zjistila, že dotyčný muž
nasednul do osobního motorového vozidla
na Havlíčkově náměstí a po chvíli se s vozidlem rozjel ve směru k sídlišti Libušín. Strážníky MP bylo vozidlo zastaveno na ul. Dolní.
Při kontrole byla u řidiče provedena orientační dechová zkouška na alkohol, přičemž
výsledek byl 2,53 promile. Věc byla předána
Policii ČR, protože se jednalo o pdezření z
trestného činu.
Zarážející bylo prohlášení řidiče, že se má
v jeho případě jednat pouze o zbytkový alkohol. Následně se zjistilo, že řidič by býval
v tomto stavu „cestoval“ do svého bydliště
ještě nejméně 10 kilometrů.
Vzhledem k tomu, že podnapilých řidičů
v poslední době přibývá, budou se hlídky
MP ve spolupráci s Policií ČR této problematice intenzivněji věnovat.

Luboš Skřivánek, MP

Žďárští reprezentantí

roucí mrakodrapy. Výborné zázemí nám
poskytly obrovské moderní haly, ve kterých
proběhlo Mistrovství světa v házené v roce
2015. Na nedělní odpoledne jsme byli pozváni do pouštního kempu na pobřeží Perského zálivu, kde bylo připraveno bohaté
občerstvení, jízda na velbloudech, návštěva
písečných dun a v neposlední řadě se zde
navazovala mezinárodní přátelství a upevňoval sportovní duch mezi týmy.
Děkujeme za podporu vedoucím výpravy řediteli školy Jaroslavu Kletečkovi
a zástupci ředitele Jiřímu Strakovi i našim
partnerům.
V příštích letech vítáme na naší škole další házenkáře a věříme v obhajobu titulu.
Jarmila Kociánová

Foto:archiv školy

Po třech letech urputného zápolení o titul mistra republiky v házené jsme v letošním roce konečně zvítězili! Na rožnovské palubovce jsme porazili domácí tým
a postoupili jsme na mistrovství světa.
20. února 2018 jsme odletěli do hlavního
města Qataru Doha, kde nás čekalo týdenní
zápolení. Byli jsme nalosováni do skupiny s
Německem, Izraelem, Rumunskem a Gruzií.
Později se ukázalo, že tato skupina byla tou
nejsilnější.
Lehce jsme si poradili s Rumunskem
(27:19) a Gruzií (36:12), ale podlehli jsme
Německu (23:27), které celkově skončilo
stříbrné. Porazil nás rovněž Izrael (24:28).
Ten získal bronzovou medaili.

Žďárští studenti na mistrovství světa v házené v Kataru

Foto: archiv školy

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
13. březen 2018 celkem 21 168 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: únor 2018 - 21 193, 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)
Děti narozené v lednu 2018
Ondřej Vávra 	
Edita Přidálková 	
Kristián Jan Filip 	

02.01. ZR 2
03.01. ZR 3
04.01. ZR 2

František Navrátil 	
Nela Andršová 	
Tereza Křížová 	
Karolína Hrdá 	
Josefína Zeráková 	
Max Čížek 	
Kristýna Poulová 	
Radim Došek 	
Sebastian Dvořák 	
Miroslav Votava	
David Bubák 	
Lukáš Tlustoš 	
Anna Kosourová 	
Markéta Kosourová 
Laura Kozáková 	
Adrian Sójka	
Izabela Bernartová
Vojtěch Dobrovolný 

05.01. ZR 3
06.01. ZR 5
06.01 ZR 6
07.01. ZR 3
07.01. ZR 1
09.01. ZR 2
09.01. ZR 2
10.01. ZR 2
12.01. ZR 7
13.01. ZR 3
14.01. ZR 6
14.01. ZR 5
15.01. ZR 2
15.01. ZR 2
22.01. ZR 5
24.01. ZR 5
26.01. ZR 6
26.01. ZR 1

Životní jubilea v dubnu 2018
Jaroslav Šindelka	
Marie Straková 	
Jiří Musil 	
Ivan Pinkava
František Klusák
Jiřina Běhavá 
Blažena Horká
Ludmila Trávníčková
Stanislav Šuhaj 
Jaroslav Jantulik 
Marie Vašková 
Vojtěch Vavřík
Lubomír Macháček

04.04. 90 let ZR 3
05.04. 90 let ZR 3
05.04. 85 let ZR 4
07.04. 85 let ZR 3
10.04. 80 let ZR 3
12.04. 93 let ZR 1
14.04. 100 let ZR 1
16.04. 80 let ZR 1
23.04. 85 let ZR 3
26.04. 85 let ZR 4
27.04. 96 let ZR 1
28.04. 80 let ZR 6
28.04. 80 let ZR 7

Srdečně gratulujeme!
19

Inzertní příloha

Inzertní příloha

ě

č
K
9
9
měsíčn

aktivní
za inter

televizi

V

SATT iT

PŮJČOVNA
NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
HUTNÍCÍ STROJE | JÁDROVÉ VRTÁNÍ
ŘEZÁNÍ BETONU | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI
ČERPADLA | ELEKTROCENTRÁLY
LEŠENÍ - TRUBKOVÉ, RÁMOVÉ, HAKI
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ

telefon: 606 742 832
e-mail: blazek@pks.cz

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik
se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí
pneumatik s vyvážením za 260 Kč/ks a zdarma nasazení
kol na vozidlo při odběru minimálně 2 ks pneumatik.
Nabízíme také uskladnění pneumatik za 484 Kč. V rámci
jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší
klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše
za akční cenu 249 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme 1 l koncentrátu náplně
do ostřikovačů. K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků
dostanete jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční
sortiment příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.
Akce trvá od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018

TĚŠÍTE SE
NA LÉTO?
Jarní servisní prohlídka
za 249 Kč včetně
kontroly klimatizace

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 948
www.auto-auto.cz

www.pksstavby.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.

ENGINEER, QUALITY SENIOR
ENGINEER, PROCESSS
Vyhodnocení!
CIa tmu
Specialist
II. Zaostřeno na světlo
(zasílejte do 3. dubna 2018)
I. Zaostřeno na to, co spí pod sněhem
Chemický laborant
Na měsíc březen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na světV únoru 2018 bylo do soutěže zasláno xx fotografií s tematikou
lo a tmu. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 3. dubna
spánku pod sněhem. Vítězem prvního kola fotografické soutěže
Metrolog
2018 na e-mailovou adresu
zaostrenona@zdarns.cz. Do předse stala xx. Gratulujeme!
mětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mailu uveďAutor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do
te i celé jméno autora Mechatronic
zaslané fotografie, adresu a telefonní
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.
kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže nalezneteSmìnový
na webových stránkáchmistr
města www.

zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail:

Vaše redakce Žďárského zpravodaje
zaostrenona@zdarns.cz. Seøizovaè
Údržbáø mechanik
Nástrojaø
Operátor pece
Operátor – dìlník ve výrobì
‚ Operátor ‚– manipulant
‚ ‚

‚
LETO 2018

tanecni soustredeni ‚
parkour soustredeni

8. - 10.6. 1000,‚ ‚

vseobecny tabor

9. - 15.7. 2450,15. -‚ 21.7.
‚ ‚ 2450,dvoutydenni balicek 9.-21.7.
4550,-

tanecni‚ tabor
‚ ‚
‚
mladsi‚ 22. - 27.7. 2400,- primestsky tabor
starsi 28.7. - 3.8. 2700,- 9. - 13.7. 1800,‚
,0
27.
31.8.
0
8
1
parkour tabor
22

26. - 31.8.

2500,- www.activezdar.cz/tabory

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 11. a čtvrtek 12. dubna, 9.00 a 11.00
Jak se dělá divadlo
Městské divadlo
DUCHOVNÍ AKCE
pondělí 16. dubna, 20.00-22.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
úterý 27. března, 20.00
Pašijová hra – Co se stalo s Ježíšem?
dětský areál na Libušíně
KONCERTY
úterý 27. března, 19.00
Jitka Vrbová
Café u tety Hany

sobota 7. dubna, 20.00
AMaTer, Brutální jahoda, Zelenina
kulturní centrum Batyskaf

sobota 14. dubna, 19.00
Doga
Dům kultury
sobota 21. dubna, 21.00
Punk´s not děd
kulturní centrum Batyskaf
DIVADLO
pondělí 26. března, 19.00
Pardál
Městské divadlo
úterý 17. dubna, 19.00
Ředitelské lóže
Městské divadlo
KULTURNÍ AKCE
pondělí 9. dubna, 18.30
Epidemie svobody
Knihovna M. J. Sychry

pátek 30. března, 23.00
Gregy párty
kulturní centrum Batyskaf
VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 26. března, 14.00
Tradiční velikonoční tvůrčí dílna
Knihovna M. J. Sychry
úterý 27. března, 17.00
Zobrazení Žďáru nebo jeho částí v české literatuře
Knihovna M. J. Sychry
středa 4. dubna, 17.00
Setkání s občany: Společenská zodpovědnost
zasedací místnost zastupitelsva města, MěÚ

pátek 6. dubna, 20.30
Jada Band
Jazzmine club

čtvrtek 12. dubna, 19.00
Pit et Ratatouille
Café u tety Hany

pátek 20. dubna, 18.00
Muziky, hrajte nám ...
Městské divadlo

středa 4. dubna, 18.00
Putování 2018 – nahoru a dolů
učebna v Čechově domě
čtvrtek 5. dubna, 17.00
Cestopisná beseda o USA - Clevelandu
Husova kaple, Kopečná
pondělí 9. dubna, 19.00
Piknikův klub: Mongol Rally
Café u tety Hany
úterý 10. dubna, 9.00-11.00
Variace z pedigu
Senior point, poliklinika
čtvrtek 12. dubna, 17.00
Dějiny umění od renesance po klasicismus
Knihovna M. J. Sychry
VÝSTAVY
středa 4. dubna až úterý 1.května
Emanuel Ranný - obrazy
Galerie Stará radnice
úterý 3. dubna až neděle 20. května
Z říše hmyzu
Regionální muzeum na Tvrzi
pondělí 26. března až pátek 6. dubna
Výstava zdobených vajíček a velikonoční výzdoby
Knihovna M. J. Sychry

úterý 17. dubna, 8.00-15.00
O Žďárského muzikanta
sál ZUŠ

úterý 20. března až pondělí 30. dubna
Vítání jara s Marií Kosteleckou
vestibul Čechova domu

úterý 17. dubna, 11.00
Šperk jarmark
Family point, poliklinika

pátek 6. dubna až úterý 1. května
Výstava ZUŠ - výtvarný obor
Malá galerie Staré radnice

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

