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Žďár nad Sázavou se rozzářil ohňostroji str. 4

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

Foto: Milan Šustr

Žďár nad Sázavou 2017 v obrazech str. 12-13Velká novela stavebního zákona str. 7
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Na pozvání pátera Záleského, faráře ze 
Zelené hory, přijel do Žďáru na začátku 
ledna Marek Orko Vácha. Přivezl s sebou 
dvě přednášky, na které celkem přišlo 
přes tisíc lidí. A o čem Vácha mluvil?

Nejprve dopoledne studentům Biskup-
ského gymnázia povídal o nevyžádaných 
radách mládeži, jak se také jmenuje i jeho 
nová kniha. V podvečer poté připravil pro 
širokou veřejnost přednášku na téma křes-
ťanství, ekologie a ochrana přírody.

Z celé akce bylo znát, že do Žďáru při-
jíždí s radostí. „Šagi byl mým dlouholetým 
duchovním průvodcem,“ uvedl přednášku 
Vácha (Šagi je skautská přezdívka pátera 
Záleského, pozn. red.). Mezi přednáškami 
se stihl zúčastnit mše v poutním kostele sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Marek 
mě nadchnul, jeho přednáška byla syntézou 
hlubokých filozofických myšlenek a vědec-
kých poznatků,“ dodal Jiří Cočev, ředitel 
gymnázia. (red)

Zaostřeno na Žďár 2018

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první číslo Žďárského 

zpravodaje letošního roku. Chceme tímto 
ročníkem zase posunout kvalitu zpravodaje 
o kousek dál. Drobná grafická úprava obál-
ky je jen praktickou změnou pro odlišení 
jednotlivých ročníků. Podstatný je výrazný 
vývoj po obsahové stránce. Ustálené rubri-
ky, informace od příspěvkových organizací 
města, anketní otázky pro občany i zastu-
pitele, aktuální informace z města i mimo 
něj, to vše je zásluhou velmi dobré práce 
odpovědných redaktorů Nikoly Adlerové v 
minulosti a Jakuba Axmana v posledních 
třech číslech. Chtěl bych jim touto cestou 
poděkovat za jejich zdařilou práci, otevřený 
přístup k autorům všech příspěvků a trvalou 
snahu zpravodaj vylepšovat. Velice mě mrzí 
názor rádoby opozičních zastupitelů, kteří 
se snaží manipulovat s názorem veřejnosti 
o neatraktivnosti zpravodaje a lživě obviňují 
z cenzury.

V prosinci loňského roku byl zastupitel-

stvu města navržen zodpovědně připra-
vený rozpočet pro rok 2018. Ten byl bez 
zásadních připomínek schválen výraznou 
většinou přítomných zastupitelů. Přes stříz-
livý odhad příjmů ze státního rozpočtu se 
podařilo výdaje města směřovat na investi-
ce, které vyváženě řeší nejen oblast sportu s 
novým a praktickým zázemím pro fotbalis-
ty a tenisty, ale i oblast kultury a školství se 
zvýšenými investicemi do oprav a moderni-
zace školních zařízení. Nemalé prostředky si 
vyžádá rekonstrukce a výstavba infrastruk-
tury na Vodojemu, Klafaru a Vysočanech. 
Vše v objemu za více než 100 miliónů korun.

Milí spoluobčané, stojíme na prahu no-
vého roku 2018. Věřím, že letošní rok s vý-
znamným datem stoletého výročí od vzniku 
Československé republiky bude pro naši 
zemi i město rokem úspěšným. I když os-
mičky na konci letopočtu nebyly vždy pro 
náš národ historicky pozitivním milníkem. 
Nejsem pověrčivý a snažím se být optimis-
tou. Zatím stále máme možnost rozhodovat 
o své budoucnosti, což je i velký závazek 
k příštím generacím. Ne každý národ tuto 
možnost má. Naše země má cennou zku-
šenost, protože takřka polovinu posledních 
sta let jsme  prožili v totalitě. Využijme proto 
každé příležitosti se svobodně rozhodnout. 
Třeba nyní v lednu v prezidentských vol-
bách, kdy budeme vybírat osobnost, která 
bude reprezentovat naši zemi během dal-
ších pěti let. Bude jen na nás, jakým hodno-
tám dáme přednost. Já preferuji čestnost, 
úctu k našim národním hodnotám a sluš-

nost, protože z té vyrůstá i spravedlnost.
Dovolte mi popřát Vám i Vašim blízkým, 

abychom byli všímaví ke svému okolí, k 
potřebným, tak, aby náš život byl plný zdra-
vé, pevné a šťastné budoucnosti. Upřímně 
Vám přeji požehnaný rok 2018 plný radosti, 
úspěchů, zdraví a štěstí.

Josef Klement
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AKTUÁLNĚ: Marek Orko Vácha povídal o vlivu krásy přírody na lidi

Josef
Klement

místostarosta
města 
Žďáru nad Sázavou

Marek Orko Vácha na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou Foto: Jakub Axman

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 zpravo-
daji, 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. 

I. Zaostřeno na zimní radovánky
(zasílejte do 5. února 2018)

Fotografie na soutěžní téma zimní radovánky zasílejte do 5. úno-
ra 2018 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do před-
mětu 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 zpracová-
ním vašich osobních údajů a zveřejněním fotografie ve Žďár-
ském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových 
stránkách města. Více informací, fotografická témata na celý 
rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail: 

zaostrenona@zdarns.cz. Na měsíc leden jsme pro vás vypsali 
téma Zaostřeno na zimní radovánky. Více informací naleznete na 
webu města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje. Fotografie 
jakkoli se týkající zvoleného tématu zasílejte do 5. února 2018. 

Vyhodnocení! 

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)
V prosinci 2017 bylo do soutěže zasláno 27 fotografií s volnou 
tematikou. Vítězem dvanáctého kola fotografické soutěže se stal 
Zdeněk Smejkal. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do 
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 5. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk Navrátil, 
Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Jakub Axman tel. 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.
cz ● Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 15. ledna 2018 ● 
Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● korektury: 
Zdenka Hánová ● Inzertní příloha: Jakub Axman, 733 465 035 ● Fotografie na titulní straně: Milan Šustr
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Bezpečnostní asistenti pomáhají každé ráno 
našim dětem na přechodech už dva roky

Město Žďár nad Sázavou aktivně zapoju-
je své obyvatele do chodu města. Jedním 
z příkladů jsou bezpečnostní asistenti, 
kteří na šesti přechodech pomáhají ráno 
školákům s bezpečným přecházením. A 
to již téměř dva roky. 

„Já bydlím přímo u té křižovatky, kde 
dneska stojím. A když jsem viděl, jak tam 
lidé jezdí rychle a děti okolo vůbec nekou-
kají, tak jsem si říkal, že bych se mohl zapo-
jit,“ říká na začátku předvánočního setkání 
jeden z bezpečnostních asistentů. „V novi-
nách pořád psali, že se hledá další asistent. 
A já si říkala, teda ti chlapi jsou tak líní, že 
já se na to snad dám sama,“ dodává jediná 
žena mezi asistenty, jakou prkotinou se k 
této práci dostala. Druhým dechem ale kon-
statuje, že je za ni hrozně ráda.

V posledním předvánočním týdnu se 
uskutečnilo setkání vedení města s bez-
pečnostními asistenty. „Chtěli bychom vám 
moc poděkovat za práci, kterou pro město 
a pro naše děti děláte. Jsme rádi, když se 
občané aktivně zapojují do každodenního 
chodu města,“ poděkoval Zděněk Navrátil, 
starosta Žďáru nad Sázavou. Jako poděko-
vání dostali asistenti medy od místního vče-

laře a poukaz na relaxaci. Během setkání se 
zároveň ptali vedení města na budoucnost 
projektu. „Byli bychom rádi, kdyby se nám 
podařilo vybrat ještě jednoho asistenta, kte-
rý by byl u zámecké základní školy,“ podotkl 
místostarosta Josef Klement.

Spokojeni s projektem jsou jak stráž-
níci městské i státní policie. Pochvalují si, 
že za působení bezpečnostních asistentů 
nedošlo na přechodech k žádné nehodě. 
„Asistenti svoji práci vykonávají svědomitě 
a zodpovědně. Tato činnost je velmi dobře 
vnímána z pohledu veřejnosti, a to zejména 
i ze strany řidičů,“ konstatuje trochu s údi-
vem Luboš Skřivánek, zástupce vedoucího 
Městské policie ve Žďáře nad Sázavou. Po-
dobně reaguje i vedoucí oddělení doprav-
ního inspektorátu Zdeněk Kubík: „Policie ČR 
vnímá působení bezpečnostních asistentů 
pozitivně, protože je toto jedna z možností, 
jak zvyšovat bezpečnost silničního provo-
zu.“ Závěrem rozhovoru ještě připomíná, 
že „je žádoucí chránit tuto skupinu chodců, 
protože situace je taková, že existuje určitá 
skupina řidičů motorových vozidel, kteří  
nedodržují stanovená pravidla a svým jed-
náním ohrožují ostatní občany.“

(red)

Setkání 
s občany
První únorové úterý roku 2018 se uskuteč-
ní další setkání s občany města, tentokrát 
na téma Rekonstrukce povrchů v oblasti 
Vodojem.

Kdy:  6. února 2018
 od 18 hodin
Kde: zasedací místnost zastupitelstva
 města
 Městský úřad, Žižkova 227/1
 

Setkání se zúčastní vedení města Žďáru nad 
Sázavou, projektant Klus, městský architekt 
Zbyněk Ryška a vedocí ORÚP Irena Škodová.

Bude představena vize rekonstrukce na dal-
ší tři roky po jednotlivých etapách. Obyva-
telé se následně mohou doptat na podrob-
nosti projektu. 

Žďár se v našem regionu stává význam-
nou turistickou destinací. Narůstající počet 
turistů přináší žďárským firmám působícím 
v cestovním ruchu zajímavé příjmy a mož-
nosti rozvoje. Mimo jiné tak pro Žďáráky 
vznikají atraktivní pracovní příležitosti. I 

vzhledem k plánovanému konci stávajícího 
externího provozovatele Turistického infor-
mačního centra (TIC) se Rada města roz-
hodla pro vybudování nového moderního 
TIC, které bude od 1. ledna 2019 poskytovat 
návštěvníkům města, tak i jeho obyvatelům, 
služby odpovídající 21. století, a tím podpo-
ří rozvoj cestovního ruchu v našem městě. 

Zodpovědná správa městského majet-
ku zahrnuje i jeho kvalitní pojištění. Rada 
města proto uzavřela novou smlouvu na 
pojištění městského majetku. Přes součas-
ný trend růstu pojistného je cena nové po-
jistné smlouvy srovnatelná s předchozí, při 
čemž se podařilo dojednat rozšíření garancí 
a služeb.  

Radní si velmi váží dobrých občanů a 
firem, kteří nezištně a mnohdy pravidelně 

obdarovávají žďárské školy, školky a jiné 
městské příspěvkové organizace. I malý 
materiální nebo finanční dar je mimo jiné 
důkazem dobře vykonávané práce zaměst-
nanců těchto organizací. 

Na závěr opustím věcnost a dovolím si 
osobní trochu opožděné novoroční přání. V 
minulém čísle Žďárského zpravodaje jsme si 
mohli dočíst povzdech resp. ospravedlnění 
stran ČSSD, KSČM a TOP 09 o údajné ne-
možnosti publikace v tomto mediu. Aneb 
jak omluvit svoji tříletou nečinnost před 
voliči, když se volby blíží. Přál bych si, aby 
kolegové zastupitelé našli v sobě energii a 
odhodlání v následujícím roce bez výmluv 
pravidelně a věcně přispívat do rubriky Slo-
vo zastupitelů.  

Radek Zlesák

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Radek
Zlesák

radní
města 
Žďáru nad Sázavou

Novoroční ohňostroj je již ve Žďáře nad 
Sázavou tradicí. 1. ledna 2018 se usku-
tečnil již po devatenácté. A dlouhodobá 
zkušenost se projevila i na spokojenosti 
účastníků, jak se dalo soudit z komentá-
řů.

„Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších 
akcí, které město Žďár nad Sázavou pořádá,“ 
poznamenává Blanka Lučková, vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu, který za or-
ganizaci ohňostroje zodpovídá. A její slova 
potvrzuje i místostarosta Klement: „Letos se 
přišlo podívat pět až deset tisíc lidí dle údajů 
Městské policie.“

Samotná akce začala již v půl šesté večer, 
kdy po krátkém uvítání přišli na podium čle-
nové sboru Svatopluk. Tento nejdéle existu-
jící pěvecký sbor na Moravě zazpíval několik 

skladeb. Následně dostali prostor zástupci 
politických stran, aby v Novém roce mohli 
pozdravit občany města. Závěrem se opět 
vrátil Svatopluk, aby zazpíval státní hymnu. 
„Bylo vidět, že se lidé ke sboru sami přidávali, 
když se zpívala hymna,“ okomentoval jeden 
z návštěvníků akce.

Poté, krátcé po šesté, začal velkolepý oh-
ňostroj. Celkem trval přes pět minut a vystří-
dalo se v něm mnoho barev, tvarů i zvuků. 
Za těmito pár minutami se skrývá práce ně-
kolika lidí z firmy Ohňostroje Smištík. „Letos 
se opravdu povedl, byl nádherný, úžasné za-
končení a počasí přálo, takže super,“ podotkla 
po ohňostroji Jitka Látalová. Ohňostroj byl 
doprovázený komponovanou hudbou slo-
ženou z úryvků filmových soundtracků.
 

(red)

Novoroční ohňostroj se setkal s úspěchem

Do kina jedině včas

Zuzana
Štorcová

Zdeněk
Tomčík

Když naši kluci chodí ráno do ško-
ly, tak na přechodu jsou bezpečnostní 
asistenti každé ráno a já jsem ráda, že 
tam jsou. Je pravda, že kdyby tam ne-
byli, tak bych je nepouštěla sama, ale 
takhle jsem klidnější.

Věra
Součková

Pomáhají vám bezpečnostní 
asistenti při cestách do školy?

Zeptali jsme se rodičů u škol

Novoroční ohňostroj ve Žďáře se letos povedl Foto: Milan Šustr

Bezpečnostní asistenti jsou u šesti frekventovaných přechodů Foto: Nikola Adlerová

Myslím si, že naši bezpečnostní asi-
stenti jsou fakt dobrá věc. Svojí úlohu, 
aby děti dávaly pozor na přechodech, 
plní dobře. Já většinou děti vozím au-
tem, takže vím z vlastní zkušenosti, že 
opravdu přibrzdím, když je v těch ves-
tách vidím.

Líbí se mi, že když vozíme děti do 
školy, tak jsou opravdu na těch přecho-
dech, kde ta frekvence dětí je velká. Ty 
auta fakt zastavují a svojí práci dělají 
velmi dobře.

Jaro na školách
Na jaře nás opět čekají dvoje prázdniny 
a noví školáci se těší na svůj zápis, který 
jim otevře cestu na základní školu. Jak 
tomu bude letos?

Jarní prázdniny v okresu Žďár nad Sá-
zavou se letos uskuteční od 26. února do 
4. března. Následně 29. - 30. března budou 
velikonoční prázdniny. Chvíli poté se můžou 
na své zápisy těšit budoucí prvňáčci. Zápisy 
se letos uskuteční začátkem dubna. OŠKS Ilustrační foto Foto: archiv

Rekonstrukce kina, která proběhla v po-
lovině roku 2017, s sebou přinesla i změ-
nu v obsazování míst. Již nejsou sedačky 
zcela volné, ale každý divák má předem 
určené místo k sezení. 

Pokud si však místo jen zarezervuje a ná-
sledně spoléhá na vyzvednutí lístku těsně 
před začátkem filmu, možná bude překva-
pen, že není sám.

V poslední době se začínají tvořit u po-
kladny fronty, protože většina lidí vyzdává 
lístky na poslední chvíli. Ovšem všechny 
rezervace 30 minut před projekcí propadají. 
Proto připomínáme, pokud máte lístky do 
kina rezervované, přijďte dříve, než půl ho-
diny před představením. Jen tak si zajistíte, 
že své lístky opravdu dostanete. (red)



Aktuality Aktuality

6 7

Dne 1. ledna 2018 vstoupila v platnost 
novela stavebního zákona, č. 183/2006 
Sb. Zmíněnou právní úpravou došlo ke 
změně mimo jiné v rámci umisťování a 
povolování staveb. Přinášíme vám pře-
hled některých změn a dopadů na oby-
vatele Žďáru nad Sázavou.

Změny v povolování staveb
Byl rozšířen okruh stavebních záměrů, 

které nevyžadují povolení k jejich umístění 
- § 79 odst. 2 (viz níže). Nově nebude povo-
lení vyžadovat oplocení, které se nachází v 
zastavěném území nebo zastavitelné ploše 
a nehraničí s veřejně přístupnou komuni-
kací nebo s veřejným prostranstvím. Reálně 
to znamená, že se ve většině případů bude 
jednat o oplocení mezi sousedními pozem-
ky. 

Radost budou mít i stavitelé bazénů u 
rodinných domů nebo staveb pro rodinnou 
rekreaci. Technická zařízení, která s těmito 
stavbami souvisejí, již nevyžadují stavební 
povolení.

Povolování rodinných domů bude jed-
notné

Stavby pro bydlení a pro rodinnou re-
kreaci s jedním podzemním podlažím do 
hloubky 3 metrů a nejvýše s dvěma nad-
zemními podlažími a podkrovím podléhají 
mimo povolení k jejich umístění nyní pouze 

ohlášení. Již není rozhodující velikost zasta-
věné plochy.

Nově také podléhají ohlášení stavby o 
celkové zastavěné ploše do 70 metrů čtve-
rečních a do 5 metrů výšky s jedním nad-
zemním podlažím, podsklepené nejvýše do 
hloubky 3 metrů.

Stánky a přenosná zařízení
Dále stavební povolení nebudou vyža-

dovat prodejní stánky, konstrukce a zařízení 
pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, 
jejichž umístění nepřesáhne třicet po sobě 
jdoucích dnů. V tomto případě se nejčastěji 
jedná o krátkodobá přenosná zařízení slou-
žící k jednorázovým akcím. Tato změna se 
nijak nevztahuje na reklamní a informační 
zařízení.

Památky a stavby v okolí památek
Další podstatná změna spočívá v tom, že 

povolení stavebního úřadu již nevyžadují 
plánované záměry uvedené v ustanovení 
§ 79 odst. 2 stavebního zákona a umísťo-
vané v památkové rezervaci, památkové 
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité 
kulturní památky, nemovité národní kul-
turní památky, památkové rezervace nebo 
památkové zóny památkových zónách, pa-
mátkových rezervacích. 

Nesmíme však opomenout jiný předpis, 
kterým je zákon o státní památkové péči. 

Ten ponechal v platnosti povinnost vlastní-
ka/stavebníka opatřit si závazné stanovisko 
orgánu státní památkové péče, a to ještě 
před realizací svého záměru v ochranném 
pásmu kulturní památky. Tato změna se 
týká i stavebních změn, udržovacích prací, 
odstranění staveb, terénních úprav, umístě-
ní nebo odstranění zařízení, úprav dřevin, 
prodejních stánků, konstrukcí a zařízení 
pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, 
jejichž umístění nepřesáhne třicet po sobě 
jdoucích dnů. Hranice ochranného pásma 
areálu bývalého cisterciáckého kláštera a 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou nalezne-
te na stránkách města v sekci MěÚ informu-
je – Odbor rozvoje a územního plánování. 
Bližší informace podá Zuzana Vostrejšová, 
tel.: 566 688 199, e-mail: zuzana.vostrejso-
va@zdarns.cz. 

Další změny
Pro úplnost je nutno uvést, že novela sta-

vebního zákona přináší i další změny. Napří-
klad rozsahu povinných podkladů žádosti, 
stavebního řízení a kolaudace. V případě zá-
jmu je možno se s nimi seznámit při konzul-
tacích přímo na stavebním úřadu. Kontakt 
na stavební úřad najdete na webu města v 
sekci MěÚ informuje – Odbor stavební. 

Odbor stavební

Stavební zákon prošel úpravou. Co to pro Žďáráky znamená?

Ilustrační foto Foto: archiv

§ 79 odst. 2 stavebního zákona 

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 
0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních 
komunikací,

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zeměděl-

ské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 
nejde-li o vodní díla,

d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické 
účely, body seismické monitorovací sítě,

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení 
pro provozní informace na pozemních komunikacích,

f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, 
které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komuni-
kacemi nebo s veřejným prostranstvím1) a které se nachá-
zejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,

g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi 

nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící 

k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstruk-

cí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení 
umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně 
lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení 
dřevin vysazených za účelem založení územního systému 
ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž ne-
smí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo 
k přerušení turisticky značené trasy,

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon 
práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
bez podsklepení,

m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v po-
vrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalo-
vání a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice 
pozemku, bez podsklepení,

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do 
hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stav-
by pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje 
bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se 

o  úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně pří-
rodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro 
podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací 
dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti 
od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku 
schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude 
nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném 
stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné 
ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od 
hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,

q) stavby mostních vah,
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slou-

ží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 
40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,

s) výměna vedení technické infrastruktury69), pokud 
nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného 
nebo bezpečnostního pásma,

t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní 
výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 
po sobě jdoucích dnů.

Zastupitelstvo města schválilo 14. pro-
since 2017 rozpočet města pro rok 2018. 
Kromě shrnutí základních údajů rozpoč-
tu v podbarvených rámečcích je na místě 
uvést několik podstatných bodů, které 

rámují tvorbu rozpočtu a filozofii, s níž 
rada města k tvorbě přistupuje, a co v 
kontextu toho lze očekávat v následují-
cích letech. Základní principy, ze kterých 
rada vychází, jsou přístup řádného hos-

podáře, snižování provozních výdajů, 
zvyšování podílů investičních výdajů na 
celkové sumě výdajů a zásady dobré pra-
xe finančního managementu.

Rozpočet města pod drobnohledem. Co nás letos čeká?
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Stavba rozpočtu
Rozpočet města musí být ze zákona plá-

novaný tak, že příjmy i výdaje jsou shodné. 
To splňuje i rozpočet města na rok 2018.  

Více investic
Snaha stávajícího vedení města je zvyšo-

vat podíl investic na úkor provozních výda-
jů. To znamená najít více peněz na budování 
infrastruktury (dětské hřiště, nové povrchy 
silnic a chodníků, atd.). „Pokud chceme bu-
dovat investice, máme dvě varianty, kde na 
to vzít. Buď se víc zadlužíme, nebo snížíme 
mandatorní výdaje. Po celou dobu našeho 
vedení města se snažím jít cestou nižších 
výdajů na provoz, což budeme uplatňovat 
i v roce 2018,“ popisuje Josef Klement, mís-
tostarosta Žďáru nad Sázavou. Celkově jde v 
roce 2018 na investice 22% celkového roz-
počtu města.

Dotace pokračují
Město bude i v letošním roce aktivně 

žádat o podporu z dotací vyhlašovaných 
ministerstvy, kraji nebo Evropskou unií. „Již 
nyní víme, že budeme žádat o podporu na 
projekty v hodnotě přibližně 100 milionů 
korun,“ dodává Jan Prokop, projektový ko-
ordinátor.

Kvalitní rating
V roce 2017 prošlo město hodnocením 

ratingové agentury Moody´s. A vedlo si 
velmi dobře. „Žďár vykazuje solidní provoz-
ní výsledky,“ uvedl Igor Ovčáčík z Moody‘s. 
A dodává: „ V roce 2016 dosáhl provozní 
přebytek města 16,9 procenta provozních 
příjmů, což je mírný pokles oproti 17,7 pro-
centa v roce 2015. V následujících dvou le-
tech se dá očekávat stabilizace provozních 
výsledků kolem úrovně 17 procent běžných 
příjmů, což je dostatečné ke krytí dluhové 
služby u části kapitálových výdajů města.“ 
Není tedy důvod mít strach o dlouhodobé 
hospodaření města.

(red)

Přehled k rozpočtu pro rok 2018
příjmy celkem 466 118
financování celkem -6 116
výdaje celkem 460 002

Příjmy
daňové 331 435
nedaňové 53 564
kapitálové 25 000
dotace 36 119
převod z FSFP 20 000
 466 118

Financování
převod z 2017 7 500
splátky úvěrů -13 616
 -6 116

Výdaje
lesy, rybníky 2 522
obchod, služby 1 235
doprava 62 125
vodní hosp. 20 153
školství 53 652
kultura 20 371
tělovýchova 48 916
zdravotnictví 3 623
bytové hospodaření 33 811
komunální služby 28 700
životní prostředí 35 460
sociální věci 16 943
bezpečnost 19 926
správa 90 565
daň z příjmů 20 000
DPH 2 000
 460 002

Částky jsou uvedeny v tisících korunách.
(red)Ilustrační foto Foto: archiv

Projektová dokumentace Foto: archiv
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Anketa pro zastupitele

Jako občan Žďáru se nejvíce těším na 
to, že nám rok 2018 přinese pozitivní změ-
ny, které se promítnou do celkového života 
občanů. Na setkávání s přáteli, na množství 
sportovních a kulturních aktivit, které mi 
naše město umožňuje. Na to, že čas, který 
strávím v našem městě, bude smysluplný, 
protože čas nejde nikdy vrátit zpět. Těším 
se na podněty ostatních občanů ke zkvalit-
ňování života v našem městě a doufám, že 
na podzim, až se bude opět rozhodovat o 
volbě zastupitelů města, občané správně 
vyberou ty, kteří se o jejich město zajímají a 
snaží se neustále pro Žďár něco udělat. 

Ludmila
Řezníčková

zastupitel
ANO 2011 

V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů města na další anketní otázku. Na co se jako občané Žďáru nad Sázavou 
nejvíce těšíte v roce 2018? 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.

Těšíme se na setkávání s příjemnými a 
spokojenými lidmi. Těšíme se na uklizené a 
posečené město, na bezproblémovou MHD, 
opravené chodníky, ulice, domy, na příleži-
tosti pro bydlení, na oživení náměstí, nárůst 
obyvatel, na komunikaci s nimi a na některé 
další sliby a investice. Ty jsou totiž skoro jako 
Yetti. Vedení města o nich již téměř 4 roky 
mluví, ale nikdo je ještě nikde neviděl. Pros-
tě byli bychom rádi, kdyby konečně v tomto 
roce alespoň některé sliby byly naplněny a 
věci, které jsou v jiných městech běžné, za-
čaly fungovat. Sliby se totiž mají plnit neje-
nom o Vánocích.

Těším se na čerstvě voňavé jaro kolem 
Zelené hory, příjemně teplé léto na Piláku, 
barevně slunečný podzim u Vápenice a čis-
tě bílou zimu nad Klafarem. Na mně to sice 
nezáleží, já to neovlivním, ale těšit se snad 
mohu. Ke konci loňského roku se nám do 
města narodilo 214 chlapečků a holčiček. 
Narození zdravého dítěte je největší zázrak, 
pro rodiče štěstí a pro město budoucnost. 
Těším se, že se jich v příštím roce narodí ješ-
tě víc. Na mně to sice nezáleží, já to neovliv-
ním, ale těšit se snad mohu. 

Radek
Černý

zastupitel
ODS 

Na farmářské trhy, na hokejové play-off, 
kde doufám, že ve finále vydrtíme Havl. 
Brod. Na Den Žďáru. Na potkávání se v no-
vém kině a při kulturních a duchovních 
akcích nejen u Prokopa, Marie a Nepomuc-
kého. Na setkání při smršti nápadů k partici-
pativnímu rozpočtu, při dalších sportovních 
akcích jako fotbal nebo tenis a už s novým 
zázemím. Prostě na všechny akce, kde se 
obyvatelé spolu potkají. Náladu a atmosfé-
ru města dělají lidé. A lidé, kteří se potkáva-
jí a umí se spolu bavit, pak dělají ze svého 
města lepší místo k životu. Sounáležitost 
obyvatel tak předurčuje, jak kvalitně se v 
něm žije.

Martin
Mrkos

zastupitel 
Žďár - živé město

Zastupitelé za KDU-ČSL se samozřejmě 
těší na další rok aktuálního volebního ob-
dobí s prioritou  tvůrčí a smysluplné služby 
ve prospěch našich žďárských spoluobčanů 
a spoluobčanů  spádových obcí. To samé 
platí i pro naše působení v radě města a za-
stupitelstvu města, které bude v roce 2018 
připravovat  realizaci  několika důležitých 
investičních projektů. Těšíme se na vzá-
jemný konstruktivní dialog vedený napříč 
politickým spektrem zastupitelstva, bez 
projevů hořkosti a osobních útoků. Velkým 
potěšením v novém roce by také bylo, kdy-
bychom  mohli co nejvíce svého osobního 
času věnovat rodině a svým blízkým.

Rostislav
Dvořák

zastupitel
KDU-ČSL

Vladimír
Novotný

zastupitel
ČSSD

Když se nechce, je to horší, než když se 
nemůže

Cenzura znamená potlačení projevu. 
Omezení přístupu k sdílení informací v me-
diích. V reakci na text trojičky opozičních za-

stupitelů v minulém čísle, při plném vědomí 
a s veškerou vážností konstatuji, že obvinění 
redakční rady ŽZ z cenzury jsou cynické lži. 
Důkazem je samozřejmé zveřejnění jejich 
textu, bez jakéhokoli zásahu. Pak, že nemo-
hou psát a publikovat? Zřejmě disidenti. 

Za minulého režimu 2010-14 na radnici 
neexistovala pevná pravidla ani redakční 
rada, ani žádný zastupitel neměl nárok na 
publikaci v ŽZ. Aktuálně má každý zastu-
pitel právo na zveřejnění svého příspěvku 
ve ŽZ v definovaném rozsahu. Na poslední 
stránky přibyla reklama, která snad dnes 
nikoho neuráží. Inzerují zde renomované 
firmy, největší zaměstnavatelé v našem 
městě, což je legitimní potvrzení kvality a 
renomé měsíčníku. A pro město úspora. 

Mimochodem, v Novinách Kraje Vysočina 
reklama nevadí, pane náměstku? 

Při svém angažmá v redakční radě, za-
darmo a ve svém volném čase, jsem nikdy 
nezaznamenal, že by byl odmítnut či kori-
gován jakýkoli příspěvek zastupitele. Pokud 
páni inženýři a bakalář tvrdí opak, tak nechť 
dokladují konkrétní případ. 

Roky jsem psal každý měsíc do Novinek 
a bylo to náročné najít si čas, téma a dát si 
práci s textem. Pár měsíců před krajskými 
volbami 2016 se probudili i pan Bárta a No-
votný. Je to stále stejné. Blíží se komunální 
volby, je třeba se začít zviditelňovat. A odů-
vodnit tříleté leháro: „Oni nás nepustili!“. Jas-
ně pánové, když se nechce, je to horší, než 
když se nemůže. 

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

V roce 2018 čeká zeleň ve Žďáře nad Sá-
zavou velký krok kupředu. Žádost města 
o dotaci na obnovu zeleně uspěla mezi 
dalšími 54 projekty a již na začátku roku 
2018 čekají městskou zeleň zásadní změ-
ny. 

Na projektu obnovy zeleně se začalo 
pracovat již v roce 2014. Postupně byl vy-
pracován tzv. pasport zeleně. Jedná se o 
dokument, ve kterém je zmapovaná a po-
psaná veškerá zeleň ve správě města. Díky 
pasportu má nyní město přesný přehled, v 
jakém stavu zeleň je. Na základě tohoto do-
kumentu pak byl zpracován plán úprav této 
zeleně. Úspěch v dotačním programu je 
tedy završením celého několikaletého pro-
cesu. Součástí příprav bylo i projednávání 
přímo s občany na dvou Setkáních a násled-
né připomínkování.

„Jakkoli může úprava zeleně vypadat na 
první pohled drasticky, je potřeba si uvědo-
mit, že začínáme něco velkého, co bude mít 
pozitivní dopad na mnoho příštích generací 
Žďáráků. Stromům a keřům trvá třeba i de-
sítky let, než vyrostou do plné krásy, užijí si je 
tedy hlavně naše děti,“ uvedl starosta Zde-
něk Navrátil.

Obnova zeleně se týká šesti lokalit:
1. Hřbitov Jamská, okolí Horního rybníka
2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu
3. Vodojem - od ul. Štursova po bytovku 
Jamborova
4. Park u 5. ZŠ a lokalita Haškova
5. Chodník od nádraží ke ŽĎASu a pří-
stup ke ŽĎASu od Strojírenské
6. Neumannova - sídliště 

Důvodů k obnově zeleně je hned něko-
lik. Jednak jde o budoucí rozvoj jednotli-
vých lokalit, odstranění a následné nahra-

zení starých nebo náletových porostů nebo 
usnadnění údržby vybraných ploch. Hlav-
ním důvodem je ale především bezpečnost 
obyvatel.

„Loňské vichřice nás jen utvrdily v tom, že 
není nač čekat. Nejde tu o pouhé zkrášlová-
ní okolí, ale důležitou roli hraje i bezpečnost 
našich občanů. Strom, který vloni spadnul na 
plot mateřské školy, byl takovým zdviženým 
prstem. Bylo by přehnané tvrdit, že se to po 
obnově zeleně už nebude opakovat, ale mů-
žeme dělat vše pro to, abychom co nejvíce sní-
žili rizika,“ dodal starosta.

S obnovou zeleně samozřejmě neodmy-
slitelně souvisí i zásahy do stávajících poros-
tů nebo jejich úplně odstranění. Tyto zásahy 
ale bude automaticky doplňovat i početná 
výsadba. Ve výsledku tedy přibude přibliž-
ně o čtvrtinu více dřevin, než kolik se vykácí. 
Počítá se například s novou jírovcovou alejí 
v lokalitě u Horního hřbitova nebo kom-
pletní obnovou lipové aleje podél chodní-

ku mezi nádražím a ŽĎASem. Žádné kácení 
není samoúčelné, vše je součástí komplex-
ního a dlouhodobého řešení. 

Vliv kvalitní a zdravé zeleně na život ve 
městě je naprosto zásadní.  Například lis-

ty stromů i keřů jsou schopné přitahovat 
prachové částice, čímž očišťují vzduch od 
negativních vlivů automobilové dopravy. 
Městská zeleň také zajišťuje příhodné pod-
mínky pro fungování ve městě během par-
ných letních měsíců. Díky zeleni je zajištěno 
vsakování dešťové vody.  A takových příkla-
dů je možné uvést celou řadu. 

„Bylo by sobecké, abychom za každou 
cenu lpěli na každém stromu nebo keři, který 
máme třeba rádi. I naše děti si zaslouží krásné 
a zdravé stromy. Pokud je ale mají mít, musí-
me je vysadit my nyní,“ zhodnotil Navrátil.

V únorovém vydání Žďárského zpravodaje 
se dočtete o dalším postupu obnovy zeleně. 
Více informací budeme postupně zveřejňo-
vat na webu: http://zelen.zdarns.cz. V pří-
padě konkrétních dotazů se můžete obra-
cet na odboru komunálních služeb na Evu 
Křesťanovou - eva.krestanova@zdarns.cz. 

(red)

Zeleň pro příští generace anebo obnova zeleně ve Žďáře

Víte, že... 

... mapu městské zeleně podle 
pasportu si můžete prohlédnout na  
http://gis.zdarns.cz.

Ilustrační foto Foto: archiv

Radek
Černý

radní, zastupitel
ODS

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)

Máte otázky na své zastupitele? Napište nám!
Víte, že...

... Kino Vysočina ve Žďáře nad Sázavou 
je 13. nejnavštěvovanější kino v České 
republice (75 osob / film)?



Rozhovor
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Městský úřad informuje
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V ulici Smetanova proběhlo odstranění a ošetření poškozených dřevin následkem silného větru. Ten dne 29. října 2017 
poškodil i další dřeviny ve Žďáře nad Sázavou. 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
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nové kolegy.

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou? 
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 sociálního - veřejný opatrovník
Výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu agendy veřejného opatrovnictví, pracovní poměr na dobu 
neurčitou s předpokládaným nástupem v březnu až květnu 2018. 
Přihlášky doručte do 5. února 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 – veřejný opatrovník“.

Vývoz biopopelnic

Marcela Lorencová v listopadu obhájila 
funkci ředitelky příspěvkové organizace 
Kultura Žďár. Nyní začíná její desátý rok 
ve vedení organizace, která se za posled-
ní roky rozrostla co do prostor, tak do 
programu. Jaké má plány na dalších šest 
let?

Vloni jste obhájila místo ředitelky pří-
spěvkové organizace Kultura Žďár, což 
znamená, že jsou s Vaší prací radní spo-
kojeni. Můžete shrnout, co se za poslední 
roky pod Vaším vedením povedlo?

Myslím si, že jsme tady udělali opravdu 
hodně práce. A to hlavně v tom smyslu, že 
jsme organizaci scelili. Nastavili hospodaře-
ní tak, aby to fungovalo. A podařilo se nám 
ji dostat na nějakou úroveň, kde dnes je. A 
mým největším krédem nyní je organizaci 
udržet tam, kde je. Což se nemusí zdát jako 
velká výzva, ale opak je pravdou.

A jak si tedy Kultura Žďár vede v porov-
nání s ostatními organizacemi?

Když se takhle ke mně dostávají hodno-

cení naší organizace v porovnání s ostat-
ními v kraji, tak si vedeme velmi dobře. A 
myslím, že i ve Žďáře jsme lidmi velmi dob-
ře vnímáni. Tím nechci říct, že tady nejsou 
nedostatky. Další větší rozvoj je dán hlavně 
financemi, které ovšem nemáme. Myslím si , 
že podobně financovanou organizaci v oko-
lí nenajdete.

Rád bych se zastavil ještě u rekonstruk-
ce Kina Vysočina. Vy jste kino pod svou 
správu získali v roce 2014, město v roce 
2017 provedlo rozsáhlou reknostrukci, 
kdy se zmenšila kapacita kina na polovi-
nu? Co na to říkátea a jak reagují diváci?

Je to tak, jak říkáte. V roce 2014 jsme do-
stali kino do správy a byli jsme na to totálně 
nepřipraveni. Ale během měsíce jsme kino 
vysmejčili, natřeli a zařídili tak, aby tam bylo 
teplo a bylo tam celkově příjemně. A musím 
říct, že se to ihned na návštěvnosti projevilo. 
Samotná architektura kina je velmi kvalitní 
a v dnešní době výjimečná, ovšem technic-
ky kino bylo velmi zastaralé. Takže jsme kino 
hlavně zmodernizovali po technické strán-
ce. Diváci však nejvíce pocítili nové hlediště, 
které jsme se snažili udělat příjemné. Proto 
jsme také snížili kapacitu na polovinu. A do 
dneška se nám stalo asi jen dvakrát, že by 
nová kapacita nestačila, pak film rádi uve-
deme i vícekrát. Takže já to hodnotím velmi 
kladně.

Kromě rekonstrukce kina si obyvatel 
Žďáru také mohl všimnout, že za posled-
ní roky kulturní program velmi zhoustl. 
A přitom, když sem člověk přijde, tak tu 
pracujete ve třech kancelářích o pár li-
dech. Jak to všechno zvládáte? To je na 
první pohled obdivuhodné.

I na druhý! (smích) Je pravda, že si své 

lidi velmi důsledně vybírám. Možná proto 
toho pak zvládáme tolik. A lidé, kteří pracují 
pro Kulturu Žďár, tak pracují opravdu velmi 
dobře. Nepamatuji si, že by se mi stalo, že 
by mi někdo řekl, že nám nepůjde pomoct s 
nějakou akcí, která se třeba koná večer nebo 
o víkendu. A za to jim patří velký dík.

Pro obhajobu místa jste radním předklá-
dala vizi příspěvkové organizace na dal-
ších šest let. Co jsou pro Vás klíčové body 
v dalším rozvoji během této doby?

Myslím si, že máme relativně prostor v 
propagaci akcí. Což je ale oblast, která je 
hodně ovlivněna finančními prostředky. My 
bychom se potřebovali těm lidem trochu 
víc přiblížit. To se týká předplatných nebo 
prodejními místy, resp. časy. V koncepci 
jsem mluvila hodně o Staré radnici, protože 
to je místo, ve kterém mi přijde, že je velký 
potenciál. A myslím, že s ní mají i radní jisté 
záměry. Tak uvidíme.

Prozradíte nám ještě, na co se mohou 
Žďáráci v letošním roce z kulturních akcí 
těšit?

Opět jsou v prodeji tři předplatné do di-
vadla. Co se týká koncertů, tak z těch velkých 
bych ráda vyzdvihla Radůzu a Olympik. Dále 
jednáme o vystoupení s Tomášem Klusem, 
které by se mohlo uskutečnit v srpnu, ale za-
tím to není jisté. Dále budeme dělat besedy 
a promítání. Ale nezapomínejme, že toho 
programu je ve Žďáře víc. Dělá ho Batyskaf, 
Teta Hana, Jazzmine a další.

Děkuji za rozhovor.
 Jakub Axman

ROZHOVOR: S Marcelou Lorencovou o Žďáru a kultuře

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

Marcela Lorencová Foto: Jakub Axman

Cena za říjen 2016 až září 2017 byla udě-
lena v rámci soutěže My třídíme nejlépe po-
řádané Krajem Vysočina a firmou EKO-KOM, 
a to v doplňkové soutěži ELEKTROWIN ve 
zpětném odběru elektrospotřebičů v rám-
ci projektu Intenzifikace zpětného odběru 
elektrozařízení a odděleného sběru elek-
troodpadu v Kraji Vysočina za nejvyšší vý-
těžnost kontejneru (umístění na sběrném 
dvoře) – tzv. wintejneru.

Celkem se povedlo vytěžit v průměru 5,4 
tuny odpadu na jeden wintejner. Kolektivní 

systém sběru ELEKTROWIN se zabývá využi-
tím použitého elektrozařízení, např. lednice, 
pračky, mikrovlnné trouby, mixéry – tzv. bílá 
technika. 

Město jako vítěz této soutěže obdrželo 
částku 20 tisíc korun.

Děkujeme všem občanům, kteří se na 
tomto výsledku podíleli, ať  již předáním 
použitých elektrozařízení na sběrném dvo-
ře, nebo v rámci  mobilních svozů ve městě. 

OKS

Žďář je první v třídění elektroodpadu

Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno
Svazek klíčů  u nákupního centra
Svazek klíčů  ve Žďáře  nad Sázavou 3
Pánské a dámské hodinky  u Domu kultury
Klíč + štítek  bez místa určení
Igelitová taška s ponožkami  ul. Jihlavská

Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě u 
Aleny Benešové - 566 688 146.

Cena za nejvíce vytříděného elektroodpadu Foto: Jakub Axman

V zimním období leden - březen 2018 
se budou biopopelnice vyvážet jedenkrát 
měsíčně.

Od dubna 2018 bude opět pravidelný tý-
denní vývoz popelnic.

16. ledna 2018
13. února 2018
13. března 2018

OKS

Prezidentské volby
Případné druhé kolo volby prezidenta se 

uskuteční v pátek 26. ledna, od 14 do 22 ho-
din, a v sobotu 27. ledna, od 8 do 14 hodin.

Volební místnosti zůstávají stejné jako 
při prvním kole voleb. Podrobný rozpis na-
jdete v prosincovém Žďárském zpravodaji.

(red)

Ve dnech 9. – 22. dubna 2018 proběhne 
již X. ročník akce Čistá Vysočina. Kdy do-
jde k úklidu veřejného prostranství a pří-
rody na Vysočině, který organizuje Kraj 
Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a MA21. Vítáme pomoc každé-
ho: škol, pracovníků firem, neziskových 
organizací, obcí i jednotlivců!

Termín přihlašování na akci a nahlášení 
sbíraného prostoru: 1. ledna – 28. února 
2018. Elektronický přihlašovací formulář a 
další informace naleznete na www.kr-vyso-
cina.cz/cistavysocina.

Registrovaní účastníci ze Žďárska obdrží 

zdarma pytle na odpadky, které lze vyzved-
nout v termínu od 3. dubna - 6. dubna 2018 
na Městském úřadě – odbor životního pro-
středí – Hana Daďourková – 566 688 347. 
Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo 
obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny. V případě sběru odpadků v obci 
si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním 
úřadem. Sběr a svoz odpadu z ostatních 
ploch je nutné konzultovat s jejich vlastní-
kem. Více informací poskytne: Oldřich Skle-
nář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@
kr-vysocina.cz, 564 602 562 a Petr Holý, od-
bor regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysoci-
na.cz, 564 602 538. oŽP

Čistá Vysočina pokračuje i v letošním roce

V Kraji Vysočina během podzimu pro-
běhly aktivity tematicky zaměřené na zpět-
ný odběr elektrospotřebičů s vazbou na 
charitativní sběrový projekt s názvem Věnuj 
mobil. Cílem bylo zvýšit povědomí občanů 
o předcházení vzniku odpadů, správném 
nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči 
a podpora sociálně znevýhodněných rodin 
v kraji. V rámci této akce byla také oslovena 
sociálně právní ochrana dětí sociálního od-
boru. Pracovnice vybraly rodiny, jejichž děti 
dostaly mobilní telefon věnovaný firmou 
Asekol.

Mobilní telefony udělaly velkou radost 
nejen pod vánočním stromem. 

(OS)

Věnuj mobil ve Žďáře

Před Po
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Slavnostní otevření Kina Vysočina Foto: Nikola Adlerová

Pád stromu po vichřici na mateřskou školu Foto: Marie Šustrová Koncert slavného filipínského sboru v bazilice Foto: Václav Košťál

Žďárská filipojakubská noc Foto: Hana Vykoukalová Bruslení s Martinou Foto: Hana Vykoukalová
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Již pošesté probíhá předvánoční akce, 
která má za cíl potěšit děti z chudších 
rodin v České republice. Radost těmto 
dětem udělají zase děti, jimž dospělí po-
mohou připravit jejich dárkovou krabici 
od bot. Tu společně naplní dětskými dár-
ky k Vánocům. Dárek dostane některé z 
dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v 
ČR a určitě mu udělá velkou radost. A jak 
letošní ročník probíhal ve Žďáře?

Ze sběrných míst před Vánocemi organi-
zátoři zajistí převoz dárků do předem vyti-
povaných míst, kde místní instituce uspo-
řádají vhodný způsob jejich předání. Někde 
půjde přímo o tzv. sociálně vyloučené loka-

lity, jinde bude distribuce mířit k chudším 
rodinám, a rodinám samoživitelek. 

Za projektem stojí Diakonie Českoslo-
venské církve evangelické a Českobratrská 
církev evangelická.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Žďár nad Sázavou se k projektu Děti darují 
dětem připojilo a připravilo seznam 27 dětí 
ze sociálně znevýhodněných rodin.Krabice 
od bot pro tyto děti  byly balené ve Svratce 
a v Proseči, sběrné místo Krouna.

Děkujeme a přejeme všem, kteří se na 
projektu podíleli,  radost v novém roce 
a doufáme, že dárky v krabicích potěšily 
všechny obdarované. Více o projektu na 
www.krabiceodbot.cz (red)

Vybrané dárky pod stromečkem na Městském úřadě Foto: Irena Peterková

Děti darovaly dětem k Vánocům i letos

Výročí Sociálních služeb města slavila 
také pečovatelská služba. Již v sedmde-
sátých letech minulého století byla po-
skytována na celém území našeho města 
pod hlavičkou Okresního ústavu soci-
álních služeb Žďár nad Sázavou. V této 
době byla většina pečovatelských úkonů 
poskytována lidem v jejich domácnos-
tech.  Pečovatelky nosily nákupy a léky, 
prováděly úklidy, pomoc při osobní hygi-
eně nebo dovoz obědů stejně jako dnes. 
Tenkrát ale ještě často nosily uhlí, dřevo 
na otop, vynášely popel a nosily pitnou 
vodu, tyto úkony jsou dnes jen výjimeč-
ně.  

Kdo jsme 
Jsme poradna pro zdravotně postižené. 

Pomáháme prostřednictvím poradenství a 
podporujeme naše návštěvníky při práci na 
lepší kvalitě jejich života. Poskytujeme od-
borné sociální poradenství přímo v centru, 
ale přijedeme i k vám domů.

Naše služba je bezplatná, anonymní a 
profesionální. Dbáme na důstojnost a dis-
krétnost vůči našim klientům. 

Komu pomáháme
Pomáháme lidem s jakýmkoli typem 

zdravotního postižení – např. osobám se 
zrakovým či sluchovým postižením, oso-
bám s pohybovými problémy, osobám, kte-
ré mají nepříznivý zdravotní stav na základě 
krátkodobé či dlouhodobé nemoci. Pokud 
se na nás obrátí někdo, komu nemůžeme 
na místě pomoci, předáme kontakt na jinou 
službu či instituci ve městě. 

Jak pomáháme
Zprostředkováváme kontakt našich kli-

entů se společenským prostředím. Posky-

tujeme informace o jiných neziskových or-
ganizacích, svazích a klubech, které sdružují 
osoby se zdravotním postižením, informu-
jeme o aktivitách a o poskytovatelích soci-
álních služeb v regionu.

Informujeme o dávkách, příspěvcích, 
výhodách a slevách. Dáváme poradenství 
ohledně průkazů pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP), o parkovacích průkazech, 
příspěvku na péči a jeho využití, příspěvku 
na mobilitu, možnost získání příspěvku na 
nákup automobilu a úpravu koupelny, a za 
jakých podmínek lze tento příspěvek získat. 
Informujeme také o invalidních důchodech, 
možnosti získání sociální služby, příspěvku 
na bydlení, zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením.

Poskytujeme informace o kompenzač-
ních pomůckách a pomáháme při výběru 
vhodné pomůcky. 

Nabízíme klientům i zapůjčení kompen-
zační či rehabilitační pomůcky – např. inva-
lidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, 
různé typy chodítek a schodolezy. 

V našem centru máme také Psychologic-
kou a Pedagogicko-psychologickou porad-
nu pro dospělé a děti, kterou zajišťuje Mgr. 
Novotný. Poskytujeme i právní poradenství. 
Poradny jsou pro klienty centra poskytová-
ny zdarma.

Centrum pro zdravotně postižené je také 
distributorem Euroklíče, který může pomoci 
zpřístupnit WC na různých místech v repub-
lice. + (poznámka pod čarou - Euroklíč)

Každoročně pořádáme rehabilitačně 
ozdravný pobyt u moře. Jezdíme do měs-
tečka Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný pro 
osoby se zdravotním postižením, rodiny s 
dětmi a seniory.

Proč pomáháme
Pomáháme, protože máme zkušenost 

s nízkým právním vědomím osob se zdra-
votním postižením a jejich nedostatečnou 

orientací v předpisech týkajících se sociál-
ní oblasti a možností získávání moderních 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Kde nás najdete
Centrum pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina najdete v ulici Komenského 1. Ve-
doucí pracovnicí je Květoslava Růžičková, 
které se dovoláte na 605 353 612. 

Po: 7:30 – 12:00   13:00 – 17:00
Út: 7:30 – 12:00   12:30 – 14:00
St: 7:30 -  12:00   13:00 – 17:00
Čt: 7:30 – 12:00   12:30 – 14:00
Pá: 7:30 – 11:00 (objednaní kl.)

Představujeme Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Vedoucí Centra pro zdravotně postižené ve Žďáře nad Sázavou Foto: archiv

Už více než rok se pravidelně schází čle-
nové Týmu pro mládež okresu Žďár nad 
Sázavou. Odborníci, kteří se ve svých 
profesích setkávají s různými rizikovými 
projevy dětí a mládeže, dávají hlavy do-
hromady a vyhodnocují aktuální situaci 
v oblasti rizikového a delikventního cho-
vání nezletilých. Společně pak navrhují 
strategická opatření s cílem snížit krimi-
nalitu a nevhodné chování této cílové 
skupiny.

„Je pro nás velmi důležité předávat si 
aktuální informace z našich resortů a do-
hodnout se na interdisciplinárním řešení 
problematiky rizikových a ohrožených dětí 
a mládeže v lokalitě okresu Žďár nad Sáza-
vou,“ informovala Petra Svobodová, koor-
dinátorka Týmu pro mládež. Ten vznikl na 
základě projektu Na správnou cestu! II, inici-
ovaný Probační a mediační službou ČR. 

Mezi zúčastněné patří zástupci měst-
ských úřadů z celého okresu Žďár nad Sá-
zavou (orgány sociálně-právní ochrany 
dětí), Policie ČR a Městské policie, Probační 
a mediační služby ČR, Okresního soudu, Pe-
dagogicko – psychologické poradny, Kraj-
ského úřadu Vysočina (Odbor sociálních 
věcí), Manželské a rodinné poradny, Centra 

prevence CéPéčko, Portimo, o.p.s., Centra 
prevence Oblastní charity Žďár nad Sáza-
vou, Centra primární prevence Spektrum a 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Ponorka a Esko.

„Témata, která vnímáme jako nejdůle-
žitější a celý rok nás v naší činnosti prová-
zela, se týkají především oblasti kyberbez-
pečí, šikany a manipulace, domácího násilí 
či absence psychiatrické a psychologické 

péče pro děti. Mezi konkrétní úspěchy mů-
žeme počítat například vytvoření seznamu 
dětských psychiatrů a psychologů v Kraji 
Vysočina, zajištění odborné účasti na před-
stavení Dýchej, vytvoření kazuistiky týkající 
se výroby a distribuce pornografického ma-
teriálu po sociálních sítích u nezletilých a 
mnohé další aktivity, které zaznamenáváme 
na webové stránky Týmu: www.tmzr.estran-
ky.cz,“ dodává Svobodová. (red)

Tým pro mládež se aktivně schází  Foto: archiv

Tým pro mládež pomáhá již přes rok. Co všechno dělá?

Půjčovna pomůcek Foto: archiv

Město Žďár nad Sázavou získalo první 
finanční prostředky z Evropské unie v 
rámci spolupráce s Agenturou pro sociál-
ní začleňování.

„Od ledna bude podpořena činnost asi-
stentů prevence kriminality. Pracovníkům 
bude pořízeno nové vybavení a zajištěno 
pravidelné vzdělávání v různých oblastech,“ 
přiblížila Dagmar Pálková, která je manažer-
kou prevence kriminality a zároveň mento-
rem asistentů. 

Od ledna je také zajištěna nová sociální 
služba Terénní program poskytovaná pří-
spěvkovou organizací Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou. Sociální služba sídlí na 
tzv. svobodárně č. 5, v prostorách dnešního 
azylového domu pro muže. Dvě terénní so-
ciální pracovnice poskytují podporu přede-
vším obyvatelům lokality Žďár 3. 

S Agenturou pro sociální začleňování 
město spolupracuje od roku 2016.

Kateřina Navrátilová

Město proti kriminalitě

V následujícím roce představíme na 
stránkách Žďárského zpravodaje každý mě-
síc jednu organizaci zabývající se pomoci 
lidem v sociální oblasti. Toto představení je 
součástí naplňování komunitního plánu.

Leden - Centrum pro zdravotně postiže-
né Kraje Vysočina, o.p.s Žďár nad Sázavou

Únor - Psychocentrum – manželská a ro-
dinná poradna Žďár nad Sázavou

Březen - Dobrovolnické centrum Kam-
bala

Duebn - Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z. s. – Základní organizace 
Žďár nad Sázavou

Květen - Sociálně aktivizační služba
Červen - Ječmínek, o. p. s.
Červenec - Sdružení pro neslyšící a nedo-

slýchavé Kraje Vysočina, o. p. s.
Září - Charitní ošetřovatelská služba
Říjen - Domácí hospicová péče
Listopad - Stacík
Prosinec - Charitní pečovatelská služba



Školství Školství

16 17

Studenti píší do novin: Nezapomínejte
Biskupské gymnázium

Seděl jsem pod rozložitou lípou a klížily 
se mi oči. Byl teplý sluneční podvečer. 
Jako zdálky jsem vnímal bzukot jakéhosi 
neposedného hmyzu i vlnící se pole zla-
tavého obilí. Za ním se matně rýsovaly 
temně zelené kopečky, v jejichž stínu od-
počívala jako v kolébce malá vesnička. 
Slunce obléklo celou krajinu do zlatoru-
dého pláště protkaného teplými paprs-
ky. Nastavil jsem pohodlně tvář slunci a 
pomalu, pomaličku jsem přestával vní-
mat okolí…

Pojednou se zdálo, že se vlnící moře obilí 
mění v neustále se hemžící malé človíčky. 

Človíčci byli pilní. Chopili se nářadí a zača-
li opracovávat půdu, na které vybudovali 
překrásné stavby, pole i lesy. Pomáhali si a 
vesele při tom zpívali, aby jim šla práce od 
ruky. Vedle mě se někdo potichounku za-
smál. Otočil jsem se. Po svém boku jsem 
spatřil malé děvčátko v režných bílých šatič-
kách. Pozorně jsem si je prohlížel. Dívenka 
svýma upřímnýma očima sledovala s láskou 
človíčky a dávala pozor, aby byli šťastní a 
svobodní. Spolu s ní jsem znovu začal tiše 
pozorovat spokojené lidičky.  

Avšak v tom náhle odněkud přiletěl jako 
zlá předzvěst silný jedovatý vítr a začal si 
pohrávat s dívčinými lesklými hustými pra-
meny. Vítr otrávil celé ovzduší. Človíčkové 
pomalu zaraženě umlkávali a nenávistně 
pohlíželi jeden na druhého, jako by za vítr 
mohl. Zahřmělo a na obloze se začal zvedat 
hrozivý stín plný nenávisti. Z ničeho nic byl 
všude. Jako ohromný drak svými černými 
křídly beznaděje zastřel každý kousíček 
nebe. Drak výhružně zařval a plamenem 
války zapálil srdce človíčků. Človíčci se na-
jednou změnili. Jejich oči odrážely šílený 
lesk, touhu cosi získat, i kdyby měli zabít. 
Drak zařval podruhé. Řev tentokrát zazněl 
jako povel do války a človíčci ho uposlechli. 
Chopili se zbraní a bezohledně začali kolem 
sebe šířit smrt. Ničili vše, co se jim postavilo 
do cesty. 

Zoufale jsem se díval na tu spoušť. V tom 
jsem uslyšel tichý vzlykot. Otočil jsem se po 

dívence a velice jsem se vylekal. Změnila se 
k nepoznání. Z jejích překrásných očí pada-
ly třpytivé slzy na krví potřísněné, roztrhané 
a ušpiněné šaty. Plakala, protože měla ráda 
všechny človíčky stejně a nechtěla, aby se 
mezi sebou zabíjeli. Zavřel jsem zničeně oči. 
Nechtěl jsem vidět bolestnou smrt človíčků. 
Náhle se vše uklidnilo. Už je konec, pomyslil 
jsem si. Zvědavost mi přeci nedala a opatr-
ně jsem se rozhlédl. Co to? Srdce mi posko-
čilo radostí. Černý stín se stáhl! Človíčci jako 
by najednou prohlédli a všimli si, kolik zlého 
způsobili. Musí to alespoň trochu napravit. 
A tak se pustili do práce. 

Dlouho předlouho jim však trvalo, než 
svět začal vypadat částečně jako předtím.  
Avšak človíčci, jak se hojily šrámy jimi způ-
sobené, zapomínali, jaké to bylo hrozné, 
když zuřila válka, a temný stín začal opět 
růst… Děvčátko tedy sešlo mezi ně a ukazo-
valo jim své zakrvavené šaty, ale marně. Člo-
víčci neposlouchali. A stín se pomalu vkrá-
dal do jejich srdcí, až… „NE!“ vykřikl jsem a 
prudce jsem otevřel oči. Všude kolem mě již 
byla tma. Nejspíš jsem usnul, avšak teď jsem 
si toho nevšímal: „NE! Človíčci, vzpamatujte 
se! Válka je strašná. Vzpomeňte si! Minulost 
musí být stále živá! 

Nenechte ji umřít, vždyť zapomenete, jak 
hrozná válka je, a ve své nevědomosti zničí-
te svět. Nezapomínejte!“

Bohuslava Rosecká

Bohuslava Rosecká Foto: archiv

Ve školních lavicích se sešli studenti a senioři. Dařilo se jim?
Jak probíhají chemické pokusy ve škol-
ní laboratoři či hodina angličtiny, si vy-
zkoušeli prarodiče studentů žďárského 
gymnázia.

Sedmnáct prarodičů se v pátek 8. pro-
since posadilo do školních lavic po boku 
svých vnoučat. Přišli se podívat, jak vypadá 
vyučování.

V dějepise zavzpomínali na média, která 
existovala v době jejich mládí, a vyprávěli 
vnoučatům, jak se chodili dívat na televizi k 
sousedům. Seniory zaujal především pojem 
prokrastinace, chorobné odkládání důleži-
tých úkolů. Většina z nich ho slyšela poprvé, 
zatímco jejich vnoučata se s ním setkávají 
běžně.

V sociologii diskutovali o tom, jak se 
změnila společnost. Dozvěděli se například, 
že v současnosti vystuduje vysokou školu 
pouze sedm procent lidí na planetě. 

V chemické laboratoři za pomoci výluhu 
z červeného zelí rozlišovali, které roztoky 
jsou kyselé a které zásadité. To se může ho-
dit například v situaci, kdy je potřeba před 
zasazením květiny zjistit vlastnosti půdy.

Nakonec si vyzkoušeli, že učení jazyků 
nemusí být jen o nových slovíčkách. V ang-
ličtině si zasoutěžili a zvládli i jednoduchou 

konverzaci.
Daně Vlčkové se líbí, jak se od dob, kdy 

studovala ona, změnil vztah učitelů a žáků. 
„Je mnohem kamarádštější, skoro si tu ty-
kají.“

Skupina gymnazistů, která akci organi-
zovala, se vztahům mezi studenty a seniory 
věnuje už od loňského roku v rámci pro-
jektu Catch EyoU. „Zkoumali jsme mezige-
nerační propast ve Žďáře a chtěli jsme, aby 

na základě našeho výzkumu vznikla nějaká 
konkrétní akce, která by pomohla vnouča-
tům a jejich prarodičům lépe si navzájem 
porozumět.“

To se podle studenta oktávy Zdeňka Bar-
toše povedlo. Díky společné návštěvě školy 
se dozvěděl věci, které o babičce nevěděl. 
„Málokdo může říct, že ve čtvrťáku na gym-
plu měl za spolužačku svoji babičku.“

Naďa Kaňková

Studenti a senioři se většinou ve škole nepotkají Foto: Roman Veselský

Koncem listopadu se v Českých Budějo-
vicích uskutečnila aranžérská soutěž AR 
Junior. Porovnat síly s ostatními vyrazila 
i děvčata ze Střední školy obchodní a slu-
žeb ve Žďáře nad Sázavou.

Po dlouhé přípravě jsme se v brzkých 
ranních hodinách dne 23. listopadu 2017 
vypravily do Českých Budějovic. Každá z 
nás se připravovala v kategorii, která jí byla 
nejbližší. Do Českých Budějovic jsme odje-

ly v celkovém počtu šesti soutěžících. Sou-
těžily jsme v těchto kategoriích: výkladní 
skříň, počítačová grafika při tvorbě obalu na 
ovocný nápoj a plakátu, špendlení na figu-
rínu, kresba zátiší, dárkové balení a psané 
písmo. 

Zahájení soutěže se konalo v 11 hodin. 
Všichni jsme měli hodně starostí se svojí 
soutěžní disciplínou a každá si hlídala svůj 
stanovený čas. V mezičasech jsme si prohlí-
žely jednotlivé soutěžní kategorie a v duchu 
hodnotily průběh práce ostatních soutěží-
cích. Soutěž trvala dva dny a pro nás to byly 
dny plné zážitků, inspirace a napětí, proto-
že jsme netrpělivě čekaly na vyhodnocení, 
které proběhlo druhý den v odpoledních 
hodinách.

A přišla obrovská radost! Radost o to vět-
ší, že jsme uspěly v konkurenci 16 škol z celé 
republiky. Podzimní zátiší kreslila úhlem Ni-
kola Truksová a vybojovala nádherné 1. mís-
to. Soutěžní kategorii Psané písmo - úprava 
textu s grafikou tvořila Anička Šmídová a 
svojí prací vybojovala krásné 2. místo. Špen-
dlení na figurínu s námětem Inspirace ro-
kokem aranžovala Marika Bečková, která 
přivezla krásné 3. místo. 

Slavnostní chvíle dospěla ke svému zá-
věru a nás čekalo závěrečné balení a hurá 
cesta domů. Unavené, ale s pocitem snad 
dobře odvedené práce jsme dorazily do 
Žďáru nad Sázavou a těšily se domů. Podě-
kování patří panu školníkovi, který nás bez-
pečně dopravil, a oběma paním učitelkám 
odborného výcviku, které s námi soutěž 
připravovaly, prožívaly a morálně nás pod-
porovaly. 

Žákyně 2. a 3. ročníku oboru Interiérová 
a aranžérská tvorba, Střední škola obchodní 

a služebŽďárské studentky se v republikové konkurenci neztratily Foto: Jakub Axman

Máme po Vánocích, někteří stále ještě 
drží svá novoroční předsevzetí, tak držím 
palce, aby vydrželo co nejdéle. Protože 
se často novoroční výzva týká též zdravé 
stravy, tak mi dovolte, abych k tomuto 
tématu napsal pár řádků. Téma je zdravá 
strava a školní jídelna aneb jak to vidí ře-
ditel „trojky“.

Školní jídelna při ZŠ Komenského 6 uvaří 
každý den více než 600 obědů. Vaříme jak 
pro naši školu, tak také pro sousední. Výše 
ceny surovin nutných k uvaření oběda je 
odstupňovaná podle věku dítěte takto - 24 
Kč 7-10 let, 26 Kč 11-14let, 28 Kč 15 a více let. 
Jsou to ceny bez dalších nákladů, jako jsou 
energie, opotřebení strojů, mzdy kuchařek, 
úklid. Ale je třeba říct, že v ceně je na tácku 
polévka, hlavní jídlo, kompot nebo ovoce 
nebo salát nebo moučník a pití. Rodiče žáků 
platí pouze výdaj na suroviny, nic víc.

Výběr surovin musí být volen tak, aby v 
průběhu sledovaného období naplnil tzv. 
spotřební koš – což je norma, která školní jí-
delně určuje, jaké množství masa, ryb, mlé-
ka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, 
ovoce, brambor, luštěnin musí mít strávník 
měsíčně na svém poledním talíři. Od 100% 
plnění sledované komodity je možná od-
chylka ve výši +- 25%. V zásadě je to „to“, co 
kontroluje Česká školní inspekce. Její zpráva 
je k vidění i na našem webu www.3zszdar.
cz. Ve zprávě najdete také informace, jak je 
to s výběrem z více jídel k obědu, a článek 
od šéfa Asociace školních jídelen.

 Přál bych všem našim strávníkům, 
aby jim jídla uvařená ve školní kuchyni chut-
nala, a našemu týmu kuchařek, aby i nadále 
vařily tak skvěle. 

A děkujeme všem, kteří nám s tím pomá-
hají a drží palce.

ředitel 3. ZŠ

Aranžérky ze Žďáru se předvedly v republikové konkurenci

Co dnes očekávají rodiče od školy?
4. ZŠ vyráží za kulturou do Jihlavy 
aneb 177 učitelů a žáků osmých a 
devátých tříd v Horáckém divadle. 
Postřehy Káťi Koberové a Marušky 
Musilové z 8.D.

Ptáte se, co nás to napadlo? Nás ne, to 
učitele. Co jsme čekali? Písničky, když je to 
muzikál a zajímalo nás, jak bude vypadat 
Adéla, která ještě nevečeřela.  Masožravá 
kytka byla lampa a tři ženský ji ovládaly. 
Nejvíce se nám líbila Květuška, dost dobře 
hrála, bylo i hodně nečekaných efektů, kdy 
herci přilétli na jeviště zavěšeni na lanech. 
Zajímavé byly i kulisy. Určitě všem dopo-
ručujeme! Celkem rychle to uteklo a navíc 
Horácké divadlo už známe díky škole, neboť 
jsme zde byly na pohádkách. Cesta čtyřmi 
autobusy utekla, bylo plno povídání. Myslí-
me, že to byl dobrý nápad a těšíme se všich-
ni na příště. 4. ZŠ

Žáci jeli na divadlo



Ze sportu
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Příspěvkové organizace města
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Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
9. ledna 2018 celkem 21 181 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

Statistika: prosinec 2017 - 21 192, listo-
pad 2017 - 21 194, říjen 2017 - 21 214, září 
2017 - 21 240, srpen 2017 - 21 240, červen 
2017 - 21 282, květen 2017 - 21 305, du-
ben 2017 - 21 317, březen 2017 - 21 340, 
únor 2017 - 21 336, leden 2017 - 21 350)

Děti narozené v říjnu a listopadu 2017
Martina Stehnová  13.10. ZR 3
Vendula Hradová  03.11. ZR 6
Ondřej Dundáček  05.11. ZR 6
Tomáš Neterda  10.11. ZR 4
Ondřej Smolík   10.11. ZR 6
Erik Doležal    17.11. ZR 6
Jindřich Hlaváček   19.11. ZR 1
Robin Kovács   19.11. ZR 3
Natálie Entlicherová  23.11. ZR 3
Eliška Molíková   26.11. ZR 3
Matouš Vaňkát  26.11. ZR 2
Lukáš Kaláb   28.11. Měl. 
Petr Mazáč   30.11. ZR 1

Životní jubilea v únoru 2018
Josef Trojan  27.01. 85 let ZR 1
Josef Bořil   02.02. 80 let ZR 3
Oldřich Melichar  12.02. 91 let ZR 1
Ludmila Dokulilová 16.02. 85 let ZR 1
Božena Němcová  23.02. 80 let ZR 3
Ludmila Málková  23.02. 85 let ZR 3
Božena Pospíšilová  23.02. 92 let ZR 1
Stanislav Bílek   24.02. 80 let ZR 7
Bohumila Musilová  24.02. 80 let ZR 6
Marie Štěpničková   24.02. 90 let ZR 3
Josef Kunc   26.02. 85 let ZR 2

 Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

V pořadí druhý díl ze série turnajů Ligy 
Vysočiny mládeže uspořádal žďárský ša-
chový oddíl pod hlavičkou Mikulášský 
turnaj. Nebývalý počet 143 šachistů a ša-
chistek, převážně z kraje Vysočina, ale i z 
oddílů v kraji Pardubickém a Jihomorav-
ském, mohlo poměřit své šachové zna-
losti ve školní jídelně 5. ZŠ, za což této 
škole ještě jednou děkujeme.

Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií. 
Hráči do 10 let absolvovali celkem 9 kol s 
hracím tempem dvakrát 15 minut. Celko-
vým vítězem této kategorie se stal Vítek 
Fencl z Havlíčkova Brodu s počtem 8,5 bodů 
před svým oddílovým kolegou Tomášem 
Koumarem s 8 body a Helenou Šťávovou 
z Moravských Budějovic se 7 body. Dále 4. 
byla Leontýna Hladká z Lokomotivy Brno 
(7 bodů) a 5. Aleš Havelka z oddílu Gambit 
Jihlava se 6,5 body. Nejlepším ze žďárských 
byl Michal Milichovský na 11. místě se 6 
získanými body. V této kategorii startovalo 
celkem 62 hráčů.

V hlavní kategorii, turnaji starších do 16 
let, poměřilo své síly o tradiční putovní po-
hár celkem 81 hráčů. Tito měli turnaj vypsán 
na 7 kol s hracím tempem dvakrát 20 minut. 
Celkovým vítězem se zde stal nedávný ví-
těz z Mistrovství Čech - Ruda Jun z Chotě-
boře se 6,5 body před domácím Tomášem 
Vokounem, který získal bodů 6, stejně jako 
na 3. místě Petr Klabeneš, také z Chotěboře, 

se 6 získanými body. Na 4. místě se umístil 
Šimon Lang ze Světlé nad Sázavou (5,5 b.), 

5. byl Ondřej Zelený z oddílu Caissa Třebíč 
(též 5,5 b.) Z domácích se dále umístili na 9. 
místě Vítek Vinopal (5 b.), 11. Ondra Houdek 
(5 b.), 18. Adam Zelenka (4,5 b.).

Na závěr byl každý účastník vedle miku-
lášského balíčku odměněn i věcnou cenou, 
a to i díky finančnímu příspěvku poskytnu-
tému od města Žďár nad Sázavou, za který 
též ještě jednou děkujeme.

Jaroslav Vokoun

Mikulášský turnaj v šachu se uskutečnil ve Žďáře. Domácí se neztratili

Mladí šachisté těsně před začátkem utkání Foto: Jaroslav Vokoun

Umístění domácích hráčů

2. místo Tomáš Vokoun kat. H14
3. místo Vítek Vinopal kat. H16
3. místo Karolína Slámová kat. D14
1. místo Barbora Houdková kat. D16

Děkujeme za reprezentaci!

Závody dračích lodí se mohou konat i bez vody Foto: archiv Dragonboard

20. ledna se ve Žďáře nad Sázavou usku-
teční mistrovství Evropy v závodech dra-
čích lodí na ledě. Těšit se můžete jak na 
domácí týmy, tak i ty přespolní. První zá-
vod se jede v 10 hodin dopoledne.

Závod se uskuteční již po páté a poprvé 
jako mistrovství Evropy. Přihlášených týmu 
je zatím 18, z čehož mezi nimi nechybí ani 
zástupci z Rakouska, Švýcarska a Slovenska. 
Vyhodnocení bude mezi 16. a 17. hodinou, 
kdy by celé mistrovství mělo skončit. 

(red)

Dračí lodě na ledě
Bezpečnost během ohňostroje

V souvislosti s ohňostrojem, který se ko-
nal v podvečerních hodinách prvního dne 
nového roku na náměstí Republiky, byla 
k této akci přijata bezpečnostní opatření. 
Ta koordinovala Policie ČR v součinnos-
ti s Městskou policií, HZS, SDH – Zámek. 
Bezpečnostní opatření se týkala instalace 
mobilních zábran s následným uzavřením 
průjezdu vozidel po hlavní komunikaci na 
náměstí. To bylo uzavřeno od 17.15 do 18.30 
hodin, a to včetně autobusových linek, kte-
ré měly určenou objízdnou trasu. Dále bylo 
nutné zajistit ohraničujícími páskami bez-
pečný prostor při odpalování samotného 
ohňostroje, na což přímo na místě dohlíželi 
strážníci MP. Po provedeném vyhodnocení 
tohoto bezpečnostního opatření bylo kon-
statováno, že nedošlo k žádným negativním 
vlivům, které by měly přímo ohrozit přítom-
né občany, kteří se zúčastnili v prostorách 
náměstí Republiky novoročního programu.   

Poctivá nálezkyně
Občanka Žďáru nad Sázavou odevzdala 

na služebně městské policie peněženku, 
kterou nalezla na parkovišti u Kauflandu. 
Strážníkům se podařilo kontaktovat maji-
tele z Novoměstska, který si následující den 
peněženku na městské policii převzal. V pe-
něžence se nacházel obnos přesahující 13 
tisíc korun. Majiteli peněženky byl předán 
kontakt na nálezkyni, z důvodu osobního 
poděkování. 

Zvýšený výskyt silně podnapilých osob
V období vánočních svátků a konce roku 

byl městskou policií řešen zvýšený výskyt 
podnapilých osob. Zejména se jednalo o 
místní občany, kteří neodhadli míru alko-
holu. Mezi tyto patřil i případ muže, který 
byl při obchůzkové činnosti nalezen hlíd-
kou v ranní době na Silvestra. Ten se v silné 
podnapilosti okolo 2,5 promile pokoušel 
vést jízdní kolo. Při tom upadl a způsobil 
si zranění v obličeji. Strážníci poskytli muži 
ošetření a následně byl převezen RZS do 
nemocnice. Kolo si jmenovaný následující-
ho dne převzal na služebně, kde s ním byla 
celá událost dořešena. 

 
Martin Kunc, MP

Městská policie

Přes 200 předškolních dětí z mateřských 
škol ve Žďáře nad Sázavou vystoupilo 12. 
prosince 2017 na Akademii MŠ. Ta byla 
uspořádána u příležitosti 15 let od zalo-
žení příspěvkové organizace města. 

„Jsem moc ráda, že se Akademie letos 
velmi povedla. Chtěla bych moc poděkovat 
všem, kteří se na organizaci podíleli. Rodiče 
byli nadšení,“ dodává Iveta Klusáková, ředi-
telka příspěvkové organizace Mateřské ško-
ly Žďár nad Sázavou.

Program se dětem i jejich učitelkám ve-
lice povedl a právem si zasloužily obdiv a 
potlesk svých blízkých i bývalých pracovnic 
mateřských škol. Ředitelka Klusáková jim 
poté poděkovala za jejich celoživotní přínos 
do výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 
Všichni odcházeli s úsměvem a naladěni 
na nadcházející kouzelné Vánoce. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali všem lidem, 
kteří se na přípravě této milé předvánoční 
akce podíleli, a účastníkům za vytvoření pří-
jemné atmosféry. Kolektiv MŠ

Akademie MŠ na konci roku 2017 Foto: archiv MŠ

Děti ze školek před Vánoci slavily 15. výročí

Rodinné centrum Srdíčko má každé pon-
dělí ve své nabídce již čtvrtým rokem 
vzdělávací kroužek pro předškoláky Než 
půjdu do školy. Budoucí prvňáci si v něm 
pod vedením učitelky osvojují doved-
nosti, které jim mohou pomoci ke snazší-
mu vstupu do školy. Od nového pololetí 
Srdíčko přijímá do kroužku nové členy. 

Informační schůzka a ukázková hodina 
pro zájemce proběhne v pondělí 5. února 
od 15.30 hodin v prostorách centra, které 
sídlí ve 4. patře žďárské polikliniky. 

Kroužek vede Jana Miškovská, která s 
dětmi pracuje již mnoho let. “V každé hodině 
se zaměřujeme na nácvik správného držení 
tužky, které je základním předpokladem pro 
psaní a kreslení. K tréninku psaní využíváme 
různých uvolňovacích cvičení. Důležité je také 
správné sezení při nácviku,” vysvětluje učitel-
ka. 

Jednou z výhod kroužku je omezený 
počet dětí. “Ideální je skupina s maximálně 
deseti dětmi. Pak můžeme zajistit opravdu 
individuální přístup ke každému z nich,” při-
pomíná Miškovská. Cílem kroužku je mimo 
jiné také rozvíjet řeč a slovní zásobu budou-
cích prvňáčků, schopnost popsat obrázek, 
reagovat na jednoduché pokyny, orientovat 

se v prostoru, zvyknout si na autoritu učite-
le. 

Rodiče mohou s učitelkou konzultovat 
práci svých dětí v kroužku a poradit se v ob-
lasti vhodné domácí přípravy na školu. ”Náš 
syn udělal od září rozhodně velký pokrok. 
Dokáže již velmi pěkně vybarvovat obrázek a 
mnohem lépe drží tužku,” říká jedna z mami-
nek malého účastníka. 

Jana Kamarádová

Předškoláci se připravují Foto: archiv MŠ 

Než půjdeme do školy aneb co nás čeká!
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BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Pojďte  

pleSATT   
pro Jitušku  

a Davídka  

2. reprezentativní ples  
akciové společnosti SATT

www.plesatt.cz

Vstupenky bude možné zakoupit v zákaznických centrech SATTu  
(www.satt.cz/kontakty) a v turistickém informačním centru  
Ždár nad Sázavou od 1. prosince 2017. 
 
Žďár nad Sázavou   |   Nové Město na Moravě   |   Bystřice nad Pernštejnem   |   
Velká Losenice

PLES 2018
20. ledna od 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou

Hvězda večera Moderuje Petr Rychlý

SLZA
Cena vstupenky 350 Kč

Hraje CB CITY music

Ples finančně podpoří Jitušku a Davídka Nehybkovy. 
Pomoci můžete i příspěvkem na transparentní účet: 224270368/0600 

XVI.
REPREZENTAČNÍPles

 

 

 
 

SOBOTA

3. února 2018

K tanci a poslechu hrají
TIMBRE MUSIC Petra Chudoby
a Cimbálová muzika BROLN

Dům kultury Žďár n. Sázavou
začátek 19:30 hodin

Předprodej
na vrátnici
ŽĎAS, a. s.
rezervace
na telefonu:
566 642 650

Vstupné
200,- Kč

Předtančení
taneční
skupina
SMYK 

www.ZDAS.com O
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 
v oboru strojírenství 
a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření

►Nástrojář

►Konstruktér

►Soustružník

►Horizontkář

►Frézař

►Zámečník

►Svářeč

►Kalič

►Jeřábník

►Kovář

►Tavič

►Formíř

►Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

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

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

Inz_ZDAS_Ples_183x129_print_Sestava 1  01.12.17  9:21  Stránka 1

DUM KULTURY ŽDÁR NAD SÁZAVOUˇ°

27.1.2018 od 20:00 hod.

CHARITATIVNÍ PLES

KARNEVAL
V RIU

moderuje 
Pavel 
Bláha
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ENGINEER, QUALITY                 40.000 Kč
Po plném zapracování               55.000 Kč

OPERÁTOR PECE       21.200 Kč
Po plném zapracování                26.000 Kč

ENGINEER, PROCESS                 40.000 Kč
Po plném zapracování               55.000 Kč

SKLADNÍK       18.600 Kč
Po plném zapracování                24.000 Kč
OPERÁTOR (Svářeč)       18.600 Kč
Po plném zapracování                24.000 Kč
OPERÁTOR (Dělník výroby)      16.500 Kč
Po plném zapracování                22.000 Kč

CI SPECIALIST                30.000 Kč
Po plném zapracování               45.000 Kč

LOGISTA                       35.000 Kč
Po plném zapracování               40.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR       26.500 Kč
Po plném zapracování                40.000 Kč

SEŘIZOVAČ       20.500 Kč
Po plném zapracování                30.000 Kč

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
neděle 21. ledna, 15.00
Zpíváme a tančíme s Míšou - karneval
Dům kultury

středa 24. ledna, 11.00
čtvrtek 25. ledna, 9.00 a 11.00
Pověsti pro štěstí
Městské divadlo

DUCHOVNÍ AKCE
úterý 16. ledna a pátek 16. února, 19.00-21.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

PLESY V DOMĚ KULTURY
pátek 19. ledna
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
sobota 20. ledna
SATT a.s. Žďár nad Sázavou
pátek 26. ledna
SOŠ Bělisko Nové Město na Moravě
sobota 27. ledna
Charitativní ples - Karneval v Riu/ Hettich ČR, k.s.
sobota 3. února
ŽĎAS, a.s.
pátek 9. února
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
sobota 10. února, 20.00
Ples Kultura Žďár, příspěvková organizace
pátek 16. února
Gymnázium Žďár nad Sázavou
sobota 17. února
PKS Žďár nad Sázavou

DIVADLO
čtvrtek 18. ledna, 19.00
Poslední aristokratka
Městské divadlo

pondělí 29. ledna, 19.00
Skleněný zvěřinec
Městské divadlo

neděle 11. února, 19.00
Veselé paničky Windsorské
Městské divadlo

úterý 13. února, 19.00
Manželství v kostce
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
sobota 20. ledna, 21.00
Oldies party
kulturní centrum Batyskaf

úterý 23. ledna, 14.00 až 18.00
Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje
sál ZUŠ

sobota 27. ledna, 19.00
PechaKucha Night - Vášeň
Městské divadlo

sobota 10. února, 20.30
Jada Band
Jazzmine club

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 16. ledna, 9.30
Intimní život v seniorském věku
Senior Point, poliklinika

úterý 23. ledna, 9.30
První pomoc pro děti
Family Point, poliklinika

neděle 28. ledna, 18.00
Půl roku na Islandu
kulturní centrum Batyskaf

úterý 30. ledna, 15.30-16.30
Bystření hlaviček
Family Point, poliklinika

čtvrtek 8. února, 16.00
Restaurování a opravy starožitných hodin
Husova kaple, Kopečná

pondělí 12. února, 16.00
Jak se stát dobrým průvodcem dítěti při volbě povolání
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 19. února, 18.30
Ohrožená semínka
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 19. února, 19.00
Nepál – David Čermák
Café U Tety Hany

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 20. ledna, 9.30
Závod dračích saní na ledě
rychlobruslařský ovál u zimního stadionu

VÝSTAVY
úterý 6. února až neděle 4. března
Klub výtvarných umělců Horácka
úterý až pátek 10.00-12.00 a 14.00-17.00
sobota a neděle 14.00-17.00
Galerie Stará radnice

pondělí 23. ledna až neděle 18. března
Velká válka očima Antonína Kurky
úterý - neděle 9.00-12.00, 12.30-17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

úterý 6. února až středa 28. března
Tomáš Starý - obrazy
pondělí až sobota 9.00-12.00 a 13.00-17.00
neděle 14.00-17.00
Malá galerie Staré radnice


