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

Zaostřeno na Žďár 2016
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo počátkem roku 2016 první ročník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spádových obvodů. Soutěž propojuje Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý
měsíc je vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná fotografie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města a následně se
objeví v dalším čísle Žďárského zpravodaje.
V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii,
tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hlasováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií
pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského
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zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které postoupí do finále,
obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Vyhodnocení!
Téma VI. Zaostřeno na kouzlo černobílé
fotografie
V červnu 2016 bylo do soutěže zasláno 16 fotografií zaměřených na téma černobílá fotografie. Vítězkou šestého kola celoroční fotografické soutěže se stala fotografie Dany Mužátkové s celkovým
počtem 41 hlasů (Like, To se mi líbí). Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma
volnými vstupenkami do Kina Vysočina.
Téma VII. Zaostřeno na naše město
(zasílejte do 7. srpna 2016)
Fotografie na soutěžní téma Naše město zasílejte
ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu
e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2016 – červenec. 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, fotografická témata na celý rok a
pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@zdarns.
cz.
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

ROZVOZ ZBOŽÍ ZDARMA
PO ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
A OKOLÍ 10 KM
PŘI NÁKUPU ROZMĚRNÉHO NEBO VĚTŠÍHO POČTU
ZBOŽÍ NA POUKAZ
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Telefon: 566 690 244

07.00 - 17.00
07.00 - 15.30
07.00 - 17.00
07.00 - 15.30
07.00 - 12.00

• e-mail: zp@poliklinikazr.cz

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Zdeněk
Navrátil
starosta města
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v červenci opět oslovil prostřednictvím Žďárského zpravodaje. Letní dny nás lákají k vodě, do hor a na
dovolené, přesto bych vás rád informoval o
několika věcech, které letošní léto přinese, a
pozval vás na řadu akcí, které přinese letošní Léto ve Žďáře.
Na konci června proběhlo v kině setkání
s občany, kde byla prezentována nová Strategie rozvoje města. Občané se zde mohli
seznámit nejen s nejdůležitějšími projekty,
které nová strategie obsahuje, ale mohli zde
v premiéře zhlédnout i nový propagační videoklip města. Ten ukazuje potencionálním
návštěvníkům ze všech úhlů, že naše město
je opravdová „Hvězda Vysočiny“, kde stojí za to strávit dovolenou. Vše kolem nové
strategie najdete na http://strategie.zdarns.
cz. Na městských stránkách je samozřejmě
ke zhlédnutí i nový propagační klip města.
Doufáme, že se vám bude líbit.
Žďár letos opět nabízí bohatou nabíd-

ku letních aktivit kulturních, sportovních
i společenských. Poté, co úspěšně skončil
taneční festival Korespondance a Festival
Pod Zelenou horou, nás nyní čekají akce,
jako je Horácký džbánek nebo Slavnosti jeřabin. Vedle Farmářských trhů se pak
můžeme těšit také na závody Dračích lodí
na Piláku či charitativní cyklistický výlet Na
kole dětem. Věřím, že si z bohaté nabídky
letních akcí vyberete. Speciálně bych si vás
dovolil pozvat na začátek Slavností jeřabin,
které letos odstartují v polovině srpna. A jelikož léto je také tradičně ve znamení Dnů
partnerství, zahájíme letos Slavnosti jeřabin
právě návštěvou delegací z partnerských
měst Flobecq, Cairanne a Schmölln. S nimi
dorazí také zajímavé kulturní soubory, které
budou obohacením našeho jeřabinového
festivalu. Pokud můžete, vyčleňte si termín
od 18. do 21. srpna a přijďte se seznámit s
našimi partnery či pozdravit návštěvníky,
kteří k nám z partnerských měst dorazí.
Období prázdnin je bohužel vždy spojeno také s čilým stavebním ruchem, s opravami silnic či inženýrských sítí. Investice jsou
to potřebné a omezení, která vyvolávají,
jsou přechodná. Poprosil bych tímto o pochopení a trpělivost.
Závěrem bych vám chtěl popřát, ať si
letošní léto opravdu užijete, ať už budete
na dovolené, doma ve městě, nebo strávíte
víkend na některé z kulturních akcí, kterými
letos naše město ožije v rámci programu
Léto ve Žďáře.
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AKTUÁLNĚ: Festival KoresponDance opět roztančil Žďár
Žďár nad sázavou již počtvrté hostil
mezinárodní festival profesionálního
současného tance a pohybového divadla KoresponDance. Festival se konal
od 8. do 10. července 2016 v areálu
žďárského zámku a v areálu na Piláku.
Letošním ústředním tématem festivalu byl tanec a scénografie. Jednotlivá taneční představení se konala jak pod širým
nebem, tak v prostorách samotného zámku rodiny Kinských. Bohatý program KoresponDance letos ukázal práci jak téměř
začínajících umělců, tak i těch, kteří jsou
etablovaní na mezinárodní scéně. Mnozí z
nich se v Česku představili vůbec poprvé.
Diváci tak mohli vidět projekty, které spoluvytvářeli místní umělci i obyvatelé Žďáru, kteří zatím neměli se současným tancem mnoho zkušeností. Nyní tedy měli
možnost sejít se s tanečními profesionály,
společně tvořit a sblížit se s tanečním světem. „Jsem ráda, že nám festival umožňuje

dát lidi, umělce a publikum dohromady.
Proto, aby se všichni navzájem stále obohacovali, zveme známé osobnosti a volíme
neformální tvar festivalu, na kterém je možné si dát pivo a s umělci neformálně diskutovat. I to je důvod, proč máme tak velký zá-

jem o spolupráci s obyvateli Žďáru. Přejeme
si, aby měli zkušenost s uměním a věděli, co
pro ně může znamenat. Umění je totiž klíč k
osobnímu i společenskému rozvoji,“ sdělila
(red)
ředitelka festivalu Marie Kinsky. 

Festival KoresponDance letos zahájili žďárští sboristé. Žďáráček v choreografii Jeana Gaudina a Sebastiena Fournira. Foto: Dragan Dragin

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 3. 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: Nikola Adlerová, tel. 733 465 035, e-mail: nikola.adlerova@
zdarns.cz ● Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 25. 7. 2016
● 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: Miroslav Skalník, tel. 773 794 139 ● Fotografie na titulní straně: Nikola Adlerová

3

Aktuality

V září proběhnou hned dvě veřejná setkání
V úterý 6. září 2016 proběhne od 17.00 hodin Setkání s občany na téma Studie posouzení dopravy
na sídlišti Žďár nad Sázavou 6 a architektonická soutěž Nádražní ulice. Setkání proběhne v jídelně
Základní školy Palachova. Druhé zářijové setkání se uskuteční hned o den později, tedy 7. září 2016
od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Toto setkání je určeno výhradně pro
participativní rozpočet a představení všech projektů, které občané během letních měsíců do projektu
zaslali. Více informací o Participativním rozpočtu naleznete ve zpravodaji na straně 8.
Na konci loňského roku zahájila Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice práce na studii posouzení dopravy na sídlišti
Žďár nad Sázavou 6. Tým pod vedením docenta Pavla Drdly, Michaely Ledvinové a Vojtěcha Jirsy provedl zhodnocení komunikační sítě, její posouzení z hlediska bezpečnosti dopravy a analýzu dopravy v klidu. Na základě svých průzkumů zpracoval
návrhy nových propojení, úpravy režimů a parametrů komunikací. Přijďte si 6. září vyslechnout odborný výklad a zeptat se na
to, co vás v tomto území zajímá. Ve druhé části setkání shrne městský architekt Zbyněk Ryška přípravu architektonické studie
Nádražní ulice. V průběhu setkání vystoupí žáci Základní školy Palachova se svým programem. 
(red)

Zapojte se do dění ve městě. 

www.zdarns.cz

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Romana
Bělohlávková
radní a zastupitelka
města Žďár nad
Sázavou

Milí spoluobčané, dříve nežli se spolu s
Vámi vrátím k poslednímu červnovému
zasedání rady našeho města, chtěla bych
vám popřát krásné a pohodové léto –
abyste si dobře odpočinuli a především,
abyste si našli čas na setkání s přáteli i širší rodinou! Čas totiž bývá někdy až krutě
rychlý a odložené setkání se už možná za
rok uskutečnit nebude moci…
Rozloučení a poděkování
Vedení města se rozloučilo a poděkovalo
za dlouholetou práci dvěma našim od-

cházejícím paním ředitelkám – Mgr. Janě
Svobodové a Mgr. Miladě Vránkové – obě
odcházejí na zasloužený odpočinek, ale i
krátké posezení s nimi nás přesvědčilo o
tom, že z nich rozhodně nebudou pasivní důchodkyně, které by ztratily zájem o
dění v našem městě.
Babybox
Problematikou zřízení babyboxu v našem městě se opakovaně na podnět rady
zabývala komise prorodinných aktivit,
sociální a zdravotní a také vedení sociálního odboru a PO Sociální služby města.
V současné době funguje na území ČR 70
těchto schránek na anonymní odložení
nechtěných novorozenců a bylo do nich
odloženo již téměř 140 dětí. V únoru letošního roku do Žďáru přijel i pan Ludvík
Hess, zakladatel babyboxů na území naší
republiky, aby pomohl vytipovat vhodnou lokalitu k umístění tohoto zařízení.
Jediným vhodným místem se zdál být
dům s pečovatelskou službou na Libu-

Od 16. do 17. července se na Staré radnici konala tradiční výstava růží. Dvoudenní akci pořádala místní zahrádkářská organizace. Tradiční výstava se koná jednou za dva roky a návštěvníci si mohou růže pro podzimní výsadbu
rovnou na místě objednat.
Foto: Nikola Adlerová
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šíně. Vyžádaná stanoviska odborných
lékařských společností, které se zabývají péčí o děti, však byla jednomyslně
zamítavá. Rovněž právní odpovědnost
zřizovatele a provozovatele schránky se
ukázala být právně nedořešena. Rozhodujícím faktorem se však nakonec ukázala nemožnost umístění schránky na
zdravotnickém zařízení s nepřetržitou
přítomností odborného zdravotnického
personálu. Takovéto zařízení naše město
v současné době nevlastní. Proto bylo od
zřízení babyboxu v našem městě upuštěno. Současně vedení města vyzvalo rodinná centra Kopretinu i Srdíčko, aby se
ve své činnosti přednostně zaměřila na
matky v krizových situacích a na účinnou
pomoc pro ně.
Klafar III
Rada města byla seznámena s výsledky
výběrového řízení na dodavatele stavby
„OS Klafar III, část C 1“. Je jím místní firma,
a pokud nenastanou překážky ve smyslu
odvolání se dalších zúčastněných firem,
dojde k zahájení stavby již v srpnu 2016
s předpokládaným ukončením v červnu
2017. Jedná se o vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, plynu, položení kabelů pro vedení eletřiny,
vybudování chodníků a komunikace.
Zakázka byla soutěžena pro dva investory, město Žďár nad Sázavou a Svaz
vodovodů a kanalizací. Cena stavby je 20
milionů Kč a díky soutěži se ji podařilo
takto výrazně snížit. Pro občany je dobrá
zpráva, že přes prázdniny budou konzultovány regulativy pro prodej pozemků a
pokud budou schváleny zastupitelstvem
města, pak bude prodej realizován ještě
koncem tohoto roku.

Romana Bělohlávková
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Představení komise prorodinných aktivit,
sociální a zdravotní
středky budou věnovány na jiné potřeby ve
zdravotnictví. Dalším žhavým tématem bylo
projednání možnosti zřízení babyboxu ve
městě. Zde jsme se setkali s diametrálně odlišnými názory na provoz babyboxu. Jeden
názor je absolutně pro a druhý absolutně
proti. Tajemník komise Petr Krábek připravil
rozsáhlý materiál, který obsahoval názory
mnoha různých odborníků a institucí, kteří
podporují nebo naopak vystupují proti zřizování babyboxů. Spolu s ředitelem sociálních služeb Václavem Šerákem navštívili
několik zařízení, které provozují babyboxy,
a jednali s dalšími potencionálními aktéry.
Jediným možným místem ve Žďáře byl dům
s pečovatelskou službou na Libušínské ulici.
Na základě získaných podkladů a poznatků
komise přehodnotila svoje stanovisko a doporučila radě města babybox nezřizovat, a
to především kvůli neexistenci vhodných
prostor ve městě, kde by mohl být babybox
bezpečně, pro odložené dítě, provozován.
V nejbližší době bude komise projednávat koncepce města v oblasti závislostí a
prorodinné politiky. Rád bych toto cestou
poděkoval členům komise za jejich práci a
nasazení, bez něhož by práce komise nebyla možná.

Václav Dobrovolný

Komise byla zřízena jako poradní orgán
rady města, a jak již z názvu vyplývá, má velmi široký záběr činnosti. Scházíme se pravidelně každou druhou středu v měsíci, v
případě potřeby i častěji. Vzhledem k tomu,
že se jedná o nově vzniklou komisi, museli
jsme se nejprve shodnout na plánu činnosti
a našich nemalých cílech. Následně jsme se
věnovali mnoha tématům a problémům v
oblasti sociální, prorodinných aktivit a také
zdravotní, které hýbou naším městem. Z
těch nejdůležitějších bych chtěl zmínit práci
na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb a jednání s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného
přístupu. Zde se v současné době zpracovává Strategický plán sociálního začleňování. Složitý úkol nás čekal v souvislosti se

změnou financování sociálních služeb, kdy
se přechází na financování tzv. „vyrovnávací
platbou“ ze strany Kraje Vysočina. Komise
připravila a následně vyhodnotila nové dotační programy pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb a
program pro podporu spolkové činnosti v
těchto oblastech. Aktivně jsme se také podíleli na tvorbě strategického plánu města
v oblastech, které jsou v působnosti naší
komise. Dále komise projednávala a doporučovala zřízení Family Pointu a Senior Pointu na poliklinice. Na společném zasedání
s bytovou komisí jsme podpořili vytvoření
bytové koncepce města.
Nejžhavějším tématem se však stalo
„zdravotnictví“. A to především diskuze a
projednání zachování či omezení provozu
Lékařské pohotovostní služby (LPS) na naší
poliklinice. Po dlouhých diskuzích a argumentacích pro a proti komise velmi těsnou
většinou doporučila radě města provoz
LPS omezit. Rada města následně rozhodla o tom, že LPS v našem městě bude na
poliklinice zajištěna pouze o víkendech a
svátcích od 8.00 do 21.00. Hlavním důvodem byla úspora finančních prostředků na
provozu LPS ve všední dny, kdy byla a je na
LPS malá průchodnost. Tyto finanční pro-

Pomáháme po požáru

Žďárské farmářské trhy proběhly letos již potřetí

Výzva Sociálních služeb města
Žďár nad Sázavou k veřejné sbírce na pomoc rodině postižené požárem.

V sobotu 16. července 2016 proběhl
na náměstí Republiky v letošním roce
již třetí Žďárský farmářský trh. Do zimy
město plánuje uspořádat ještě další tři
farmářské soboty.

Vážení spoluobčané, Sociální služby
města Žďár nad Sázavou vyhlašují finanční sbírku, jejíž výtěžek bude určen
na pomoc rodině Koláčkových, která
byla postižena požárem bytu na ulici
Palachova.

I přes sobotní nepříliš slunečné počasí
přilákal farmářský trh do centa města desítky nakupujících. K dostání byly například brambory z Poděšína, ovčí a kozí sýry,
cibulády, domácí sirupy, ovoce a zelenina,
ale i již velmi oblíbené a vyhledávané pro-

Václav
Dobrovolný
předseda komise
prorodinných
aktivit, sociální
a zdravotní

Sbírka probíhá od 21. července 2016
do 9. září 2016. Všichni, kdo jsou ochot-

setínské trubičky, pečivo, káva, koření a
pivo. „Trhy si ve městě našly své fanoušky a
je hezké měsíc co měsíc vídat ty stejné tváře,
které se vracejí s úsměvem na rtech. Stejnou
radost nám ale dělají i nově příchozí,“ sdělila
jedna z organizátorek městských farmářských trhů Jana Vinopalová. Farmářské
trhy se ve městě staly oblíbeným zpestřením jarních, letních, ale i podzimních měsíců. „Počet pravidelně přijíždějících prodejců
se stále zvyšuje a stejně tak je to i s počtem
návštěvníků trhů,“ dodala Vinopalová. (red)

ni nabídnout finanční prostředky, mohou přispět do pokladniček, které jsou
umístěny v prodejně Maso Žďársko na
Nádražní ulici, na Staré radnici, nebo na
Městském úřadě. Také byl zřízen transparentní účet u Komerční banky, jehož
číslo je 115-2920340277/0100.
Všem, kteří se chtějí podílet na pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi, předem
děkujeme.





Václav Šerák,
ředitel Sociálních služeb
města Žďár nad Sázavou

Červencové Žďárské farmářské trhy 

Foto: Nikola Adlerová
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Aktuality

Smetanova ulice aktuálně
Ve Smetanově ulici pokračuje rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení.
Rekonstrukce byla v režii města zahájena
16. května 2016. V současné době jsou pokládány nové obrubníky a pokračuje se v
dláždění chodníků. Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců na ulici byla niveleta obrubníků a celé plochy chodníků, na rozdíl
od původního řešení, zvýšena o více než 10
centimetrů nad komunikaci.
Stavbu v hodnotě 12,4 mil. Kč bez DPH
provádí pro město a.s. COLAS CZ, Žďár nad
Sázavou a má být dokončena ve lhůtě 90
dnů, tedy do 15. srpna 2016. 
(orup)
(Leták obchodního domu Kaufland uvádí mylné informace
o termínu dokončení rekonstrukce ulice Smetanova.)

Ulice Smetanova by měla být dokončena do 15. srpna 2016.

Nové parkoviště a lávky přes potok
již slouží lidem

Chodník kolem parkoviště je provizorně
propojen ke stávající zastávce MHD, která
má být rozšířena o další parkovací stání pro
autobusy a prostor kolem ní revitalizován.
Tato část stavby je připravena na žádost o
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládaný termín podání žádosti je leden 2017. „Těch přibližně patnáct
metrů chodníku není dokončených, protože
počítáme s prodloužením zálivu pro autobusy, aby se tam vešly tři. Odhadované náklady
této stavby jsou asi 2,5 milionu korun a my

nařská a vodařská a.s., Praha. Zakázka byla
soutěžena pro 2 investory, pro město a pro
Svaz vodovodů a kanalizací. Náklady stavby
činí 20 mil. Kč bez DPH, z toho jsou 3,9 mil.
investice Svazu.
Předpokládá se, že již v září 2016 by měly
být známy podmínky prodeje pozemků pro
8 rodinných domů a 8 menších bytových
domů včetně regulativů.

(orup)

Dětské dopravní hřiště
Od 11. července do 28. srpna 2016 je
dětské dopravní hřiště zpřístupněno veřejnosti, a to vždy od 10 do 19 hodin. Prostor je
určen pro jízdu na kolech, tříkolkách a koloběžkách dětem v doprovodu osob starších
18 let. Jde o první zkušební provoz hřiště
přes letní prázdniny. V ostatní dobu využívá
hřiště sousedící mateřská školka, která prostor pro dopravní hřiště uvolnila. 
(red)

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schválilo na svém zasedání
23. června 2016 novou obecně závaznou vyhlášku o konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Ta nabyla účinnosti již 15.
července 2016 a nahrazuje původní
vyhlášku z roku 2012.
Lávky zajišťují bezpečnější přechod chodců 
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Nová městská vyhláška rozšiřuje a
doplňuje území, kde je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Drobné
změny se týkají i dětských hřišť a autobusových zastávek. Mezi místa, kde
je nově zakázáno konzumovat alkohol,
patří okolí supermarketů Kaufland, Hyperalbert, obchodní centrum Convent
a prostory před obchodními domy na
ulici Brodská. Dále došlo k rozšíření o
park na Farských humnech, park na ulici Chelčického, park před hřbitovem na
ulici Novoměstská, okolí Domu kultury
a několik dalších míst.
Veškeré bližší informace k této nové
vyhlášce naleznou občané na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou www.zdarns.cz.

foto: orup

se chceme pokusit získat na ni dotaci,“ sdělil
starosta města Zdeněk Navrátil. V současné
době u žďárského zámku bezpečně zastaví
jak autobus městské hromadné dopravy,
tak i autobus, kam nastupují anebo z něj vystupují turisté.
Stavbu provedla firma GREMIS spol. s
r.o. Velké Meziříčí, podle projektu ateliéru
PK Ossendorf, Brno. Náklad celé stavby činil
11,35 mil. Kč bez DPH. 
(orup)


Aktuálně ze stavby
Navazující prostor náměstí Republiky
Firma Gremis spol. s r.o., Velké Meziříčí provádí úpravu povrchů navazujícího prostoru
náměstí Republiky. Na stavbě se betonují základy pod novou opěrnou zeď, která
bude posunuta od domů, aby zde mohl
vzniknout širší chodník. Na opěrné zídce
budou zapuštěny lavičky k posezení a socha
sedící postavy muže se síťovkou.
Cena stavby činí 7, 8 mil. Kč bez DPH a termín ukončení je stanoven na 1. září 2016.


Prázdniny na dětském dopravním hřišti  Foto: Vladimír Sýkora

Revitalizace parku U Ivana

V červnu byla dokončena revitalizace
parku, která byla provedena podle projektu Marie Vlčkové z firmy FLORPLAN,
Žďár nad Sázavou. Dodavatelem stavby
byla firma Staredo spol. s r.o., z Nového
Města na Moravě. Na stavbu byla čerpána
dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4, 2 milionu korun. Celkové
výdaje akce dosáhly částky 6, 7 milionu
korun (vč. DPH). Ve spodní části parku
bude ještě provedeno druhé sečení, které
je součástí dodávky stavby a dokončeny
poslední úpravy. 
(orup)

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Stavba parkoviště a nových lávek podél
barokního mostu byla ukončena a předána do provozu. Rada města slavnostně
přestřihla 27. června 2016 pásku na jedné z lávek a tím zahájila své pondělní zasedání. Tím byla také dovršena opatření
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců
v lokalitě, kterou protíná frekventovaná
silnice I/37.

Technická infrastruktura ul. Hrnčířská
V srpnu tohoto roku bude zahájena výstavba další ulice na sídlišti Klafar. V rámci
stavby budou položeny nové řady vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace, STL
plynovodu, kabelů el. energie, sdělovacích
kabelů a veřejného osvětlení. Stavba má být
dokončena v červnu 2017.
Rada města v červenci 2016 schválila
pořadí nejvýhodnějších nabídek, kde se na
prvním místě umístila firma 1. žďárská ply-

Aktuality

Park U Ivana je znovu zpřístupněn a láká třeba k letnímu pikniku.

Mapa znázorňuje celkový pohled vymezených míst, kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství.

Okem architekta
Farská humna
Studenti krajinářské fakulty v Lednici
odevzdali svoje návrhy na možnou úpravu
parků podél řeky Sázavy. V současné době
jsou návrhy k nahlédnutí v mé kanceláři a
je v plánu vystavit je také pro širokou veřejnost. Z těchto návrhů by mělo vzniknout
zadání a inspirace pro úpravu veřejných
prostranství podél řeky. O způsobu zadání
a průběhu celého projektu diskutujeme s
vedením města a odborem rozvoje a územního plánování Městského úřadu.
Participativní rozpočet
Z dvaceti odevzdaných projektů v soutěži Městské zásahy byl, po živé diskuzi, nominován do participačního rozpočtu projekt
architekta Vítka na spojení starého úvozu u
přemostění ulice Uhlířská. Jsem rád, že tyto
dnes ještě alternativní nástroje fungují a do
budoucna se stanou běžnou plánovací metodou.

Foto: orup



Kino Vysočina
Na základě zadání od rady města byl
vybrán ve veřejné soutěži projektant pro
zpracování rekonstrukce interiéru Kina Vysočina. Jedná se především o rekonstrukci

Martin Kunc
Zbyněk Ryška

WC, výměnu sedaček a zpřístupnění objektu pro invalidy. Jde spíše o nutné opravy než
rekonstrukci interiéru. Kino Vysočina je kvalitní architektura v bruselském stylu a dnes
již jedno z mála kin s původní atmosférou.
Přípravy projektů
Projekční kancelář Pohanka zpracovává projekt pro rekonstrukci ulicí Kavánova,
Mánesova a dále projekční kancelář Rouš
na ulici Pelikánova na Vodojemu. Projekty
navazují na plánovanou postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení. Proběhl první
výrobní výbor a jsem rád, že se projekt ubírá
správným směrem. Ulice jsou řešeny jako
sdílený veřejný prostor pro motorovou i nemotorovou dopravu a pěší. Snažíme se také
o dostatečné parkovací kapacity. Projektant
si přibral do týmu architekta, což bude nadále standardem pro projekty veřejných
prostranství. Součástí projektu Kavánova-Mánesova je také chodníček mezi zahradami řadových rodinných domů. Tento
prostor mě při místním šetření velmi zaujal
svoji intimitou a chci, aby atmosféra zůstala
zachována.
Ve spolupráci s odborem rozvoje a územního plánování chystáme projekt křižovatky

ulic Brodské a Revoluční. Rád bych, aby se
rozšířilo řešené území na celé veřejné prostranství včetně chodníků, mobiliáře, stromořadí, což se setkalo s pochopením. Tedy
řešit plochy pro motorovou dopravu v souvislosti s dopravou v klidu a nemotorovou
a pěší dopravou. Prostor kolem křižovatky
je obchodním centrem celého Stalingradu
a jako takový si zaslouží velkou pozornost.
Zasadím se o kvalitní zpracování projektu,
včetně výběru architekta.
Na závěr bych rád poděkoval investorům a projektantům za vstřícné jednání a
akceptování množství připomínek a změn
zejména v těsném sousedství historických
památek. Přeji hezké léto.

Zbyněk Ryška

Městský architekt Zbyněk Ryška

foto: adl
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Aktivně pro Žďár

Do práce na kole i ve Žďáře

Informace k místnímu poplatku ze psů
Upozorňujeme držitele psů, že se blíží
splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2016, který má být uhrazen do 31. srpna 2016. Poplatek můžete uhradit hotově
nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu, 1. patro, dveře č. 36. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu:

Žďár nad Sázavou je dalším městem na Vysočině, které
se zapojilo do kampaně Do práce na kole. Jde o celostátní soutěž, jejíž šestý ročník proběhl v květnu 2016 ve více
než pětadvaceti městech po celé České republice. 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 a možná i vztahy s kolegy, ale společně
tak přispějí k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějším, bezpečnějším a zdravějším
městům, kde žijí a pracují.

Účastníci první společné cyklovyjížďky v rámci kampaně Do práce na
kole 2016. 
Foto: Radka Remarová

Kampaň na celonárodní úrovni organizuje občanské sdružení Auto*Mat. Ve
Žďáře nad Sázavou zastřešilo tuto soutěž
město. Každý registrovaný účastník obdržel tričko s originálním motivem daného ročníku, které mu sloužilo jako volná

vstupenka na, díky partnerům realizované, společné akce. Soutěžící tak mohli využít nabídku kávy, limonády či piva zdarma, ale také pohodové, zábavné hodiny
na spinnerech s profesionálním trenérem.
Do letošního ročníku soutěže se ve
Žďáře nad Sázavou zapojilo celkem 57
soutěžících z 20 týmů. „V porovnání s prvním ročníkem pořádaným v Jihlavě, kde
bylo přihlášeno něco kolem 40 soutěžících,
nebo i s letos poprvé zapojenou Třebíčí s 35
soutěžícími z 12 týmů, se dá říci, že ve Žďáře
je o takové aktivity zájem. Vždyť všichni se
na závěrečném večírku loučili slovy, ať vám
to šlape a příští rok zase,“ sdělila komunitní
koordinátorka Radka Remarová. „18. června 2016 proběhlo slosování věcných cen
darovaných do soutěže sponzory. Jednalo

Do participativního rozpočtu
se přihlásilo celkem šest projektů
Žďár nad Sázavou v rámci projektu
Aktivně pro Žďár zavedl participativní
rozpočet. Zastupitelé takto rozhodli
na svém zasedání v březnu letošního
roku. Celkem šest set tisíc korun vyčlenili zastupitelé do rozpočtu na rok
2017 v souvislosti s participativním
rozpočtem. Znamená to, že o tom, na
co mají být tyto peníze použity, rozhodnou přímo obyvatelé města. Na jeden projekt je počítáno maximálně se
150 tisíci korunami.
Od května 2016 se uskutečnilo několik
informativních veřejných setkání na téma
participativního rozpočtu. Občané se seznámili s participativním rozpočtem. Zjistili, co umožňuje, jak je možné se zapojit,
co a jakou formou navrhnout. „Proběhla
tři sousedská setkání v prostorách našich
základních škol, poděkování patří tedy
ředitelům základních škol za propůjčení
prostor v odpoledních hodinách a školníkům za pomoc s technickou přípravou při
konání setkání,“ poděkovala komunitní
koordinátorka Radka Remarová, která je
zároveň také kontaktní osobou ve věci
participativního rozpočtu a zapojení obyvatel města.
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Období od 6. června do 10. července
2016 patřilo podávání návrhů projektů
občanů. „Obdrželi jsme celkem šest návrhů.
Což na první rok a velikost, co se týče počtu
obyvatel našeho města, není málo,“ sdělila
Remarová.
Do 17. července byla komunitní koordinátorkou provedena formální kontrola
podaných návrhů a jejich rozdělení ve
struktuře úřadu dle kompetencí odborů a
oddělení. V srpnu přijde na řadu odborné zhodnocení návrhů občanů úředníky
městského úřadu a zveřejnění krátkých
anotací a popisů projektů tak, aby se s
každým navrhovaným projektem měli
občané možnost dobře seznámit.
Projekty budou veřejnosti představeny koncem srpna. „Rádi bychom vás pozvali na veřejné diskuzní setkání, které se
uskuteční 7. září od 17.00 hodin v zasedací
místnosti zastupitelstva města na městském úřadě,“ oznámila komunitní koordinátorka. Na tomto setkání dojde k prezentaci návrhů jejich autory. V průběhu
celého listopadu pak budou moci všichni
obyvatelé města starší 15 let o návrzích
hlasovat. V roce 2017 dojde k realizaci vítězných návrhů.

(red)

Městský úřad informuje

19-328751/0100.
Tato informace je určena držitelům psů s
trvalým pobytem v bytových domech, pro
držitele více psů a pro držitele psů v sídle
podnikání, jejichž roční sazba poplatku je
vyšší než 500 Kč ročně. Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na telefonním
čísle 566 688 147, email: miroslava.zacho-

va@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou
vyhlášku města naleznete na webových
stránkách města www.zdarns.cz (záložka
Městský úřad - Vyhlášky – Platné vyhlášky
- Vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích
+ dodatek č. 2/2012). Děkujeme za včasnou
úhradu poplatku. (oks)

Žáci 4. tříd opět s odborníky navštívili městský les
Závěrečný večírek a losování o ceny. 

Foto: archiv

se například o soudek piva, poukaz na 3
vstupy na squash, cyklistickou helmu, pumičku na kolo, poukaz do Relaxačního centra nebo Active - SVČ, poukázky v hodnotě
500 korun do obchodů Highland a Cyklo
Chlubna, nebo vstupenky pro dvě osoby
na Horácký džbánek,“ vyjmenovala komunitní koordinátorka, která celou akci ve
městě pomáhala organizovat. „Za to vše
patří našim sponzorům díky. Závěrečný
večírek s posezením u vína, občerstvení a
dobré muziky jsme si všichni společně užili.
Hvězdou večera se stal malý Adam Fiala,
který nám ceny vylosoval,“ doplnila Remarová. Předání hlavní ceny, skládacího kola,
proběhlo 12. července 2016 v sídle Kraje
Vysočina.
(red)

Aktivně pro Žďár
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje vyšla výzva pro občany, ve které
byli požádáni, aby zasílali na městský
úřad tipy s místy, kde jim ve městě
chybí lavičky. Celkem bylo na úřad doručeno 19 tipů, z nichž některé se opakovaly.
Odbor komunálních služeb společně s
komunitní koordinátorkou všechny návrhy posoudil a do konce letních prázdnin
bude ve městě na vytipovaná místa instalováno pět nových laviček. „Na některá
místa lavičku bohužel umístit nelze, jelikož
se nenachází na pozemcích města,“ sdělila
Radka Remarová. Podle přání obyvatel
města nejvíce chybí lavičky podél cyklostezek a u obchodních center. „V současné
době provádí pracovní skupina VPP opravy a nátěry stávajících laviček ve městě.
Všechny lavičky zaznamenáváme do mapy
a počítáme. Jen ve Žďáře nad Sázvaou 3
jsme jich napočítali přes 70,“ sdělila Radka
Remarová. Práce pokračují i na dětských
hřištích. V rámci projektu Aktivně pro
Žďár město zahájilo spolupráci s garanty
hřišť a zahájily se opravy plotů, povrchů a
doplnění dětských herních prvků.
„Děkujeme, že nám pomáháte a máte
zájem o své okolí,“ doplnila Radka Rema(red)
rová. 

V červnu proběhl již 4. ročník vzdělávací
akce pro děti žďárských základních škol S
lesníkem do lesa. Vzdělávací akci organizuje pod záštitou starosty města Zdeňka
Navrátila Městský úřad Žďár nad Sázavou ve spolupráci s rodinou Kinských.
„Cílem tohoto projektu je ukázat žákům 4.
tříd základních škol, které mají látku o lese v
rámci přírodovědy v osnovách, lesnické činnosti v praxi,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Doubek. Dětem je tak
představeno dřevo jako obnovitelná surovina a les s jeho hospodářskými i sociálními
souvislostmi. Celý projekt, který koordinuje
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Jaroslav Doubek, je realizován
za účasti lesních pedagogů z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Lesů ČR, s.p., Hradec Králové a odborníků na zpracování dřeva. Na
akci se také podílí dvě složky integrované-

S lesníkem do lesa 2016, 4. ročník vzdělávací akce pro děti

ho záchranného systému, Městská policie a
jednotka Sboru dobrovolných hasičů Žďár
nad Sázavou 2 – Zámek. Tyto složky jsou
společně na stanovišti Zakázané činnosti v
lese. Akce se každoročně koná v městských
(red)
lesích, a to za každého počasí.

Na základě novely zákona dochází ke změnám
způsobu výpočtu odvodů při výstavbě
rodinných domů na zemědělské půdě
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, tímto upozorňuje investory - stavebníky na změnu výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu. 28. června 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu (ZPF), vydaná ve Sbírce zákonů v částce číslo 70 dne 13.
června 2016 jako zákon číslo 184/2016.
Na základě výše uvedené novely zákona
dochází k podstatným změnám způsobu
výpočtu odvodů při výstavbě rodinných
domů na zemědělské půdě (orná půda, zahrada, trvalý travní porost apod.), která se
nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Oproti původnímu znění zákona se
od účinnosti novely zákona základní cena
zemědělské půdy dotčené odnětím ze ZPF
nenásobí ekologickou vahou vlivu příslušného faktoru životního prostředí.
Výše uvedená změna se týká pouze těchto ploch: a) Výroby a skladování určených k
tomuto účelu zásadami územního rozvoje
nebo vydaným platným územním plánem
schváleným do 31. prosince 2014 a k tomuto dni platné.
b) Určených k podpoře vyváženého a
dynamického hospodářského rozvoje státu,
které podle zákona o investičních pobíd-

kách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda.
c) Rodinných domů včetně souvisejících
staveb umisťovaných na jednom stavebním
pozemku, pokud je stavebníkem fyzická
osoba a rodinný dům má sloužit bytové potřebě stavebníka.
Dále sdělujeme, že byla ze zákona vypuštěna výjimka staveb pro bydlení umístěných v proluce do 0,5 ha v zastavěném území obce – tyto stavby nepodléhaly souhlasu
dle §9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění ani odvodům za vynětí ze ZPF. V současné době je tato výjimka zrušena.
Bližší informace poskytne Sylva Judová
na odbrou životního prostředí MěÚ, e-mail:
sylva.judova@zdarns.cz, tel. 566 688 348.


Odbor životního prostředí

Foto: Nikola Adlerová

Městský úřad trvale pracuje
na kvalitě svých služeb
V červnu byly na MěÚ ukončeny práce na již
třetí Sebehodnotící zprávě a akčním plánu
dle modelu CAF. Tento každoroční proces má
na starosti CAF tým složený z dobrovolníků z
řad zaměstnanců většiny odborů a oddělení
úřadu. „CAF tým v letošním roce opět odvedl
kus dobré práce, díky níž se podařilo zase posunout úřad o kousek dál. Chtěl bych poděkovat
všem zaměstnancům, neboť hlavně díky jejich
práci se daří držet nastavenou laťku tak vysoko,
což se pozitivně projevuje i v hodnocení úřadu
dle metody CAF“, uvedl Jiří Matoušek, vedoucí
CAF týmu.
Co to model CAF vlastně je? Jde o nástroj
pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě. Je to volně šiřitelný nástroj, za
jehož použití se nemusí platit žádný licenční
poplatek. Obsahuje soubor devíti kritérií, která
umožňují provést sebehodnocení organizace.
Kritéria se dělí do dvou kategorií – předpoklady organizace (vedení, management lidských
zdrojů, strategie a plánování, partnerství a
zdroje) a výsledky organizace (vztah k zákazníkům/občanům, vztah k pracovníkům, vztah
ke společnosti, klíčové výsledky činnosti a výkonnosti). Každé kritérium obsahuje další subkritéria (celkem 28), která se bodují dle panelů
hodnocení. Výsledky sebehodnocení slouží
pro management jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále mohou
posloužit pro benchmarking s dalšími úřady v
ČR i v Evropě. Díky dlouhodobé práci na kvalitě poskytovaných služeb se úřadu v roce 2016
opět podařilo získat velmi vysoké hodnocení
dle kritérií modelu CAF. Pro ověření a srovnání poskytovaných služeb úřad zvažuje účast
v soutěži Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a
inovaci ve veřejné správě. 
(red)
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Městská hromadná doprava

Městská hromadná doprava

Seznámení s výsledky průzkumu žďárské MHD
Zdeněk
Navrátil
starosta města
Žďáru nad Sázavou

V čísle 9/2015 Žďárského zpravodaje byl
pro občany města k dispozici anketní lístek,
pomocí kterého se zjišťovalo jejich cestování po městě, zejména pak zdroje a cíle
cest či důvody a četnost cestování. Pro odevzdání vyplněných anketních lístků sloužily
3 sběrné boxy, současně operativně bylo
možné lístky odevzdat i na všech základních
školách.
Odezva byla kladná, podařilo se získat
mnoho cenných informací. Někteří respondenti využili tuto možnost i pro doplnění
dalších námětů na zlepšení MHD, jako zejména požadavky na lepší návaznost MHD
na vlaky, spojení sídlišť ZR 2 a ZR 5 s jižní
částí města po půlhodině včetně víkendů,
zpřehlednění trasování linky 5 či doplnění

dalších spojů na tuto linku v poledních hodinách. Dále potom bylo navrhováno vyřešit chybějící spojení na Klafar, zastavování
všech spojů linek MHD na Strojírenské ulici
u PENNY, obslužnost Nákupního parku Žďár
a mnohé další náměty.
Pracovní skupina děkuje i za tyto náměty, které se bude snažit zohlednit při změně
linkového vedení. Určitě se bude zabývat i
dalšími náměty, které se netýkaly přímo linkového vedení, jako například připomínky
ke značení linek MHD písmeny a čísly, cena
jízdného, zjednosměrnění některých ulic
pro lepší jízdu vozidel MHD, pokutování
parkování osobních aut v prostorách zastávek, problémy u zastavování autobusů u zastávkové nástupní hrany a jiné.

Dotazníkový formulář na webových
stránkách města
Analogickou strukturu jako
výše uvedený anketní lístek
měl i dotazníkový formulář na
internetových stránkách města. I zde potěšil velký zájem o
vyplnění tohoto formuláře, přispěla k tomu určitě i dostatečná doba pro vyplňování.
Podobně jako u anketních
lístků je třeba ocenit nejen

aktivní přístup, ale i vysokou
míru pečlivosti a odpovědnosti
respondentů při vyplňování.
Ze zjištěných dat bylo zřejmé,
že respondenti se tímto způsobem snažili sdělit co nejvíce
informací, proto jim na tomto
místě je třeba za jejich přístup
poděkovat.

Průzkum v podnicích
a školách ve městě
Třetím způsobem zjištění
dat pro určení proudů cestujících bylo oslovení vedení žďárských podniků a organizací na
straně jedné a vedení škol na
straně druhé. V tomto případě
byl požadavek na zjištění bydlišť zaměstnanců, u škol potom
dále bydlišť žáků a studentů
– vždy se jednalo o obec bydliště, v případě Žďáru nad Sázavou i o název ulice.
Podařilo se získat informace
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Zjištěná data byla zpracovávána na
Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity
Pardubice. Jako první krok se provedla
kontrola dat a vyloučení dat, která jsou
pro potřeby MHD nevyužitelná. Například v případě dat z průzkumu v podniku
TOKOZ není pro cestování MHD relevantní pracovník s bydlištěm ve Škrdlovicích
(MHD při cestě do práce nevyužije), jinak
je tomu ale u pracovníka s bydlištěm v
Novém Veselí (na nádraží po přestupu z

V návaznosti na sčítání nastupujících a vystupujících cestujících v MHD, které proběhlo ve druhé polovině listopadu 2015, se uskutečnil rozsahem ojedinělý průzkum pro
zjištění proudů cestujících při jejich cestování po městě. Průzkum se uskutečnil pro
potřeby pracovní skupiny pro zatraktivnění MHD, která se skládá ze zástupců samosprávy (starosta, místostarosta a radní města), zástupců odborů Městského úřadu,
společnosti ZDAR jako dopravce MHD a také Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity
Pardubice. Vlastní průzkum probíhal několika způsoby, a to jednak pomocí vyplněných anketních lístků ze Žďárského zpravodaje, jednak pomocí vyplněných dotazníkových formulářů na internetových stránkách města a jednak průzkumem v podnicích
a školách ve městě.

Anketní lístky ze Žďárského zpravodaje
Jedná se o výsledky z šetření, které
nemá co do rozsahu v novodobé historii
města obdobu. Díky tomu se nám v průběhu roku podařilo získat takové množství dat, ze kterého je možno dobře určit, jaké jsou hlavní přepravní proudy ve
městě. Rád bych proto poděkoval všem,
kteří se do průzkumu zapojili, ať už to byli
přímo cestující, nebo to byly firmy, které
pomohly se zjišťováním přepravních preferencí svých zaměstnanců. Nyní bude na
dopravních odbornících, aby navrhli optimální složení a trasování linek MHD. Pokud půjde vše dobře, rádi bychom první
koncept nového MHD představili v podzimních měsících.

Sumarizace dat z průzkumu MHD

od všech velkých a středních
podniků nebo organizací, dále
i od některých menších podniků. V případě bydlišť žáků a
studentů se podařilo získat informace ze všech základních a
středních škol ve městě.
Jedná se tedy o data, která
nikdy v minulosti nebyla takto
komplexně shromážděna. Budou sloužit jako cenný podklad
pro návrhy změn linkového ve- Atomium: odkud kam se v pracovních dnech cestuje
dení MHD.

linkového autobusu může autobus MHD
pro cestu do podniku TOKOZ využít).
V dalším kroku se sestavila matice cest
mezi jednotlivými cíli (zastávkami), tzn.
počty cest mezi zastávkami. Celkový počet cest za průměrný měsíc asi překvapí,
protože se jedná o více jak 201 tisíc cest,
čímž je zřejmé, že podkladová data mají
více jak dobrou vypovídající schopnost.
Jde opravdu rozsahem o ojedinělý průzkum.

Kartogram Žižkova-Revoluční: směrování cest křižovatkou

Vyhodnocení dat po sumarizaci a výstupy
z vyhodnocení průzkumu
Pro vyhodnocení dat se využil jako nástroj nizozemský software OmniTRANS
6.0.18 spolu s programovacím jazykem
OmniTRANS Job Language (pro počítačové odborníky doplnění, že je založen na
„obecném“ programovacím jazyku Ruby a
využívá procedury programovacího jazyka OLJ). Data byla rozdělena do šesti tzv.
řezů podle toho, zda se jednalo jednak o
pracovní nebo víkendové dny, a jednak
podle toho, zda se jednalo o cesty do zaměstnání, do škol nebo za jinými důvody.
I když se na území města nachází 37
zastávek MHD (a u nich 67 zastávkových
stanovišť), tak muselo dojít ke sdružení
několika zastávek, jako například Horní a
Havlíčkovo náměstí, nebo Vnitřní a Květná, nebo zastávek na Okružní ulici. Celkem
se v rámci programu pracovalo s 24 tzv.
centroidy, reprezentujícími buď jednu zastávku, nebo sdružené zastávky. Důvodem
bylo to, že propočet v programu OmniTRANS je s rostoucím počtem centroidů
násobně časově delší. Jeden dílčí propočet pro 24 centroidů trval cca 25 sekund,

k čemuž se musí připočítat příprava tzv.
zdrojových kódů vzpomínaného programovacího jazyka. Dílčích propočtů bylo
opravdu mnoho, nemá asi smysl popisovat detaily programování.
Protože OmniTRANS je licenčním programem, lze pouze na ukázku uvést příklady těchto výstupů. Uvedené výstupy byly
jak v provedení textovém či tabulkovém,
tak i v provedení grafickém, které je asi
nejzajímavější.
V grafickém provedení umožňuje program několik výstupů. Jako první je to tzv.
Atomium, kde spojnice mezi jednotlivými body udávají počty cest (úměrné šířce
čáry, doplněné o popisek s počtem cest
– čím širší čára, tím více cest). Atomia byla
sestavena pro různé kombinace (celkem
18), a to včetně výše uvedených 6 řezů
(pracovní dny/víkend – zaměstnání/škola/
ostatní). Po zmenšení obrázku je čitelnost
bohužel horší.
U Atomií se umožňuje sestavit i dílčí
výstupy, jako například tzv. distribuce,
udávající pro vybrané místo počty cest do

dalších míst. Toto bylo využito pro výstupy
cestování do škol nebo vybraných podniků.
Zajímavý výstup byl i počet zdrojů nebo
cílů cest v jednotlivých místech. Výstup
bez popisků je k dispozici jednak pro celé
město a jednak i s popisky pro severní a
jižní část města. Uvádí se zde ve sloupcích
postupně počet zdrojů cest do zaměstnání v pracovní dny, dále do škol v pracovní
dny, z ostatních důvodů v pracovní dny a
nakonec z ostatních důvodů o víkendech.
Dále se provedlo modelování zátěže
komunikací ve městě (13 různých výstupů), tj. kolik cestujících se přepraví na kterém úseku komunikace. Z důvodu menší
přehlednosti při zmenšení grafického výstupu toto nelze bohužel ukázat.
Posledním výstupem jsou tzv. kartogramy, které uvádí směrování cest přes křižovatky ve městě. Znamená to, že je možné
zjistit, kolik cest vede kterým směrem příslušnou křižovatkou. Modelováno bylo 20
vybraných křižovatek, samozřejmě je možné dodatečně modelovat další křižovatky.

Závěrem k průzkumu proudů cestujících
Jak je vidět z výše uvedeného, jde o výsledek, pro který bylo třeba vynaložit značné úsilí – jak pro získání dat, tak i pro jejich
vyhodnocení. Zástupci pracovní skupiny se
domnívají, že výsledky překročily očekávání, která byla na tento průzkum kladena. Výsledky následně pomohou při další činnosti
pracovní skupiny, zejména pak při návrhu
na změnu linkového vedení MHD.
Přesto v tuto chvíli lze pro čtenáře Žďárského zpravodaje uvést některé zajímavosti:
- Největší přepravní potenciál je mezi
nádražím a průmyslovou zónou, poté mezi
nádražím a Klafarem (zejména školy) či nádražím a Libušínem, resp. mezi zastávkou u
ŽĎASu a Libušínem či ZR 3.
- Mezi nejméně využívané zdroje nebo
cíle cest patří Dagmarky, Pilská nádrž a Nádražní – to je s ohledem na existující rekre-

ační centrum u Pilské nádrže překvapivé
zjištění.
- Překvapivý oproti očekávání je menší
počet cest západo-východního směru, tedy
mezi náměstím a ZR 7 nebo mezi náměstím
a ZR 3.
- Mimo cest do zaměstnání nebo škol je
největší vazba mezi nádražím a sídlištěm
ZR 7, následovaná cestami mezi nádražím
a sídlištěm ZR 2 či Bezručovou ulicí (zřejmě
nákupy v Kauflandu).
- Mimo cest do zaměstnání nebo škol je
největší vazba ze sídliště ZR 3 na Libušín (zejména poliklinika).
- Mimo cest do zaměstnání nebo škol je
největší vazba z centra města (náměstí) na
sídliště ZR 2 či Bezručovu ulici.


Pracovní skupina pro MHD

Distribuce pro TOKOZ: odkud zaměstnanci cestují
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Školství

Oslavila 104. narozeniny

Učíme se prožitkem
Že bez práce nejsou koláče, je známá
věc, to víme my, dospělí, ale ví to i naše
děti? Děti z MŠ Sluníčko měly díky spolupráci rodičů a MŠ možnost poodhalit, jak to s tou prací dospělých vlastně
je.

Ve sklárně u „Beránků“ jim přímo před
očima sklář vykouzlil vázu z kousku skla, v
autoservisu „AMBROŽ Auto“ jim předvedli, jak se přezouvá a opravuje auto a jak se
šijí pracovní oděvy ve firmě „WAIBEL“, také
již nezapomenou. Také teď ví, že pracovní
oděvy a obuv si mohou koupit v „KODEXU“,
šrouby ve „SPOMATU“ a výborné pečivo v

pekařství „ŘEČICE“. Vozový park“COLASU“
překvapivě nadchl i holčičky. Děti zblízka
sledovaly práci zedníků, kadeřnice, prodavače masa a v bazénu možná pochopily, jak
to s nimi mají plavčice těžké, když je učí plavat. Hasiči jim předvedli, že nehasí pouze
požáry, ale zachraňují lidské životy i v jiných
nebezpečných situacích.
A kdo je veterinář a švec? Naše „Sluníčkové“ děti byly i v opravně obuvi i ve veterinární ambulanci, takže to ví! Určitě se dozvěděly a hlavně zapamatovaly mnohem více, než
kdybychom si o tom vyprávěly nad obrázky.
A nám, učitelkám nezbývá, než poděko-

vat ochotným rodičům a zaměstnancům
všech navštívených firem za tuto možnost.

Eva Chlubnová

Děti z MŠ Sluníčko

Foto: archiv

Žďárští druháčci navštívili leteckou základnu v pražských Kbelích
Oblíbeným místem pro školní výlet bývá vojenské letiště Praha-Kbely, a to nejen pro
okolní školy. Leteckou základnu navštívily děti ze Základní školy Palachova ve Žďáru
nad Sázavou.
V rámci exkurzí pořádaných letištěm
Praha-Kbely mají děti možnost poznat pracovní zázemí mnoha profesí a místa, kam
se člověk běžně nedostane. Mají možnost
vidět provoz a shon každodenního leteckého života, seznámit se s úkoly základny a
jejím posláním. Ze vzdálenosti několika desítek metrů vidí startovat letadla a vrtulníky.
„Naší snahou je dětem vždy připravit dopoledne plné zážitků. Kromě letecké techniky děti
zhlédnou také ukázku kynologické stanice,
ornitologické stanice a stanoviště hasičů. Je
potřeba stále mluvit o práci vojáků, která je
nesmírně důležitá,“ uvedla tisková mluvčí letecké základny kapitánka Zuzana Špačková
a dodala: „Každou skupinu doprovází zkušený odborník a forma výkladu je samozřejmě
uzpůsobena věku návštěvníků.“ U žďárských
dětí si velký zájem zasloužila zejména prohlídka prezidentského letounu Airbus A-319

CJ. Poutavě o něm vyprávěl kapitán Zdeněk
Špaček, který jim připravil detailní prohlídku letadla a ukázal dětem též počítačové
systémy nebo nákladový prostor. Podrobný výklad děti dostaly k celému letadlu a
mnoho otázek padlo na téma motory, podvozkové nohy a jejich opotřebení, či jak se
v letadle mění záchod nebo co si letadlo

Žďárské děti na exkurzi na letišti Foto: Zuzana Špačková

počne se sněhovou nadílkou.
Nemalý zájem u dětí vzbudila též prohlídka letounů Challenger nebo JAK-40.
Srovnání dopravního a transportního letadla se dětem naskytlo prostřednictvím prohlídky letounu Casa C-295 M. A svačinku si
děti daly pod listy vrtulníku Mi-8, do kterého
mohly nahlédnout. Krásným zážitkem byla
též návštěva letištní hasičské jednotky. „Ani
ve snu by mě nenapadlo, že základna plní tak
rozmanité úkoly. Člověk si ani neuvědomuje,
kolik profesí je zde zastoupeno a jak to tady
perfektně klape. A všechen personál letiště je
naprosto senzační. Cítili jsme se u vás báječně,“ loučila se paní učitelka Ilona Šlapáková.
Pro žďárské školáky nejsou letadla nic
neobvyklého. Každoročně přijíždějí na
půdu Aeroklubu Přibyslav, kde jim jejich
členové připravují sportovní den s leteckou
tématikou. Na návštěvu letecké základny se
malí školáci letos vydali poprvé.

Zuzana Špačková, tisková mluvčí

 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely

Ocenění Talent Vysočiny 2016 si ve Žďáře převzalo 13 nadaných
žáků. Dvě ceny patří žákům druhé základní školy
Ocenění „Talent Vysočiny“ je určeno žákům a studentům z celého Kraje Vysočina. Nominace a případné udělení ocenění
Talent Vysočiny není jen ohodnocením
nadání a talentu, ale také píle, pracovitosti, cílevědomosti a snahy žáků a studentů dosáhnout úspěchu v určitém oboru. Podnět k podání návrhu na ocenění
dotyčného může dát kterýkoli obyvatel
Kraje Vysočina, např. vyučující, trenér,
ředitel školy, žák či student, nebo rodiče.
Slavnostní vyhlášení talentů včetně Ceny
hejtmana Kraje Vysočina 2016 se už po jednadvacáté uskutečnilo v úterý 28. června
2016 večer v Domě kultury ve Žďáře nad
Sázavou. Odborná komise letos nominovala
na cenu Talent Vysočiny 95 žáků a studentů
v pěti oborech. Z nominovaných žáků bylo
odbornými komisemi vybráno maximálně
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Příspěvkové organizace města

deset žáků na finálový večer a z nich byl
vybrán jeden v každé kategorii, který získal
ocenění Talent Vysočiny. „Jsem rád, že z naší
školy byli vybráni tři žáci, Alžběta Pečínková v
oblasti sportovní, Jan Černý a Jindřich Dítě v
oblasti technické. Ve své oblasti získali ocenění
Talent Vysočiny Alžběta Pečínková a Jindřich
Dítě. Z pěti možných ocenění získala naše
škola dvě ze všech škol Kraje Vysočina. Je to
velký úspěch a i výborná reprezentace Žďáru
nad Sázavou,“ sdělil ředitel Základní školy
Komenského 2 Miroslav Kadlec. Vítězové v
daném oboru a kategorii získali nejen ocenění Talent Vysočiny, ale také stipendium
- tisíc nebo dva tisíce korun po dobu deseti
měsíců. Navíc žáci ocenění Cenou hejtmana
Kraje Vysočina si za zcela výjimečné výsledky rozdělí jednorázově 25 tisíc korun.
Pořadatelem akce bylo pod patronací
Kraje Vysočina Active – středisko volného

času ve Žďáře nad Sázavou. Slavnostní večer
ozvláštnil kulturní program, ve kterém vystoupili ocenění žáci a studenti. Cenu hejtmana Kraje Vysočina obdržela Petra Tomiczová ze žďárského Biskupského gymnázia.
Cenu Talent Vysočina 2016 v přírodovědném
oboru dále získala i studentka žďárského
státního gymnázia Kateřina Fialová. Všem
talentům gratulujeme!
(red)

Předávání cen Talent Vysočina

Foto: archiv

Dne 12. června 2016 jsme měli tu čest
poblahopřát paní Boženě Nejedlé,
obyvatelce Domu klidného stáří ve
Žďáře nad Sázavou, k neuvěřitelným
104. narozeninám. Oslavit takové významné životní jubileum je už samo o
sobě velkou událostí.
Mezi gratulanty, kteří přišli paní
Nejedlé popřát, nechyběla jak rodina, tak
i pracovníci Domu klidného stáří a ředitel
Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Václav Šerák. Oslavenkyni rovněž přijel
osobně popřát´Roman Stránský, starosta
obce Vepřová, odkud paní Nejedlá pochází.
Velkou radost udělaly paní Nejedlé především květiny, kterých bylo opravdu mnoho.
I přes úctyhodný věk je paní Nejedlá stále

v dobré duševní a fyzické kondici a své narozeniny oslavila se skromným úsměvem na
rtech.
Paní Nejedlé ještě jednou přejeme za
celý domov pevné zdraví, hodně pohody a
optimismu do dalších let a mnoho Božího
požehnání.
Eva Josífková,

vedoucí Domu klidného stáří

Božena Nejedlá

Foto: archiv

Kam za psychiatrickou péčí?
Poliklinika Žďár nad Sázavou rozšiřuje
ambulantní péči v oboru psychiatrie. Od
května 2016 se v městském zdravotnickém zařízení opět rozšířila lékařská péče,
a to v oboru, který je v posledních letech,
díky nejrůznějším stresorům, stále více
vyhledávaný.
„Současná psychiatrie se potýká s tím, že
přibývají ambulantní pacienti velmi rychle.
Za poslední čtyři roky nám v ambulancích na
poliklinice přibylo téměř 60 procent pacientů.
Výsledkem je situace, kdy jsou do ordinací objednací lhůty v řádu týdnů. Proto jsem se rozhodl, že se pokusím získat pro Žďár dalšího lékaře, kterých je na trhu práce s touto atestací
velmi málo, a postupně přesvědčím i všechny

zdravotní pojišťovny o potřebnosti navýšit v
našem městě úvazek na psychiatrické ambulanci,“ sdělil ředitel polikliniky Michal Hubert Zrůst.
Po mnoha měsících se vše skutečně
podařilo a žďárská poliklinika oznámila, že
od května 2016 navýšila ambulantní péči v
oboru psychiatrie o 50 procent. Nově tedy
ambulují lékařky od úterý do čtvrtka. Objednávat se lze v době ordinačních hodin na
čísle 566 690 204. „Vše o ambulanci psychiatrie a dalších novinkách naleznete i na našich webových stránkách www.poliklinikazr.
cz nebo se ptejte na ústředně Polikliniky Žďár
nad Sázavou, 566 690 111,“ informuje ředitel
polikliniky Zrůst.

(pol)

Zaměstnanci polikliniky společně sportovali

Již tradicí se staly sportovní akce na Poliklinice
Žďár nad Sázavou. „Po čtvrté jsme se s kolegyněmi
a kolegy sešli a trochu jsme si zasportovali. První tři
roky jsme pořádali bowlingový turnaj a letos jsme
uspořádali rytířské hry s mnoha soutěžemi. Každý
v týmu něčím přispěl. Někteří přinesli body za rychlost nohou, další za rychlost svých myšlenek. Děkuji
moc všem zaměstnancům! Jste skvělý tým,“ sdělil
ředitel polikliniky Michal H. Zrůst

Paddleboardy jsou k zapůjčení na Piláku

Vyzkoušeli jste již novou atrakci, kterou nabízí Rekreační areál Pilák? Tomuto sportu se říká
paddleboarding a nejde pouze o zábavu, ale je ideální i pro formování postavy.

Foto: adl

Městská policie
informuje
V ohrožení života
Na služebnu městské policie bylo ve
večerních hodinách přijato oznámení
od ženy, že její sousedka, která bydlí ve
stejném bytovém domě na ulici Dolní
ve ZR 1, již nějakou dobu nebyla vidět
a na opakované pokusy svůj byt neotevírá. Vzhledem k tomu, že se má jednat
o paní ve vyšším věku, která žije sama,
má obavy, aby se jí něco nepřihodilo.
Na místo proto vyjela okamžitě hlídka
městské policie, která po nezbytných
úkonech na místě rozhodla ve spolupráci s přivolanými hasiči HZS Kraje Vysočina o otevření bytu. Žena byla poté
v bytě nalezena a vzhledem k jejímu
zdravotnímu stavu bylo nutné na místo přivolat Rychlou záchrannou službu,
která dotyčnou ženu převezla do nemocnice.
Alkohol za volantem
V pozdních nočních hodinách bylo
na služebnu MP přijato telefonické
oznámení od občana, že na ulici Brněnská u kruhového objezdu ve ZR 1 je
poškozené osobní motorové vozidlo a
uvnitř se nachází muž, pravděpodobně
řidič vozidla. Na místo se ihned dostavila hlídka MP, která následně u řidiče zjistila provedenou orientační dechovou
zkouškou hodnotu téměř 1, 9 promile
alkoholu v dechu. Při této dopravní nehodě došlo ke škodě jak na samotném
vozidle, které se poté stalo nepojízdné,
ale i škodě na cizím majetku včetně poškození dopravního značení. Na místo
byla proto přivolána hlídka Policie ČR,
která si věc převzala k dalšímu šetření.
V opilosti poškodil policejní vozidlo
Při prováděné kontrolní činnosti
hlídkou MP v nočních hodinách došlo
na parkovišti na ul. Kovářova ve ZR 1
podnapilým mužem k poškození služebního vozidla MP. Muž byl strážníky
na místě zadržen a vyzván k prokázání
totožnosti, čehož neuposlechl. Z těchto důvodů byl za použití donucovacích
prostředků předveden na Policii ČR ke
zjištění totožnosti. Zde bylo zjištěno, že
se jedná o muže ve věku 43 let ze Žďáru
nad Sázavou. Celá věc včetně jeho protiprávního jednání a způsobené škodě
byla dále postoupena ke správnímu
řízení na odbor majetkoprávní MÚ ve
(MP)
Žďáře nad Sázavou. 
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Letní příloha

Fotoreportáž

Fotoreportáž ze Dne Žďáru 2016 -11. června 2016

Užijte si dovolenou a relaxujte
V červencovém čísle přinášíme letní přílohu v podobě křížovky a sudoku. Prázdniny jsou téměř ve své první polovině, ale léto a čas
dovolených ještě zdaleka nekončí. Užijte si volno co nejvíce, ať už dáváte přednost aktivní dovolené plné sportu a cestování, nebo
chvílím klidu někde v přírodě nebo u vody.

Příjemnou a pohodovou dovolenou přeje redakce Žďárského zpravodaje



Německé přísloví
Nápověda:
ICE; KOINÉ;
RYTO; SOT;
TLO

Tibetský
skot

Epocha



Slůvko
údivu

Ševcovská
nit

Setina
hektaru

1. část
TAJENKY
Tvrdý ovocný bonbon

Jízda
taxíku
(-y-)

Trať

Řídící
stanoviště
(mn. č.)



Těžké
kovy (Pb)
Zámožné
rolnice
Identifikační
číslo
osoby

Slůvko
ohrazení
2. část
TAJENKY

Stýskat se

Těžce
doléhající

Nešikovní

Slovinský
výrobce
lyží

Působení
Čapí
nůsek

Náhražky
kávy
Direkt
(zast.)

Obec. podoba jazyka
Listnatý
strom

Původem
ze Saska
Lyžařský
výtah

Prrr

Dezinfekční
přípravek

Rusky
„tito“
Poslední
Rožmberk

Alkaloidy
v čajovníku
Malíř
(Luděk)

Doba

Vybídnutí
k přijetí
něčeho

Teprve
když
Starozákonní prorok

Okrasné
keře

Vládce
incké
říše



Jméno
spisovatele
Pavla

Pohyby
kyvadla

Činit
Řada
pokrmů při
hostině

Jednotky
ryzosti
zlata



Mající
podobu
písmena
S

Tvoje
osoba

Spojka

Která
Tisíc kg

Malé
dvory
Úspěšná
píseň

Tímto
způsobem
Název
souhlásky

Kšandy
Prkenný
strop (nář.)
Název
značky litru
Osobní
zájmeno

Dusání

Síť
hotelů

Předložka

Anglicky
„led“

3. část
TAJENKY

Nervový
záškub

Zkratka
pro detto

Jméno
skladatele
Dvořáka

Sudoku - lehké, střední, obtížné
1
6

9 5
8

4 8

9 2 1
3
4
5
1
6 9 5
3
7
2
8
4 2 8
7
6
7 9
3 4
1

Výsledky sudoku:
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5
4

2
7
5 1
6
6 5 4 3
5
4
6
9
3
2
6
7
8 6 4 1
5
8 2
6
3
5
1
3
6
8
2
1
9
4
5
7

1
4
5
6
8
7
2
3
9

2
9
7
3
4
5
8
1
6

9
1
4
7
6
3
5
2
8

5
8
6
4
9
2
1
7
3

7
2
3
8
5
1
6
9
4

6
7
9
1
2
8
3
4
5

4
3
2
5
7
6
9
8
1

8
5
1
9
3
4
7
6
2

6
9
1
5
4
2
8
3
7

5
4
2
3
7
8
6
1
9

3
8
7
1
9
6
4
5
2

2
5
8
7
6
9
1
4
3

4
1
9
2
5
3
7
8
6

7
3
6
8
1
4
9
2
5

9
6
5
4
3
1
2
7
8

8
7
4
9
2
5
3
6
1

9

3 5 6 1 4
4
9
9
3 5

8
8

1

5
6

1 6
7

9
1

3
2 4 9 5 8
1
2
3
6
8
7
5
9
4

9
1
8
2
4
5
6
7
3

2
5
6
7
8
3
9
4
1

3
4
7
9
6
1
5
8
2

5
4

5
3
2
8
9
6
7
1
4

6
8
4
1
5
7
3
2
9

1
7
9
3
2
4
8
6
5

4
6
1
5
7
9
2
3
8

8
9
3
6
1
2
4
5
7

6

7
2
5
4
3
8
1
9
6
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Aktuality

Blíží se druhý ročník charitativní cyklojízdy Na kole dětem
Žďárskými vrchy
Jedná se o charitativní cyklojízdu pro širokou veřejnost, která se uskuteční 13.
srpna 2016. Start žďárské verze cyklojízdy bude v 9.30 z areálu Pilák, tam bude
také představen celý projekt, jeho cíle a
důvod, proč projekt vůbec vznikl. V loňském roce, při prvním ročníku, který byl
velmi úspěšný, se podařilo získat dětem
přes 300 000 Kč a jízdy se účastnilo 250
cyklistů po celou trasu.
Od začátku trasy poputuje s pelotonem
zapečetěná kasička, kam může kdokoliv přispět. Přispět mohou účastníci dobrovolným
startovným. Na trase budou zastávky pelotonu v partnerských městech Svratce, Sněžném
a Novém Městě na Moravě, kde vždy promluví zástupce partnerského města a autor
projektu Na kole dětem Žďárskými vrchy Aleš
Wasserbauer. Cílem pelotonu bude opět rekreační areál Pilák ve Žďáru nad Sázavou, kde
proběhne předání vybrané částky zástupci
nadačního fondu KRTEK a zástupcům dětského oddělení nemocnic Nového Města na
Moravě a Jihlavy.
Hlavním cílem je získání finančních prostředků pro nadační fond KRTEK, který po-

Zrekonstruovaný pooperační pokoj pro děti v Jihlavě

máhá onkologicky nemocným dětem, a dětskému oddělení nemocnic v Novém Městě
na Moravě a v Jihlavě. Ukázat a motivovat
všechny, že i s handicapem se dá sportovat,
například jezdit na kole. Zároveň je snaha ve
Žďáře etablovat novou sportovní akci pro širokou veřejnost, která by se stala populární,
měla výbornou reputaci nejen v našem regionu a zároveň by profilovala Žďár jako zdravé
město, které sportem vyjadřuje podporu a
solidaritu těm, kteří momentálně sportovat
nemohou, ve víře, že se jednou budou moci
(nejen) k pelotonu přidat. Více informací o celém projektu naleznete na webových stránkách www.zdaracidetem.cz

(red)

Peníze, které se vybraly v loňském roce, byly použity jako příspěvek na úhradu letního tábora na Milovech pro děti po onkologické
léčbě, který se každoročně koná v posledních dvou srpnových týdnech. 
Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
18. července 2016 celkem 21 460 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

(Statistika: červen 2016 - 21 476, květen 2016 21 483, duben 2016 - 21 489, březen 2016 - 21
506, únor 2016 - 21 497, leden 2016 - 21 511,
listopad 2015 - 21 501, říjen 2015 - 21 503, září
2015 - 21 496, leden 2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v květnu 2016
+ dodatečně v dubnu 2016
Filip Golemba
Natália Baldys
Tereza Srnská
Matěj Kučera
Jakub Matoušek
Sabina Slámová
Daniel Král
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7. 4.
21. 4.
22. 4.
1. 5.
1. 5.
6. 5.
10. 5.

ZR 3
ZR 3
ZR 7
ZR 5
ZR 4
ZR 1
ZR 3

Klára Kružíková 		
Vojtěch Kubík 		
Markéta Blahová 		
Leontýna Sobotková
Kateřina Blažková 		
Zuzana Blažková 		
Jaroslav Zeman 		


13. 5.
13. 5.
16. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.
29. 5.

ZR 4
ZR 6
ZR 3
ZR 6
ZR 2
ZR 2
ZR 6

Životní jubilea v srpnu 2016
Miloslav Dostál

Stanislav Samek 	
Luboš Černý
František Nedvěd 	
Františka Havelková
Otakar Bartoň
Ludvík Seidl





3. 8. 85 let ZR 6
6. 8. 80 let ZR 3
 13. 8. 80 let ZR 3
13. 8. 80 let ZR 2
16. 8. 80 let ZR 5
19. 8. 91 let ZR 6
25. 8. 80 let ZR 7

Srdečně gratulujeme!

Z historie města

V letním čísle přinášíme opisy z Obecní kroniky
(rok 1966) a Kroniky města (rok 1986).
Rok 1966:
Výstavba sportoviště Bouchalky
Dnem 1. 7. 1966 bylo hřiště kopané s postavenou
budovou předáno k užívání TJ Spartaku Žďár jako
dokončená akce. Dále se bude pokračovat ve výstavbě 2 hřišť košíkové, odbíjené a tenisu.
Tělovýchova v našem městě
TJ Spartak – oddíl kopané TJ Spartaku si v letošní
soutěži vede neúspěšně. Jeho situace na konci
tabulky I. A třídy je špatná. Také oddíl hokeje, hrající krajský přebor, si vede špatně. Ostatní oddíly
v běžném roce zvláštní úspěchy nezaznamenaly.
Nově byl založen oddíl házené. Jiskra Žďár – dosáhla pěkných úspěchů na mistrovství ČSSR v lyžování. Cyklistický oddíl byl pořadatelem přeboru
ČSSR. Jezdecký oddíl se zúčastnil přeboru ČSSR.
TJ Tokoz Žďár – jednota měla větší činnost v základní tělesné výchově a ledním hokeji. Hokejisté
hráli okresní přebor.
Rekreační oblast Pilská nádrž
Bude zásadně určena pro rekreaci krátkodobou,
především pro obyvatele našeho města. Pro letní
sezónu je zajištěn kiosek, půjčovna loděk a lehátek. Za rok 1966 se vybralo za stanování 4 000 Kčs.
Rok 1986:
100 let požárního sboru ve Žďáře 2
Dne 25. července 1986 bylo tomu 100 roků, kdy
byl ve Žďáře 2 – v bývalém Zámku Žďáře založen
hasičský sbor. Oslavy 100. výročí založení byly zahájeny přijetím představitelů požárního sboru a
hostů předsedou Městského národního výboru
ve Žďáře nad Sázavou Miroslavem Niederlem na
Staré radnici. Slavnostní schůze se konala v muzeu Dělnického hnutí Vysočiny za účasti vedoucího tajemníka okresního výboru KSČ Jindřicha
Matyáše, předsedy okresního národního výboru
Ing. Antonína Žáka, předsedy ústředního výboru
Svazu požární ochrany ČSR Eduarda Křiklavy, tajemníka krajského výboru Svazu požární ochrany
Josefa Drbala, delegace družebního požárního
sboru WEB Kraubau Eberswalde z Německé demokratické republiky a dalších hostů. Slavnostní
projev přednesl předseda základní organizace
Svazu požární ochrany Stanislav Fiala. Ten pak
převzal z rukou předsedy ústředního výboru
nejvyšší svazové vyznamenání Čestný prapor
ústředního výboru Svazu požární ochrany jako
výraz ocenění dosavadní práce. V neděli dopoledne koncertovala dechová hudba Tokozu. Členové základní organizace položili věnec k památníku padlých ve 2. světové válce a kytice na hroby
zemřelých členů. Odpoledne se konal průvod k
parkovišti národního podniku Tokoz. Pak zhlédli
přítomní ukázky z činnosti požárních sborů a moderní požární techniky.
Rekreační sezóna 1986
V působnosti Městského národního výboru ve
Žďáře nad Sázavou je k rekreaci určena lokalita
u Pilské nádrže, kde je veřejné tábořiště. Provoz této lokality zajišťovaly Drobné provozovny
městského národního výboru. V roce 1986 bylo
ubytováno 8 620 osob, počet přenocování činil
21 350. Cizinců bylo 2 800 většinou z Německé
demokratické republiky. Tábořiště bylo napojeno
na užitkovou a pitnou vodu. Na pláži poskytoval
stánek Restaurací a jídelen občerstvení, podařilo
se udržovat čistotu, bude nutno však opravit převlékárny. Sociální zařízení bylo udržováno v čistotě. Pochvalné zápisy dokazují, že se mnozí hosté k
nám rádi vracejí a že jsou spokojeni.

opis: Marie Linhartová

Inzertní příloha

INZERUJTE

ve Žďárském zpravodaji.
Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům
domácností v našem městě a okolí.
Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových stránkách
města WWW. ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj.
Objednávkový formulář inzerce.
Dotazy, objednávky: Miroslav Skalník
tel.: 773 794 139, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Řádková inzerce:
Koupím udržovaný byt. Děkuji T: 606 158 288.
Hledám RD/chalupu ke koupi. T: 737 309 875.

Společnost Hettich výrobce a dodavatel nábytkového kování ve světě.
Firma se úspěšně rozvíjí již 128 let. Bezmála 23 let je jedním z nejstabilnějších
a největších zaměstnavatelů ve Žďáře nad Sázavou.
Z důvodu dalšího růstu společnosti hledáme nové kolegyně/nové kolegy
na pracovní pozici:

Montážní dělník / Montážní dělnice
Nástrojař
Obsluha lisu
Transportér
Zaměstnancům nabízíme především jistotu stabilního zaměstnání, odpovídající
finanční ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, příspěvek
na stravování, bonusový systém a bezplatné jazykové vzdělávání.
Aktuálně poskytujeme zaměstnancům také příspěvek na dopravu a nově
motivačně koncipovaný příspěvek na penzijní připojištění.
Více informací lze získat denně Po - Pá od 7 do 15 hod. na tel.: 566 692 214
nebo na webu www.hettich.com. Své životopisy zasílejte na adresu:
Personal_HCR@de.hettich.com
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kontaktujte
nás na:

Přijímáme zaměstnance:
OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

15.500 Kč
20.000 Kč

(Dělník výroby)

1
+420 566 339 12com
ooperstandard.

Olga.Jandova@c

MECHATRONIC
Po plném zapracování

34.000 Kč
42.000 Kč

(Údržbář - programátor)

SEŘIZOVAČ / ÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

20.500 Kč
30.000 Kč

ELEKTROÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

28.000 Kč
35.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR
Po plném zapracování

26.500 Kč
30.000 Kč

PROGRAMÁTOR CNC
Po plném zapracování

34.000 Kč
46.000 Kč

Cooper-Standard Automotive s. r. o. • Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou • www.cooperstandard.com

.cz

po čertech rychlý internet, kabelová
a interaktivní televize, TV2GO

internet

televize
Nová služba: TV2GO
a Interaktivní televize

Opět zrychlujeme!
Neustále rozšiřujeme
pokrytí optickou sítí
Stabilní, spolehlivé
a rychlé připojení bez
limitů
Nepřetržitý dohled nad sítí
Bezplatný pronájem
zařízení
Po čertech rychlý internet
až 200 M b/s

Plaťte jen za to,
co opravdu sledujete –
nová programová nabídka
kabelové a interaktivní
televize a TV2GO
Velký počet HD kanálů již
v základní nabídce
Cena již od 150 Kč/měsíc

Více o našich službách na www.satt.cz
Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro),
592 31 Nové Město na Moravě
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Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

+420 566 654 844
info@satt.cz

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
sobota 2. července až neděle 28. srpna 2016
st, čt, so, ne 10.00-17.00 h
OBŘÍ MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ „HO“ S NÁMĚTEM
VYSOČINY
Modelové království - suterén Domu kultury
DUCHOVNÍ AKCE
úterý 16. srpna 2016, 20.00-22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
pátek 5. až sobota 6. srpna 2016
HORÁCKÝ DŽBÁNEK
I. nádvoří Zámku Žďár
V sobotu 6. srpna budou spoje linky MHD 2A
číslo 9 a číslo 11 zdarma.
neděle 7. srpna 2016
BOŽEJÁCI
I. nádvoří Zámku Žďár

čtvrtek 18. srpna až neděle 18. září 2016
PROTI ČASU – KLUB VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ HORÁCKA
út – pá 10.00-12.00, 13.00-17.00; so, ne 13.00-17.00
Galerie Stará radnice
úterý 12. července až neděle 4. září 2016
CESTA K PRAMENŮM
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi
LETNÍ KINO ZA DOMEM KULTŮRY
Program:
čtvrtek 18. srpna 2016
pátek 19. srpna 2016
bejka- premiéra)
sobota 20. srpna 2016

Marťan (scifi 2015)
Učitelka (nový film Jana HřeMimoni, ve 22.00 Padesátka

Vstupné dobrovolné, začínáme ve 20.30 - 21.00

KULTURNÍ AKCE A TRHY
čtvrtek 11. srpna 2016, od 8.00 do 18.00
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ TRH
náměstí Republiky
čtvrtek 18. srpna 2016, 16.00
SLAVNOSTI JEŘABIN - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
před Starou radnicí
sobota 20. srpna 2016, 8.00-11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky
SPORTOVNÍ AKCE
sobota 13. srpna 2016, 9.30
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
Pilská nádrž
sobota 27. srpna 2016, 11.00 - 17.00
PILMAN TRIATLON 2016
Pilská nádrž
VÝSTAVY

Konec prázdnin již v Kině Vysočina:
pátek 26. srpna - Předškolní dětský kinofestival (pohádky,
soutěže, pohoštění)
sobota 27. srpna - Přehlídka letních dokumentů a evropského filmu. Program na www. dkzdar. cz
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Program:
čtvrtek 4. srpna		
pátek 5. srpna		
sobota 6. srpna		
neděle 7. srpna		

Sedmero krkavců
Život je život
Gangster Ka
Gangster Ka Afričan

Kinematograf bratří Čadíků naše město navštíví v termínu
od 4. do 7. srpna 2016. Letní kino bude probíhat v amfiteátru Rekreačního areálu Pilák vždy od 21.30 hodin. Na promítání se můžete zdarma dopravit městskou hromadnou
dopravou, a to konkrétně linkou číslo 2A v 19.40 a ve 20.40.
Městská hromadná doprava bude posílena mimořádným
spojem linky 2B - 20.40, který bude rovněž zdarma. Z rekreačního areálu Pilák pojedou ve 23.30 dvě speciální linky 2A
a 2B. Tyto linky lze využít i při cestě z Horáckého džbánku.
DNY PARTNERSTVÍ
Program Dnů partnerství

pátek 1. července až středa 31. srpna 2016
KOUZELNÉ, SLUNCEM PROVONĚNÉ PRÁZDNINY
Knihovna Matěje Josefa Sychry
pátek 1. července až středa 31. srpna 2016
MONIKA VOSYKOVÁ
vestibul Čechova domu

čtvrtek 18. srpna 2016
17.15 průvod obrů z Flobecqu (z náměstí za Dům kultury)
17.30 vystoupení folklorních souborů partnerských měst
(prostranství za Domem kultury).

úterý 26. července až neděle 14. srpna 2016
SKLO – MONIKA VOSYKOVÁ

pátek 19. srpna 2016
16.30 vystoupení sboru a orchestru ze Schmöllnu,
folklorních souborů partnerských měst (za Domem kultury).

pondělí 1. až středa 31. srpna 2016
ZDEŇKA FORMÁNKOVÁ – LETNÍ NÁLADY
Knihovna Matěje Josefa Sychry

sobota 20. srpna 2016
Sportovní odpoledne - pétanque, utkání týmů partnerských měst v malé kopané. (hřiště u ZŠ Švermova).

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

