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(Dokončení ze str. 1)
„Tyto skupiny se již podařilo vytvo-

řit včetně řídící skupiny, která tvoří 
průřez politickými stranami a hnutí-
mi. Tím chceme zaručit prolínání stra-
tegie i do budoucích let, kdy se může 
vytvořit zcela jiná koalice,“ zdůraz-
nil Klement. Zpracovaný dokument 
strategie bude mít město k dispozici 
v červnu příštího roku. 

Klement doplnil, že současná stra-
tegie skončila v roce 2013 a na příš-
tí rok bude vedení města investiční 
akce vybírat bez ohledu na minulý 
plán strategie i na budoucí plán stra-
tegie. „Rok 2014 až 2016 nenavazuje 
na žádný strategický dokument, ale na 
akční plán,“ poukázal Klement.  

Upozornil, že v budoucnu město 
čeká patrně realizace projektů, které 
si vyžádají desítkové a možná stami-
lionové náklady. „Ty nelze řešit z roz-
počtu města v horizontu roku či dvou 
let, a ani jednoho volebního období,“ 
podotkl. Dodal, že proto se současné 

vedení města snaží zapojit obyvatele 
města a všechny politická uskupení, 
aby se na strategii shodli. 

Upřesnil, že schůzky pěti pra-
covních skupin potrvají do března 
příštího roku. Poté nastane předsta-
vení a schválení akčního či strategic-
kého plánu. Náklady na zpracování 
dokumentu si vyžádají více než 360 
tisíc korun. 

Strategie hýbe celým Žďárem

Do prvního kola na městské-
ho architekta se přihlásili tři 
uchazeči, do druhého devět. 

 Antonín Zvěřina

Výběrové řízení na městského 
architekta ve Žďáře nad Sázavou 
bylo prodlouženo, protože do prv-
ní uzavírky přihlášek se přihlási-
li pouze tři uchazeči. Druhé kolo 
skončilo v pátek 16. října. Nyní 
město registruje devět přihlášek, 
tři stávají plus šest nových. 

„Oslovili jsme přímo některé archi-
tekty a architektonické kanceláře,“ 
naznačil místostarosta Josef Kle-
ment. Doplnil, že vyhodnoce-
ní výběrového řízení se uskuteční 
během měsíce listopadu dvoukolo-
vým systémem.

„První kolo bude všeobecné a dru-
hé konkrétní, zúžené,“ podotkl Kle-

ment. Předsedou komise bude člen 
komory architektů Marek Janatka. 
Nový architekt by měl do své funk-
ce nastoupit první den v prosinci 
letošního roku. „Rozhodně si nemys-
líme, že se musí jednat o obyvatele 
Žďáru,“ zdůraznil Klement.

Architekt bude pracovat na doho-
du s jasně stanovenou roční odmě-
nou. Mělo by se jednat o peněžní 
částku zhruba 200 tisíc korun roč-
ně. Místostarosta připomněl, že 
město hodlá využít služeb měst-
ského architekta z toho důvodu, že 
považuje za důležité městu vtisk-
nout  jednotný ráz. 

„Nejde jen o náležitosti města, ale 
jeho služby mohou využít i soukromé 
subjekty,“ vysvětlil Klement. Tam 
bude pracovat jako poradce, pro 
akce realizované městem bude jeho 
stanovisko závazné. 

Nastoupí městský architekt

Devět studentů žďárského gymná-
zia čekalo na sklonku prázdnin deset 
dnů strávených s jejich vrstevníky, 
kteří přijeli z německého města Vech-
ta v rámci mezinárodního projek-
tu Česko-německé setkání. Ve Žďá-
ře tak mohla již podruhé odstartovat 
akce, která  je realizována zvláště díky 
podpoře Česko-německého fondu 
budoucnosti.  

V prvních dnech se účastníci navzá-
jem poznávali pomocí různých aktivit 
a výletů v oblasti Žďárských vrchů. 
Trénovala se vytrvalost, obratnost, 
odvaha a schopnost spolehnout se 
jeden na druhého. Poté se už celá sku-
pina rozjela až do jižních Čech, aby 
v dalších dnech prověřila svá nově 

vytvořená přátelství na Vltavě. 
Několik obrácených lodí a trocha 

mokrého oblečení rozhodně nezka-
zily náladu nikomu ze zúčastněných. 
Všichni si užili i společné vaření a 
návštěvu letně rozpáleného Českého 
Krumlova. Návštěva Prahy v posled-
ních dvou dnech byla pak už jen třeš-
ničkou na „česko-německém dortu“. 

Všichni účastníci si z celé akce 
odnesli tisíce zážitků a hlavně dobrý 
pocit z toho, že jsou schopni využívat 
cizí jazyky i v reálním životě. V říjnu 
se koná německá část projektu, ten-
tokrát u Dummerského jezera, proto 
budou mít všichni další možnost své 
německé kamarády potkat a zdoko-
nalit se znovu nejen v jazycích.  -zt-

Češi a Němci mluvili o sobě

NOVÍ přátelé z z německého města Vecht a ze žďárského gymnázia na společné 
fotografi i. Foto: archiv školy

Po odehraném představení Pátá 
dohoda, které ve žďárském kultur-
ním domě představili herci v čele s 
Jaroslavem Duškem, byl charitnímu 
zařízení ve Žďáře nad Sázavou pře-
dán šek na 50 tisíc korun. Finanční 
obnos je částí tržby z tohoto diva-
delního představení, kterou veřejně 
prospěšný spolek ANAON věnuje 
organizaci v místě, kde vystupuje. 

Poděkování z vydařené akce vyjá-
dřila i vedoucí Centra prevence 
Stanislava Kubíková. „Touto cestou 
ještě jednou děkujeme všem prota-
gonistům vystoupení. Velký dík pat-
ří také organizátorům akce Kultuře 
Žďár nad Sázavou a všem, kteří při-
šli a koupí vstupenky podpořili čás-
tečně i činnost našeho zařízení,“ kon-

statovala Kubíková.
Centrum prevence Oblastní cha-

rity realizuje programy primární 
prevence, selektivní primární pre-
vence a adaptační kurzy ve třídách 
základních a středních škol, a tak 
pomáhá upevnit znalosti, doved-
nosti a postoje mladého dospí-
vajícího člověka před rizikovým 
chováním, například zneužívání 
návykových látek, agresivita, van-
dalismus a jiné. 

„Konkrétně bude věnovaná část-
ka využita na programy pro děti a 
mládež zaměřené na problematiku 
užívání návykových látek – zejmé-
na alkoholu, cigaret a v současnosti 
mezi dětmi oblíbenými energetickými 
nápoji,“ doplnila Kubíková.  -zt-

HEREC Jaroslav Dušek (vlevo) přispěl společně s kolegy žďárské charitě.
 Foto: archiv charity

Charita převzala šek

Dotazník ohledně městské hro-
madné dopravy měli obyvatelé 
Žďáru nad Sázavou k dispozici do 
soboty 31. října. Místostarosta Josef 
Klement poznamenal, že se usku-
teční i průzkum přímo v autobu-
sech od pondělí 23. do pátku 27. 
listopadu. 

„V pěti vozidlech se bude pohybovat 
pět osob. Akce se bude konat ve spo-
lupráci se společností provozovatele 
hromadné dopravy podnikem Zdar,“ 
vysvětlil Klement. Ten zajistí dvě 
osoby, tři město. „Tento člověk bude 
po celý den v autobuse a bude sledo-

vat, jak na páteřních linkách vypadá 
počet cestujících a celkově doprava,“ 
poukázal Klement. 

Mluvčí Nikola Adlerová připo-
mněla, že v rámci Dne městské hro-
madné dopravy se konala na náměs-
tí Republiky akce, která městskou 
hromadnou dopravu prezentova-
la. „I tam se pohybovali pracovníci 
městského úřadu a podniku Zdar, kdy 
vyplňovali s občany města dotazní-
ky zejména se zamřením, kam lidé ve 
Žďáře nejvíce cestují,“ poznamenala. 
To je cílem města, zjistit požadavky 
v nejširším záběru.    -zt-

Chystá se průzkum o dopravě

Žďár bude mít obchvat
Po novém úseku silnice I/19, která umožní odvést část tranzitní dopravy z 

centra Žďáru nad Sázavou, začnou auta jezdit v listopadu.  Nová komunikace 
měří asi 1,5 kilometru a bude sloužit jako první část městského obchvatu. 

Po nové části hlavního tahu číslo 19 budou auta jezdit ve směru od Nové-
ho Města na Moravě na Brno a na Jihlavu. Její otevření je naplánováno na 23. 
listopadu. Své práce bude mít do té doby hotová i radnice. 

Ředitelství silnic a dálnic platí stavbu 882 metrů úplně nové komunikace 
ke vsi Mělkovice a úpravu navazujících křižovatek, což bude stát 49 milionů 
Kč bez DPH. Žďárská radnice zajišťuje zvýšení únosnosti navazující místní 
silnice. Jde o úsek dlouhý přes 600 metrů mezi ulicemi Brněnská a Jamská. 
Práce je za 7,5 milionu Kč bez DPH.  -zt-


