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Zásah se čtyřkolovou ruční stří-
kačkou, tzv. koňkou, z roku 1892, 
byl asi největším diváckým tahá-
kem při nedávných oslavách 130. 
výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Zámku Žďáře. 

Hasičská akce  byla součástí Dne 
Žďáru v sobotu 11. června. Nechyběl 
slavnostní průvod hasičstva ze Žďár-
ska  na náměstí Republiky, kde starosta 
města Zdeněk Navrátil  předal zámec-
kým dobrovolným hasičům Pamětní 
stuhu Města Žďáru nad Sázavou. 

Vlastní hasičská oslava se  konala na 
Farských humnech, kde se  mohly děti 

ZÁSAH hasičů v historických unifor-
mách byl atraktivním zážitkem Dne 
Žďáru na Farských fumnech.
  Foto: Lenka Kopčáková

Žďárští hasiči oslavili stotřicátiny sboru

Město Žďár nad Sázavou má nej-
přívětivější městský úřad v Kraji 
Vysočina. Suverénně zvítězil v kraj-
ské kategorii letošní soutěže Minis-
terstva vnitra ČR s názvem Přívěti-
vý úřad 2016. 

 Lenka Kopčáková

Žďár za sebou nechal Třebíč a 
Moravské Budějovice. V hlavní kate-
gorii soutěže, která oceňuje tři nej-
lepší městské úřady za celou republi-
ku, zvítězil  Liberec,  stříbrná je MČ 

ZNÁMKY ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2016 umisťují na vstupní dveře MěÚ  
starosta Zdeněk Navrátil (vlevo - 3. místo v celostátním kole) a místostarosta Josef 
Klement -  1. místo v kraji.  Foto: Lenka Kopčáková

Máme nejpřívětivější úřad na Vysočině
Praha 18 a bronzovou příčku obsadil  
Žďár nad Sázavou.

Jednalo se o první ročník soutěže, 
ministerstvo vnitra chce touto for-
mou podpořit proklientský přístup 
úřadů. V očích posuzovatelů  byly 
znaky přívětivosti a otevřenosti vůči 
občanům u těchto vítězných úřadů 
komplexně na nejvyšší úrovni. 

V celostátní soutěži  byl Žďár posu-
zován  mezi 190  úřady obcí s rozší-
řenou působností v rámci celé ČR.   
Úřady byly nezávisle hodnoceny dle 
40 kritérií. 

Na žďárském MěÚ  si hodnoti-
telé cení  jeho transparentnosti, 
kdy  občanům zveřejňuje co nejvíce 
informací  z chodu města. Také oce-
ňují, že  lidé na úřadě  vyřídí veške-
rou agendu  i mimo  úřední dobu, 
každý den do 15 hodin.  Úspěch má 
i elektronický objednávkový systém, 
kdy se lidé mohou předem objednat, 
a nemusí pak čekat.  Také zabodoval  
seznam telefonních kontaktů na we-
bu města, kdy občan ihned ví, zda je 
úředník na pracovišti.

„Obě ocenění jsou je nás velkou ctí, ale i 

Město se rozhodlo péči o měst-
skou zeleň rozdělit na dvě zakázky, 
a v tomto duchu vedlo soutěž. Nové 
zahradnické fi rmy budeme znát v 
polovině července. 

1. část se týká péče o veřejné travna-
té plochy na území města a místních 
částí, což obnáší jejich sečení, hnojení 
a likvidaci plevelů. Dále úklid a odvoz 
posečené trávy a její uložení v souladu 
s platnými předpisy.

2. část je více odborná a spočívá v 
sadařské a zahradnické péči při údrž-
bě stromů, keřů a květin trvalkových 
záhonů.

Změnu radní spolu s úředníky při-
pravovali přes rok, loni v únoru 
obdržela výpověď Zahrada Vysočina, 
která doposud údržbu městské zeleně 
prováděla. 

S ohledem na to, že se jedná o zakáz-

ku nadlimitní a velká výběrová říze-
ní mají vetší počet operací na výběr 
dodavatele, v polovině června ještě 
nebylo rozhodnuto. 

Jak tehdy na dotaz ŽN upřesnil sta-
rosta Zdeněk Navrátil, hodnotící 
komise měla zasednout 21. 6., a od té 
doby poběží lhůty na odvolání účast-
níků VŘ. 

„Předpokládáme, že konečný výběr 
dodavatele další budoucí údržby zeleně 
a sečení bude hotov do poloviny červen-
ce. Do té doby máme samozřejmě vysou-
těženy fi rmy, které údržbu zeleně reali-
zují na základě jarního poptávkového 
řízení,“ informuje starosta. Dodává, 
že sečení ploch probíhá dle rozdělení 
do intenzivních tříd, jako tomu bylo v 
minulosti. 

V rámci soutěže radní využili již exis-
tující pasport čili inventuru zeleně, 

takže znají přesně rozměry a pozice 
ploch k sečení. Provedli také změny 
v řadě položek a upravili podmínky 
VŘ. Tomu předcházely dlouhé disku-
ze se členy pracovní skupiny Městská 
zeleň. „Také jsme získávali inspirace z 
jiných měst. Kromě rozdělení na sečení 
a sadařskou a zahradnickou odbornost 
klademe důraz i na objem prací, niko-
liv hodiny,“ říká starosta Navrátil. Kri-
tériem soutěže je zejména cena, ale i 
např. požadavek, aby fi rmy nejezdily 
po plochách těžkou technikou. VŘ má 
také sociální aspekt: město preferuje 
zaměstnanost dlouhodobě nezaměst-
naných z města a okolí. 

Dle pasportu zeleně má také radni-
ce představu, kde ve městě rostou jaké 
dřeviny, v jakém jsou stavu a jaké jsou 
návrhy na jejich případná ošetření.

„Jednoduše jsme schopni identifi kovat, 

Nově rozdělili péči o městskou zeleň

velkým závazkem do budoucna. Pro nás 
a radu města je to potvrzením cesty, na 
niž jsme se v roce 2014 vydali,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil .

Na mysli má  co největší otevřenost a 
transparentnost úřadu a nasměrování  

jeho činnosti tak, aby fungoval vztah 
úřad – klient.  „A tento proklientský pří-
stup nese první ovoce. Všem zaměstnan-
cům, úředníkům i zastupitelům velmi 
tímto děkuji,“ vzkazuje starosta.

kde ve městě máme největší problémy se 
zelení, a kde si zaslouží prioritně údrž-
bu. Na ni budeme v daných lokalitách 
připravovat konkrétní projekty s pomocí 
evropských fondů,“  uvádí Navrátil. 

 -lko-

vyřádit na „hasičských“ skákacích hra-
dech a s rodiči si prohlédnout histo-
rickou i moderní hasičskou techniku. 
Přihlíželi ukázkám z činnosti mladých 
hasičů, vyprošťování osob z havarova-
ného vozidla a hašení požáru různými 
technikami. Vyhrával  Salónní decho-
vý orchestr.

Velkou pozornost budil pár zapřa-
žených a vyfešákovaných koní, kte-
ří táhli historickou ruční stříkačku. O 
půl čtvrté odpoledne došlo na očeká-
vaný zásah hasičů v historických uni-
formách. Pro děti pak bylo zážitkem  
pomáhat jim ručně pumpovat.

Podnět k založení Hasičského sbo-
ru v Zámku Žďáře  byl dán usnesením 
obecní rady z 25. července 1886. Čle-
ny se stalo 39 občanů ze Zámku Žďá-
ru. Prvním starostou byl zvolen lesmis-
tr Havránek a náčelníkem c. k. vládní 
rada dr. Veselský. -lko-


