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Víte, že naše město má druhý 
nejpřívětivější úřad v Česku, 
a zcela nejlepší úřad v Kraji 
Vysočina? Vyplývá to z výsled-
ků soutěže Ministerstva 
vnitra ČR.
� Lenka Kopčáková

Zástupci Žďáru před pár dny pře-
vzali v Praze cenu za 2. místo v sou-
těži Přívětivý úřad. Motivační sou-
těže v kategorii obcí s rozšířenou 
působností (ORP) se letos konala 
už potřetí. Žďáru bylo konkurencí 
na 150 úřadů z obcí ORP a 22 měst-
ských částí Prahy. 

Oceněna byla vždy trojice nejpří-
větivějších úřadů v rámci ČR, a pak 
v každém kraji. Trofejemi pro vítě-
ze byla skleněná úřednická razítka a 
tradiční samolepky stvrzující přívěti-
vost úřadu. Vítězem ČR je Magistrát 
města Liberce, hned za ním je Měst-
ský úřad Žďár nad Sázavou. Třetí 
místo patří Magistrátu města Pros-
tějov. 

Největší úspěch Žďár sklidil v regi-
onální části. Zlatou příčku za nej-
lepší úřad v Kraji Vysočina obhájil 
již třetím rokem. Druhé místo patří 
Třebíči a třetí radnici z Havlíčkova 
Brodu.

Soutěž mapuje stav přívětivosti a 

otevřenosti obecních a městských 
úřadů vůči občanům a jejich potře-
bám, s cílem ocenit snahu o zvyšová-
ní kvality služeb. Velký důraz soutěž 
klade i na elektronizaci a moderniza-
ci úřadů.

Hodnotící dotazník s 52 otázka-

mi zasahoval do pěti kategorií práce 
úřadu: dostupnost pro občany, trans-
parentnost, komunikace, participace 
a další aktivity… Soutěž opět prová-
zí publikace nových příkladů dobré 
praxe. Vůbec první ročník soutěže se 
konal v roce 2016. 

Žďárský MěÚ již potřetí vyhrál regionální soutěž Přívětivý úřad (zástupci Žďáru prostřed). Druhý byl MěÚ Třebíč a tře-
tí MěÚ Havlíčkův Brod (vlevo). Foto: archiv

Zlato a stříbro pro žďárský úřad

Ze žďárského úspěchu se spolu s úředníky radu-
je i tajemník MěÚ Jan Havlík. Odpovídá na otázky 
ŽN. 

Čím žďárský úřad v soutěži nejvíce zabodoval?
Hodnoceno bylo celkem 51 kritérií, a ten, kdo 

chce uspět, musí být úspěšný ve všech. Proto jsem 
přesvědčen, že k úspěchu je nezbytná dlouhodo-
bá kvalitní práce celého úřadu, který tvoří jeho 
zaměstnanci. 

Za úspěch to jistě považují i zastupitelé, kteří v 
uplynulých 10 letech důvěřovali rozvoji a vizi úřa-
du a podíleli se na vytvoření podmínek a atmosfé-
ry pro jeho naplňování.

 
Nacházíte ještě rezervy, na nichž chcete zapra-

covat?

Rezervy jsou všude tam, kde je vůle a chuť hledat. 
Ta nejvíce závisí na motivaci a odhodlání zaměst-
nanců, kteří je vždycky znají nejlépe. V poslední 
době se snažíme a chceme posílit on-line rezerva-
ce, která úřadu pomáhá v lepší organizaci práce a 
klientům šetří čas, a někdy i nervy při čekání. 

Inspirujete se publikací vydanou k výsledkům 
soutěže?

Dobré praxe jiných úřadů sledujeme kontinuál-
ně, a sborník Přívětivého úřadu si s vedoucími vž-
dy probereme a diskutujeme možnou realizaci. V 
poslední době však často narážím na možnosti roz-
počtové položky věcných výdajů místní správy, kte-
rá i přes rostoucí počet zaměstnanců byla snížena o 
20 %. -lko-

Havlík: Rezervy jsou tam, kde je vůle hledat Zeleň pro Stržanov
a opravy Vysočan

Do konce léta má být hotová revitalizace zele-
ně ve Stržanově. Je komplexním řešením úpra-
vy návsi, obnovy zeleně a vodních biotopů, na 
což město získalo dotaci 1,9 mil. Kč.

Akci v objemu něco přes 3 mil. Kč provádí od 
loňského listopadu sdružení firem 3 D zahrady 
+ EKOGREEN. 

Již od března běží ve starší části Vysočan 
rekonstrukce ulic V Lískách a na Úvoze, jejímž 
hlavním investorem je Svazek vodovodů a kana-
lizací Žďársko. V obou ulicích jde o velký zásah, 
takže město zainvestuje nové povrchy sumou 
do 10 mil. Kč. Stavbu provede sdružení firem 
Gremis a PORR. Celková akce (od 1. 3. ) musí 
skončit za 275 kalendářních dní.  -lko-

Hudba provází člověka od 
nepaměti, a pokud se síla lid-
ského hlasu znásobí, ozvláštní 
toto spojení výjimečné chvíle… 

Sborový zpěv má ve Žďáře dlou-
hou tradici, v případě pěveckého 
sboru Svatopluk bezmála dvousetle-
tou. V názvu připomíná významného 
panovníka Velkomoravské říše.

Nejen pro pěvce Svatopluku, ale i 
posluchače byly zážitkem vánoční 
koncerty v závěru loňského roku, kdy 
PS doprovázeli členové smyčcového 
kvarteta orchestru Janáčkova diva-
dla v Brně. Obě tělesa svým profesi-
onálním výkonem dala plně vyznít 
duchovní skladbě Antonia Vivaldiho 
„Gloria in excelsis deo“. Šňůra vánoč-
ních koncertů vrcholila letos v lednu, 
v kostele v Lomnici u Tišnova. 

„Po krátkém odpočinku jsme my, čle-
nové sboru, i dirigent Zdeněk kužela 
opět ,spřádali’ plány na novou koncert-
ní sezonu,“ ohlíží se členka Svatoplu-
ku Jitka Nováková. 

Sbor po více než třech měsících 
pilného zkoušení odjel v květnu do 

nahrávacího studia, kde zúročil úsi-
lí všech třiceti členů Svatopluku o co 
nejlepší pěvecký výsledek. Celkové 
vyznění mohou příznivci Svatoplu-
ku posoudit při podzimním křtu CD, 
na němž najdeme kolekci sakrálních i 
lidových písní, a také skladby součas-
ných autorů. 

V květnu se Svatopluk také účastnil 
tradiční přehlídky pěveckých sborů 
v Jihlavě. Představil průřez svojí tvor-
bou posledních let. 

Jubilující Svatopluk samozřejmě 
nemůže chybět při červnových osla-

vách města. První koncert zazní v 
sobotu 9. června při odpoledním pro-
gramu na náměstí Republiky. O den 
později, 10. června, ovládnou tóny 
hudby a hlasy zpěváků sál Domu kul-
tury.

A to hned při dvou výročích. 
Dětský pěvecký sbor Žďáráček osla-

ví 45 let od svého založení, a jeho 
starší bratr Svatopluk už neuvěřitel-
ných 170 let.

„svými vlastními skladbami a společ-
ným závěrem, za doprovodu smyčcové-
ho kvarteta orchestru Janáčkova diva-

dla v Brně, završíme několikaměsíční 
trénink, spojený s dopilováváním písní 
do nejmenších detailů,“ naznačuje Jitka 
Nováková.

No a nová sborová sezóna se opět 
rozeběhne po prázdninové pauze.

„V říjnu přivítáme spřátelený pěvecký 
sbor Cantus z Bratislavy. Oplácíme mu 
tak návštěvu našeho sboru v červenci 
minulého roku,“ říká naše průvodkyně 
sborem. 

Zvučné hlasy zpěváků obou sbo-
rů rozezní Městské divadlo 28. října, 
kdy si budeme připomínat 100. výro-
čí založení naší republiky. „Tou dobou 
už se také budeme připravovat na další 
adventní koncerty,“ říká Nováková… 
Členy PS Svatopluk spojuje nejen 
hudba a zpěv, ale i chuť překonávat 
své hranice.

„Díky starším i novodobým kompo-
zicím si tak můžeme vychutnávat spo-
lečné souznění hlasů, i krásu sborového 
zpěvu, což nás všechny naplňuje příjem-
nými pocity,“ dodává zpěvačka.

Pokud někdo z nás našel inspiraci a 
chuť věnovat se tomuto kultivované-
mu koníčku, PS Svatopluk jej rád při-
vítá ve svých řadách. 

sVaTOPluk v nahrávacím studiu. sbor chystá jubilejní CD.
 Foto: archiv sboru

Lidé ze Svatopluku: Hudba nás pojí


