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Participativní rozpočet nově zjednodušil
Ve Žďáře platí nová pravidla participativního rozpočtu (PR). Schválila
je 15. března rada města.
Tentokrát město pro PR vyhradilo
sumu 600 tis. Kč. Rozhodnout o ní
může veřejnost dle stanovených pravidel.
„Byť je letošní rok kvůli covidové situaci rokem ekonomicky nejistým a náročným, rozhodli jsme se v participativním
rozpočtu pokračovat. I kdy přiznáváme,
že nad jeho existencí se vznášel otazník,“
uvádí místostarostka Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), mající v gesci i
metodiku pro finanční výbor zastupitelstva města.
PR dostál určitých změn. Nově bude
vyhlašován vždy jednou za dva roky.
Podání návrhu ale bude pro občany
jednodušší. Stačí poslat své nápady a
podněty ke zlepšení svého města.
V prvním roce vyhlášení probíhá
sběr od občanů Žďáru. Přihlásit se s
návrhem do oblasti sportu, veřejného prostoru či kultury může kaž-

dý Žďárák starší 18 let. Dle podmínek však návrhy musí být v souladu
s územním plánem a strategií rozvoje města. Čas na podání návrhů
máme letos až do 30. září.
S ohledem na celkový finanční
objem PR komise vybere od dvou
do pěti návrhů, které úřad v následujícím roce zpracuje do podoby
jednoduchého projektu, včetně jeho
rozpočtu.
Brzy na jaře v roce 2022 proběhne
veřejná prezentace a diskuze o návrzích. Hlasovat o nich mohou občané
nad 15 let. Lidé se také mohou vyjádřit on-line či písemně v dotaznících
k jednotlivým projektům.
Hlasování potrvá do konce března 2022 a Žďáráci rozhodnou, který
nebo které z projektů budou realizovány. Schválení výsledku ještě potvrdí rada města a projekt bude zapracován do rozpočtu města roku 2023.
K realizaci vítězného návrhu dojde
třetí rok od vyhlášení soutěže.

Heraldickým detektivem...
(Dokončení ze str. 11)
O tom, že se jednalo o osadníky
českého původu, lze usuzovat dle
jejich jmen, ale i podle toho, že české osady odváděly desátky na den sv.
Jiří a sv. Václava. Německé je odváděly na sv. Michala.
Obcí protéká potok Staviště, který
je levostranným přítokem řeky Sázavy. V letech 1980 až 1991 byla obec
součástí Žďáru nad Sázavou. Nyní je
samostatná a žije tu kolem 220 obyvatel.

TŘETÍ tajná obec z leteckého pohledu.
Zdroj: web obce

Lípa na zeleném návrší
(tajná obec č. 4)
Poslední dnešní tajná obec má ve znaku lípu ve stříbrném štítě. Vyrůstá ze zeleného návrší se třemi stříbrnými pětilistými květy majícími zelené středy. Znak byl
obci udělen v roce 2007. Právě ono návrší je nápovědou. No a lip je v obci dodnes spousta.

Krčma na stráni prosperovala
Dějiny obce souvisí se stavbou
žďárského kláštera. Tam, kde je dnes
nejbližší obec Lhotka, se tehdy činila pila. Všude rostl prales a pilu šlo
vybudovat jen na vyžďářené mýtině, kterou už předtím vytvořili uhlíři
z velmi staré osady Jámy.
Napůl cesty mezi klášterem a pilou,
severovýchodně od Žďáru, byla kvůli nebezpečí ohně vybudována na
vysoké stráni pilárna, v níž se kovaly
pilové listy. Časem v půlkruhu kolem
pilárny vznikla klášterní osada - naše
budoucí tajná obec.
Měli tu rychtu a od samého začátku
i prosperující krčmu. Ležela zrovna
na frekventované cestě z kláštera na
pilu a žízeň po namáhavé cestě byla
náramná. Cesta pokračovala východně do - panem Bočkem z Obřan stavěného Bočkova (budoucího Nového Města).
První písemná zmínka o obci je
z roku 1407. Ve výroční zprávě opatského kláštera o obcích byla vedena
jako Alta willa, což je latinsky „Stráň

TYPICKÁ kaplička na návsi.
Zdroj: web obce
vysoká“.
Protože je naše tajná obec vysoko
na stráni, klidně se mohla jmenovat
i Stráň. Nakonec je to jinak. Trochu
chytákem je dvojité „W“, které se po
několik století psalo na začátku jednoslovního názvu obce. To z důvodu, že jednoduché „V“ se tehdy skoro nepoužívalo.
Mezi pamětihodnosti obce patří kaplička na návsi a socha svatého
Jana Nepomuckého z r. 1733.
Připravila: Lenka Kopčáková

Participativní rozpočet zavedl Žďár
v roce 2016 a byl jím tehdy první
pomyslnou vlaštovkou na Vysočině. Cílem záměru bylo od samého
začátku dát Žďárákům možnost se
zapojit do vytváření přívětivého prostředí, ve kterém sami žijí a pohybují
se. „Jejich potřeby ale mohou být někdy
přehlédnuty těmi, kteří plánují změny města jako celku,“ uvádí místostarostka. Dodává, že PR tehdy začínal
na 150 tisících, což se ukázalo jako
nedostatečné. Objem se během let
zvedal. „Letošních 600 tis. Kč je adekvátní městu naší velikosti,“ soudí.
Díky PR byly v minulosti realizovány věci, které zpříjemnily život
hlavně dětem a mládeži. Ať to byla
rekonstrukce hřiště v Dolní ulici
nebo hřiště v ul. Bří Čapků a ve vnitrobloku Palachovy ulice.
Jako každá zaváděná věc, i participativní rozpočet prodělal pomyslné
dětské nemoci. Po zkušenostech se
přizpůsobuje současným podmín-

kám a reaguje na zádrhely řešené
v minulých letech. Krom zjednodušení zadávacích podmínek pro občany se realizace projektů rozkládá do
delšího časového úseku.
Nedostatkem je, že z minulých let
zůstaly Žďáru viset některé projekty a ty nyní musí město dohánět.
„Našim občanům dlužíme z PR roku
2019 psí park a hřiště Polní-Lesní.
Oboje bude zrealizováno letos. Jen pro
představu, revitalizace hřiště bude stát
400 tisíc Kč. Doufali jsme v dotaci, ale
již víme, že na ni nedosáhneme. Celou
stavbu zaplatí město,“ uvádí místostarostka.
Participativní rozpočet je nástrojem, který si získává oblibu u samospráv napříč republikou. Ve Žďáře jej
má na starosti Radka Remarová, která se mu coby koordinátorka věnuje
od prvopočátku. Nyní je i mentorem
pro města, která s PR teprve začínají. Třeba Novému Městu na Moravě.
-lko-

Z dopisů naší redakci

Já na bráchu, brácha
na mne za 3,5 miliónu
Už to je rok, co město poskytlo návratnou finanční výpomoc ve
výši 2,35 mil. Kč své příspěvkové
organizaci řízené ředitelem a radním PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem
(ODS), který porušil, jak konstatoval okresní, krajský i nejvyšší
soud i posudek objednaný radnicí,
zákoník práce v řetězení pracovního poměru na dobu určitou po
dobu delší než 2 roky.
Po prohraném soudním sporu
musel po 13 letech zaplatit více
než 3,5 mil. Kč na náhradě platu a
úrocích bývalé zaměstnankyni ZŠ
Švermova. Roli užitečného hlupáka sehrál vedoucí odboru školství
Sedlák, když v rozporu s konstatováním soudů píše, že potvrdili
správnost postupu ředitele. Koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS
po roce nečinnosti a oddalování
řešení nechala za 83 tis. Kč zpracovat u spřátelené firmy Frank Bold
Advokáti „nezávislý“ právní posudek, který by měl poskytnout alibi
řediteli ZŠ a radnímu Ptáčkovi. Jde
o další vyhozené peníze města.
„Nezávislá“ právní firma Frank
Bold není nezávislá, protože léta
spolupracuje s aktivisty ze Žijeme
Žďárem, ze kterého se odštěpili
zastupitelé ŽĎÁR-ŽIVÉ MĚSTO
vedoucí radniční koalici. Přestože
se potvrdila škoda velkého rozsa-

hu, tak většina zastupitelů nepodpořila usnesení, které by zavázalo
radu města splnit povinnost uvedenou v § 38 odst. 6 zákona o obcích
- uplatnit včas právo na náhradu
škody na řediteli školy a rozhodnout, zda porušením zákoníku práce ředitel neporušil své zákonem
stanovené povinnosti, což může
být důvodem pro jeho odvolání z
funkce.
„Nezávislý posudek“ i Změnou
2018 zpracovaný materiál s protinávrhem usnesení si můžete přečíst pod odkazem - 17. jednání
zastupitelstva města na webu města. Většina zastupitelů včetně radního a poslance Zlesáka a radního
odpovědného za školství a senátora Klementa se zdržela hlasování nebo byla proti a zapomněla na svůj slib dodržovat zákony a
jednat v zájmu města a nikoliv ve
prospěch svého koaličního kamaráda. Většina v zastupitelstvu sice
znamená politickou moc ve městě,
není ale bianco šekem na porušování zákonů této republiky.
My, zastupitelé Změny 2018
uděláme všechno proto, aby bylo
postupováno v souladu se zákonem a podle hesla - Padni, komu
padni.
Jaromír Brychta,
Miloslava Brychtová
a Jan Havlík
– zastupitelé Změny 2018

Klub českých turistů
Sobotní vycházky pro veřejnost. Změna programu vyhrazena, respektujte vládní nařízení a
hygienické požadavky ve veřejné
dopravě a v kontaktu s ostatními.
Vycházky lze absolvovat individuálně (I).
1. 5. Rantířov – Čížov (13 km)
v 9.15 nádr. ČD
8. 5. Okolím Žďáru: Březí n.
O.- Vatín – Žďár (15 km, I) 9.00

nádr. ČD
15. 5. Okolím Žďáru: Pilák –
Stržanov – Polnička (13 km, I)
9.30 nádr. ČD
22. 5. Okolím Žďáru: kolem
Žďasu – Radonín (13 km, I) 9.00
nádr. ČD
29. 5. Okolím Žďáru: Borky –
Radostín – V. Dářko (16 km, I)
7.30 nádr. Bus.

