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Mojí dlouhodobou ambicí a vizí je dostat Žďár nad Sázavou mezi 
top atraktivní města pro život. Ačkoliv nemáme mnohé výhody 
velkých měst, má naše menší město díky své geografické poloze, 
poválečnému vývoji a komunitnímu životu předpoklady jím být. 
Toto úsilí by nebylo možné bez firem a podnikatelů, kteří mají svůj 
byznys ve Žďáře a kteří do značné míry spoluutvářejí to, kam město 
směřuje. Určitě platí, že kde se dobře podniká a jsou dobrá pracovní 
místa, tam se i dobře žije.

Do rukou se vám tak dostává katalog příležitostí (CSR aktivit) pro 
rok 2021-22. Je to katalog projektů města, které umožňují firmám 
naplnit své strategie v rámci společenské zodpovědnosti a pomoci 
v místě, kde podnikáte a kde žijí vaši zaměstnanci. Jde o projekty 
z komunitní, kulturní, sociální a environmentální oblasti, ve kterých 
nabízíme možnou participaci. Finančně, materiálně nebo i tolik 
důležité fyzické přiložení ruky k dílu.

Uvědomuji si složitost a těžkost (po)covidové doby, proto vnímejte 
přehled uvedených projektů i jako inspiraci pro lepší časy a příznivější 
konstelaci. Jde v zásadě o dlouhodobé záměry a projekty nebo 
pravidelně se opakující programy. Velmi si vážím všech, kteří 
podporují místní komunitu, zapojují se do veřejného života a rozvoje 
Žďáru. Je to dobrý vztah, který přispívá k sounáležitosti. Tým 
udělá více než jednotlivec. Náš úkol je zase recipročně zlepšovat 
podmínky pro firmy a podnikatele ve městě, k tomuto závazku se 
veřejně hlásím.

Proto věřím, že i díky dobré oboustranné spolupráci, se zde uváděné 
projekty podaří společně zrealizovat.

Slovo starosty

Martin Mrkos
starosta města 

starosta@zdarns.cz 
+420 739 477 703



Systém společenské zodpovědnosti

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social 
Responsibility = CSR) znamená, že firma do svého 
každodenního fungování zapojí různé ekologické, 
sociální, charitativní a jiné veřejně prospěšné aktivity.

Firma, která funguje se strategií CSR, tedy vedle 
tvorby zisku, jako svého primárního cíle, také utváří 
a zlepšuje prostředí, ve kterém funguje.

Je několik způsobů, jakými se dají městské projekty 
podpořit. Můžete jednoduše využít možnost finanční 
a materiální podpory nebo uspořádat teambuilding 
pro své zaměstnance.

Pro přehlednost u jednotlivých projektů uvádíme 
zkratky, pro co je aktivita vhodná. Pokud budete mít 
vlastní nápad, jak konkrétní podporu přizpůsobit 
podmínkám Vaší firmy, je to samozřejmě možné.

Zapojení firem do rozvoje města

Naším cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj města 
a zajistit tím ekonomickou a společenskou prosperitu.
Město, kde je dostatek prostoru pro byznys i komu-
nitní život.

V minulých letech jsme s firmami spolupracovali na 
praktické výuce dětí nebo organizaci vzdělávacích akcí 
pro veřejnost. Ve městě i v přilehlé krajině jsme společ-
nými silami vysázeli desítky stromů a zbudovali zelené 
střechy. Firmy se také pravidelně podílí na tvorbě pro-
gramu městských slavností, dělají úklid přírody okolo 
města, participují na dětských hřištích, sponzorují kul-
turu a sport, nebo podporují materiálně školy.

Možností je mnoho. Pokud vám taková podpora dává 
smysl, následující strany přinášejí inspiraci a konkrét-
ní možnosti. A určitě uvítáme i vaše vlastní nápady 
a podněty, jsme otevření jakékoli spolupráci.

Město pro život, město pro byznys
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Teambuilding

Finanční Příspěvek

Materiální Příspěvek



Komunitní projekty

Patronát volnočasových ploch a dětských hřišť

Dlouhodobě renovujeme a rozvíjíme volnočasové plochy ve městě. 
Už několik let nám funguje možnost stát se tzv. patronem a podporo-
vat vybrané hřiště nebo volnočasovou plochu, vzít ji za svou a pomoci 
s  její obnovou nebo rozvojem. Patronátem pomůžete se zajištěním 
kvalitního prostoru pro volný čas a sport dětí i dospělých. Hřiště 
dělíme do několika kategorií a skupin parametrů, a tak možností re-
alizací je spousta. V případě zájmu vám katalog hřišť a volnočasových 
ploch s radostí poskytneme.

Letní cvičení na Farských humnech

Každoročně připravujeme prázdninový program pro veřejnost v parku na Farských humnech. Jedná se o rozma-
nitou nabídku sportovního vyžití jako je tančení, běžecká škola nebo posilování. Zájem veřejnosti se každoročně 
zvyšuje. S vašimi zaměstnanci se můžete zapojit do sportovních aktivit nebo finančně přispět na lektory.

Sportbedna na Farských humnech

Sportbedna je určená pro oddech a  aktivní trávení volného času ve veřejném prostoru. Od jara do podzimu 
můžete na Farských humnech vidět děti všech věkových kategorií hrající si s míčem nebo pálkou. Nové vybavení 
sportbedny všichni uvítají.

V případě zájmu mě kontaktujte na adrese starosta@zdarns.cz a dohodneme se osobně.

Komunitní projekty města se zamě-
řují na vytváření kvalitního prostředí 
pro setkávání lidí a jejich volnočaso-
vé aktivity. Plnohodnotný komunitní 
život města znamená také dialog. 
Pochopení vzájemných možností 
a potřeb. Žďár je město se zdravým 
komunitním životem, který je třeba 
nejen udržovat ale i aktivně vytvářet.
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Sociální projekty

Zahrada pro odpočinek seniorů

Stáří nebylo vymyšleno úplně dobře, protože se s ním mnohdy pojí nemoci či sa-
mota. Podzim života je tak především o důstojném životě a nezůstat sám. Dům 
klidného stáří vytváří zázemí pro seniory, kteří potřebují již stálou pomoc a pod-
poru v každodenním životě. Součástí domova je i zahrada, která by potřebovala 
doplnit nové prvky jako altán nebo výsadbu odpovídající zahradní architektuře.

Pračky a sušičky pro pečovatelskou službu

Pečovatelská služba města zajišťuje pomoc částečně soběstačným lidem v je-
jich vlastních domovech. Pečovatelé zajišťují klientům služby, které si nezvládají 
zajišťovat sami. Mezi tyto služby patří například praní prádla. Nákupem nových 
praček usnadníte pečovatelům jejich každodenní záslužnou práci pro potřebné.

Vodní lůžko pro lepší rehabilitace

Ne každý měl v životě štěstí narodit se zdravý. Stacionář poskytuje péči a pomoc lidem, kteří trpí mnohdy i kombinovanými 
formami postižení. Součástí stacionáře je i terapeutická multismyslová stimulační místnost „snoezelna“. Má fantastické te-
rapeutické účinky na klienty, ale k úplné dokonalosti chybí ještě vodní lůžko, které by ideálně doplnilo vybavení místnosti.

Volnočasové akce pro malé i velké

Klienti Sociálních služeb oceňují běžný lidský kontakt v rámci společných aktivit. Může se jednat třeba o zdánlivě obyčejné pe-
čení vánočního cukroví, které je pro seniory výjimečným zážitkem. Děti ze znevýhodněných rodin zase ocení návštěvu kina 
nebo bazénu. Vaši zaměstnanci mohou věnovat svůj čas právě těmto lidem nebo můžete na realizaci aktivit jednoduše přispět.

Vylepšené zahrady pro hraní i učení

Mateřské školy (MŠ) se každý rok starají o více než 700 dětí ze Žďáru i okolí. V ranném věku děti potřebují profesionální vedení 
v získávání dovedností a vědomostí, což vyžaduje i odpovídající vybavení. Nadstandardně se žďárské MŠ léta zapojují do 
mezinárodního projektu Ekoškolka, kde se i s rodiči učí snižovat dopad na životní prostředí. MŠ tedy ocení tematické učební 
vybavení. I hra je nedílnou součástí vývoje a můžete tedy přispět na moderní vybavení zahrad. Speciální 3D prvky a nerezo-
vé skluzavky využije MŠ Srdíčko, oblíbené lanové pyramidy nebo houpadla na pružině pak MŠ Vláček, Sluníčko i Kamarád.

Sociální podpora v podmínkách 
města znamená pomoc senio-
rům, zdravotně znevýhodně-
ným lidem, ale také dětem ze 
sociálně slabších rodin. Někdy 
jde o nákupy potřebného vy-
bavení, ale někdy je důležitý 
i zdánlivě obyčejný lidský kon-
takt.
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Kulturní akce

Den Žďáru

Oslavy povýšení Žďáru na město v roce 1607 se každým rokem 
slaví bohatým kulturním programem po celém městě. Stovky lidí 
proudí po celém městě a objevují to nejlepší z hudby, sportu i umění 
a jednoduše si užívají místo, které je jejich domovem.

Alotria na Farských

První ročníkem v roce 2021 zahajujeme akci pro děti na Farských hum-
nech. Ukážeme dětem, že si mohou hrát i bez videoher a tabletů, jak 
si hráli jejich rodiče nebo i prababičky.

 
Umění na Farských

Prostor pro různorodé umělecké formy bude po celé léto veřejně přístupný v  parku na Farských humnech. 
Vznikne tak unikátní kulturní program tvořený přímo místními umělci.

Slavnosti jeřabin

Kulturní festival oslavující umění nejen Horácka, od roku 2020 v  novém kabátě. Každý rok se oslavy napojí na 
jednotné nosné téma nebo se naváží na významná výročí. V rámci přeshraniční spolupráce se nám daří zapojovat 
i umělce například z Rakouska.

Advent

Předvánoční období oslavíme trhy na náměstí, stánky s  občerstvením a  tematickým kulturním programem. 
Dobrou tradicí je společné rozsvěcení vánočního stromu jako slavnostní zahájení adventu.

 
V případě zájmu mě kontaktujte na adrese starosta@zdarns.cz a dohodneme se osobně.

Kultura je zdroj identity národa, 
města, komunity. Je důležitá, je roz-
manitá a bez ní by byl život polovič-
ní. Každý rok připravujeme zajímavé 
kulturní programy. Jde o  tradiční 
akce, které se staly integrální sou-
části kulturní scény města a součástí 
jeho identity, i nové projekty z oblas-
ti hudby, divadla, výtvarného umě-
ní a dalších.
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Kulturní akce

Žďár Tančí

Celostátní taneční soutěž s  přehlídkou tanečních skupin a  různých 
tanečních stylů. Každoroční účast přesahuje 1 000 tanečníků.

Kouzelný zámek

Akce na nádvoří žďárského zámku pro rodiče a  děti spoje-
ná s  pohádkovou trasou kolem Konventského rybníka. Součás-
tí programu jsou kulturní a hudební vystoupení, umělecké 
a tvořivé dílny.

Horácký džbánek

Dnes již legendární žďárský hudební festival je zaměřen na bohatou hudební scénu, a nově přímo v centru města 
na Farských humnech.

Letní kino

Letní kino za Domem kultury se každoročně těší velké divácké oblibě. Pohodové letní filmové večery nabízí 
filmy pro děti i dospělé. Součástí projekce jsou i soutěže a občerstvení.

Kulturní, společenské i  sportovní 
akce ve městě pořádají i  jeho pří-
spěvkové organizace. Patří mezi ně 
Knihovna Matěje Josefa Sychry, 
Sportis, Active SVČ nebo Kultura 
Žďár. Pokud je vám jejich činnost 
blízká, můžete se do jejich projektů 
také zapojit.
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Zelené projekty

Výsadba stromů v krajině

Jestli bude něco mít zásadní význam, tak to budou stromy. Žďár je 
zelené město v malebné krajině a  stejně zelený by měl i  zůstat, 
jako krajina kolem něj. Aby město i krajina zůstaly zelené, každý rok 
vysadíme stovky nových stromů v intravilánu i extravilánu města. Ze-
leň plní ve městě řadu důležitých funkcí a v budoucnu nám pomůže 
s přizpůsobováním na neodvratné klimatické změny.

Zadržovací nádrže a biotopy

Město klade důraz na zadržování vody. Proto je nachystaná řada 
projektů na tůně, malé biotopy a  jiné formy na přirozenou zádrž vody, které ve městě i  v  krajině zachytí vodu, 
zpříjemní okolí a potěší na pohled. O efektu pro biodiverzitu nemluvě.

Zelené střechy

Zaměřujeme se také na využití městských budov k zadržování vody nebo ke zlepšování místního mikroklimatu. Sou-
částí je i budování zelených střech. Stejně jako už zmiňované nádrže a tůně umí i zelené střechy dočasně zadržovat 
vodu nebo zlepšovat tepelnou izolaci budovy. V roce 2020 jsme společně s místní firmou jednu takovou střechu 
vybudovali na poliklinice. Výsledkem zde bude ochlazování okolí a zlepšení tepelné izolace budovy.

Fond městské zeleně

To je pomyslný měšec, kam dáváme finance na zelené projekty. Zdroje jsou různé, ale parkují v něm i sponzorské 
dary – v podobě stromů nebo účelových prostředků na jejich nákup.

Obnova polních cest

S obnovou původních polních cest jsme začali již v roce 2019. Záleží nám na šetrném a udržitelném hospodaření 
v  krajině. Další kroky obnáší zbudování remízků a stromořadí, ty budou zadržovat vodu v krajině, poskytovat 
úkryt pro zvěř a plnit další funkce. Rozbíjí příliš velké lány, umožňují pohodlný průchod krajinou a jako bonus budou 
časem některé plody sloužit jako osvěžení po cestě. Okruh okolo Vetelských rybníků se díky úpravám postupně 
mění. Další ze znovu objevovaných polních cest vede například mezi Žďárem a obcí Vysoké nedaleko Zelené hory.

Na ekologii a udržitelný rozvoj kla-
deme ve Žďáře velký důraz. Budu-
jeme zelené střechy, obnovujeme 
polní cesty, zlepšujeme energetic-
ký management budov. Soukro-
mé firmy tvoří z nemalé části klima 
města, proto je v této oblasti klíčová 
spolupráce.
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Podpora StartUpů

Vybudování inovačního centra

Pojďte s  námi rozvíjet nové mozky. Společně se budeme podílet na 
vybudování a  provozu inovačního centra (inkubátoru) pro začínající 
podnikatele.

Soutěž nápadů

Odměňte začínajícího podnikatele v soutěži nápadů ať už finančním 
příspěvkem nebo věcným darem.

Odborníci a lídři

Začínající podnikatelé často nedosáhnou na pomoc odborníků a oce-
ní pomoc lídrů v oboru. Uvolněním svých odborníků, jako jsou účetní, 
právníci nebo technologové, například ke konzultacím nebo před-
náškám, pomůžete vzniku mnohdy skvělých projektů. Ty mohou po-
sunout dál nejen město ale i vaši firmu.

Zkušenosti a kontakty

Poskytněte své cenné zkušenosti a kontakty pro rozjezd inovativního podnikání.

Technické kapacity

Zapůjčte své technické kapacity pro další vývoj a testování zajímavé inovace.

V případě zájmu mě kontaktujte na adrese starosta@zdarns.cz a dohodneme se osobně.

Město zahájilo řadu aktivit s cílem 
povzbuzovat tvůrčí prostředí ze-
jména v oblasti nových technolo-
gií, vytvářet zázemí pro začínající 
podnikatele s neotřelými nápady, 
pomoci jim překonat počáteční fázi, 
v níž cca 70 % z nich do dvou let zani-
ká, a urychlit jejich následný růst. Ve 
městě tak vzniká inovační centrum 
(inkubátor), plán informačních akcí 
pro podnikatele i školy a konzultační 
místo pro podnikatele.
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Přehled projektů

Patronát volnočasových 
ploch a dětských hřišť

Festival dětských historic-
kých her

Tůně a retenční nádrže

Letní cvičen na Farských 
humnech

Umění na Farských Zelené střechy

Sportbedna na Farských 
humnech

Slavnosti jeřabin Fond městské zeleně

Zahrada pro odpočinek 
seniorů

Advent Obnova polních cest

Pračky a sušičky pro pečo-
vatelskou službu

Žďár Tančí Vybudování inovačního 
centra

Vodní lůžko pro lepší reha-
bilitace

Kouzelný zámek Soutěž nápadů

Volnočasové akce pro 
malé i velké

Horácký džbánek Odborníci a lídři

Ekoškolka Letní kino Zkušenosti a kontakty

Den Žďáru Výsadba stromů v krajině Technické kapacity

Komunitní projekty Sociální projekty Kulturní akce Zelené projekty Podpora StartUpů
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Pračky a sušičky pro 
pečovatelskou službu

Alotria na Farských Zadržovací nádrže 
a biotopy

Soutěž nápadů

Sportbedna na Farských 
humnech

Vodní lůžko pro lepší 
rehabilitace
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Slavnosti jeřabin Fond městské zeleně Zkušenosti a kontakty

Vylepšené zahrady pro 
hraní i učení
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Nenašli jste pro svou firmu ten pravý projekt nebo máte vlastní nápady, 
jak se zapojit?

Napište mi kdykoli na e-mail starosta@zdarns.cz a jistě najdeme společ-
nou cestu, jak ze Žďáru udělat atraktivnější místo pro život.




