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Noviny žďárské radnice

Životní jubilea v červnu 2014

Děti  narozené v březnu 2014

Kronika občanů města

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
23. 5. 2014 celkem 21 762 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Božena Císařová 17. 5., 85 let ZR 1

Božena Nejedlá 12. 6., 102 let ZR 3
Aloisie Sýkorová 16. 6., 90 let ZR 3
Květoslav Lustig 17. 6., 85 let ZR 1
Růžena Kopecká 27. 6., 91 let ZR 6
Jindřiška Dvořáková 30. 6., 80 let ZR 1

Štěpán Staněk 17. 3. ZR 3
Anna Šustrová 27. 3. ZR 5
Patrik Röhrich 28. 3. ZR 6
Lucie Brožová 30. 3. ZR 2

  7. 6. Ždírec - Hluboká - Radostín - 
Škrdlovice (15 km) v 8.00 aut. nádr.

14. 6. Věžná – Bor – Sejřek - Doubrav-
ník (Nedvědice) (16) v 8.20 nádr. ČD

21. 6. Okrouhlice - Okrouhlice - stez-
ka J. Zrzavého (16) v 6.20 nádr. ČD

Vycházky  pro veřejnost,  každý jde na 
vlastní nebezpečí.

 1. 6. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 
223, Velká Bíteš (566 533 129)

 7. 6. MUDr. Olga Semerádová, Pa-
lachova 35, Žďár nad Sázavou (774 430 
777)

 8. 6. MUDr. Olga Semerádová, Pa-
lachova 35, Žďár nad Sázavou (774 430 
777)

14. 6. MUDr. Vladimíra Jelínková, 
Tyršova 223, Velká Bíteš (566 533 092)

15. 6. MUDr. Michaela Kaletová, Strá-
žek 80 (566 567 332)

21. 6. MUDr. Olga Čumplová, Zahrad-
ní 580, Bystřice n. P. (566 688 232)

22. 6. MDDr. Marie Kopečná, Osová 
Bitýška 130 (566 536 712)

28. 6. MDDr. Kristýna Kubicová, Ma-
sarykovo nám. 6, Velká Bíteš (566 531 
645)

29. 6. MUDr. Kateřina Škorpíková, 
Studentská 7 (566 690 123)

Ordinační doba: 9 - 12 hodin
Upozornění: pohotovosti stomatologů 

najdete i na webu Polikliniky Žďár n. S.:
htt p://www.poliklinikazr.cz/zubni.html.

Svaz důchodců ČR nabízí i nečle-
nům tři uvolněná místa (jeden pokoj) 
na týdenní pobyt do Lučan na Jablo-
necku n.N. v termínu 6. - 13. 10. 2014. 
Ubytování s plnou penzí, doprava au-
tobusem, program je zajištěn. Více na 
tel. 723 414 721 nebo každé úterý v 
infocentru Svazu důchodců. 

Všem přihlášeným návštěvníkům Re-
laxačního centra oznamujeme, že pří-
spěvek 100 Kč bude vyplácen v červnu 
každé úterý od 8.30 do 9.30 h. v info-
centru Svazu důchodců.

O prázdninách 
snížení vstupného

Na základě návrhu PO SPORTIS 
schválila rada města dne 26. 5. 2014  
snížení cen vstupného do Relaxační-
ho centra v letním období   od 1. 7. do 
31. 8. o 30 %. 

V případě pěkného počasí v měsí-
ci červnu, kdy bude otevřena venkovní 
část, bude klientům poskytována sleva 
ve výši 20 % z ceny vstupného. Snížení 
cen se týká vstupenek zakoupených do 
bazénové části na 135 minut, 195 minut 
a celodenního vstupného. Podrobné in-
formace najdete na webových stránkách 
www.sportispo.cz.

Těšíme se na vaší návštěvu.
Vladimír Kovařík,

ředitel SPORTIS

VZPOMÍNKA  na sezónu 1979/1980, kdy družstvo žen vyhrálo krajský přebor I. tř. v 
tehdejším Jihomoravském kraji a účastnilo se kvalifi kace o národní ligu. Horní řada zle-
va: J. Danihelka, L. Kulhánková, O. Loubková, V. Konderlová, J. Tietze, V. Kulihová. Do-
le zleva: A. Odvárková, R. Veselá a J. Vaňková. Foto: archiv VO Žďár n. S.

Volejbalový oddíl oslaví „šedesátku“

V pátek 6. června 2014 bude od 15 
hodin v prostranství za Domem kul-
tury živo. 

Po roce se sem vrací start Běhu na-
děje, tradičně spojeného  s veřejnou 
sbírkou na výzkum rakoviny. 

„Jednota Orel za podpory města Žďár 
nad Sázavou zve  všechny příznivce. 
Trasa povede  po cyklistické stezce ko-
lem řeky Sázavy,“ uvádí za pořadatele 
Pavla Müllerová.

Účastníci se mohou registrovat od 
15 hodin na prostranství za Domem 
kultury, kde bude probíhat zajímavý 
doprovodný program: kapela 3MI-
MO, street a break dance, jízda zruč-

nosti, skákací hrad... 
Výstřel z pistole odstartuje letošní 

Běh naděje v 16 hodin. Trať je mož-
no absolvovat v těchto kategoriích: 
cyklisté, in-linisté, běžci a chodci. Ja-
ko každoročně jsou pro všechny dár-
ce připraveny pěkné ceny s logem 
Běhu naděje. Osobní účast přislíbili 
představitelé našeho města, z nichž se 
mnozí aktivně a pravidelně zúčastňují 
Běhu.

„Příspěvek každého z vás pomůže ne-
mocným rozsvítit naději na uzdravení,“ 
vzkazuje pořadatelka. Více informací 
o využití sbírky a celé akci najdeme 
na www.behnadeje.cz  -lko-

Běh naděje je tu pátým rokem

5. 6. 2014 KLUBOVÉ SETKÁNÍ, 
budova ČP, 2. p., dv. č. 305 od 9 do 
10.30 hod. (Info o akcích - pobytové 
zájezdy, výlety, termální lázně, Divadlo 
na Vinohradech - představení v měs. 
9/2014), 14. 6. Lze se přihlásit. Také 
měření krevního tlaku.

9. - 14. 6. 2014 NÍZKÉ TATRY - 
JASNÁ POD CHOPKOM: Turistika 
dle hesla: „Již nic nemusíme, ale skoro 
všechno můžeme!

15 - 22. 6. 2014 VELKÝ MEDÉR: 
pobytový zájezd do termálních lázní

17. 6. 2014 PEPEREK, VELKÁ 
LOSENICE: vycházka, sraz účastníků 
na AN (bez předchozí přihlášky) v 9.50 
u zastávky MHD č. 12 do Hamrů n. S., 
odjezd 10,05 hod., návrat odpoledne.

24. 6. 2014 ŽĎÁRSKÉ VRCHY: 
Dráteníčky ze všech stran: Vycházka 
náročnějším terénem, sraz na AN (bez 
předchozí přihlášky) v 10,35 hod. u za-
stávky MHD č. 14, návrat pozdě odpol.

Stadion Na Bouchalkách
FC srdečně zve na boje o mistrovské bo-

dy v záchraně MSFL.
Více o klubu: www.fczdas.cz

Muži A - MFSL
Ne 1. 6. v 16.30 - SK Sulko Zábřeh
So 14. 6. v 16.30 - SP. Hulín

Muži B - 1. A tř. Kraje Vysočina
Ne 8. 8. v 16.30 - MEZ Štěpánov

Dorost st. + ml. - divize
Ne 15. 6.v 10.15 + 12.30 
- Dosta Bystrc

Žáci ml. + st. - krajský přebor
Ne 8. 6. v 9.00 + 10.30 
- FC Mor. Budějovice

Žáci B st. - okresní přebor
So 14. 6. v 14.00 - FC Bohdalov

FC děkuje za projevenou přízeň v jarní 
části soutěže. Mistrovské zápasy nového 
ročníku zahajují 9. - 10. srpna.

Volejbalový oddíl TJ Žďár nad Sá-
zavou slaví 60. výročí svého vzniku. 
Letos má za sebou nejúspěšnější se-
zónu ve své historii. Obě družstva 
dospělých obsadila ve svých soutě-
žích stříbrné příčky (muži ve 2. lize a 
ženy v krajském přeboru).

Současně má volejbalový oddíl více 
jak 120 registrovaných členů a cel-
kem osm týmů dospělých i mládeže.

V rámci oslav 60. výročí, které pro-
běhnou v sobotu 7. června, volejba-
lový oddíl (VO) plánuje jak sportov-
ní, tak společenské aktivity.

Od devíti hodin se na volejbalo-
vých kurtech na Rybníčku uskuteční 
smíšený turnaj družstev mládeže vo-
lejbalového oddílu, od 13.30 hodin 
proběhne turnaj smíšených družstev 
dospělých, který je určen jak pro 
současné, tak bývalé členy volejbalo-
vého oddílu.

„Na volejbalové kurty bychom v ten-
to den chtěli pozvat i veřejnost. K vidě-
ní budou nejen volejbalová utkání, ale 
také výstava o historii oddílu. Jeden 
kurt bude po celý den vyhrazen dětem, 
které si mohou pod vedením trenérů vy-
zkoušet různé volejbalové dovednosti,“ 
informuje za pořadatele Mgr. Pavel 

Sobota 7. 6. od 9 hodin 
Volejbalové kurty 

Na Rybníčku

Veselý. Rodiče zde také získají infor-
mace o možnostech přihlášení svých 
potomků do volejbalových družstev.

Oslavy zakončí společenský večer, 
který začíná od 18.30 hodin v pro-
storách školní jídelny ZŠ Palachova. 
Zúčastní se současní i bývalí členové 
VO, dále zástupci města, Volejbalo-
vého svazu, Tělovýchovné jednoty a 
sponzorů VO. V rámci společenské-
ho večera bude prezentován průřez 
historií VO a současné aspekty jeho 
fungování, s výhledem do dalšího 
období.

„Volejbalový oddíl se těší na setkání 
všech generací hráčů, hráček, rozhod-
čích, trenérů, funkcionářů a všech, kte-
ří se kdy podíleli nebo podílí na tom, že 
žďárský volejbal patří k nejúspěšnějším 
sportovním oddílům ve Žďáře i v celém 
Kraji Vysočina,“ dodává Mgr. Veselý.
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