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Památka 
UNESCO slaví

Dvacet let
v UNESCO. 
Tolik let od za-

psání na seznam 
světového dědic-
tví slaví kostel sv. 
Jana Nepomucké-
ho na Zelené hoře 

Naše redakce zelenohorské udá-
losti od začátku sledovala,  a tak vám 
dnes nabízíme retrospektivu zajíma-
vostí spojených se žďárskou památ-
kou UNESCO, a dále program oslav. 
Ten probíhá v režii  města a podílí se 
na něm řada žďárských organizací. 

Slavnosti jeřabin 
jubilejně

Letošní jubileum je 
dvojité, protože také 
multižánrový festival 
Slavnosti jeřabin slaví 
20. výročí. 

V roce 1994 vznik-
lo žďárské sdružení 
„Jeřabina“, u jehož 

zrodu stál tehdejší předseda Klubu 
výtvarných umělců Horácka Miro-
slav Roštínský. Z prvotní myšlenky 
uspořádat na sklonku léta kulturní 
akci vznikla tradice. 

Miroslav Roštínský je autorem pra-
poru Slavností jeřabin, který značí 
festivalová místa.  -lko-

ČTVRTÝ BŘEZEN roku 1995. Ministr kultury Pavel Tigrid (vpravo) předává přednostovi Okresního úřadu  Janu Teplému  
Listinu pamětního zápisu kostela sv. Jana  Nepomuckého  do Seznamu světového kulturního dědictví.  Foto: Petr Klukan
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Dnes v listu

Zastupitelé rozhodnou, zda 
se ve Žďáře uskuteční o záka-
zu hazardu referendum, či zda 
postačí vyhláška. 

 Antonín Zvěřina

Vyhláška zakazující ve Žďáře nad 
Sázavou hazard, nebo referendum 
obyvatel na stejné téma? O tom roz-
hodnou zastupitelé na svém zasedání 
ve čtvrtek 4. září. Rada města na jed-
nání v pondělí 18. srpna odsouhlasila 
návrh o vyhlášení místního referenda, 
se zněním otázky: 

„Souhlasíte s tím, aby město Žďár nad 
Sázavou zakázalo provozování loterií a 
sázkových her?“ Otázka dále upřesňuje 
znění příslušných paragrafů a vypočí-

tává, co vše by se mělo ve Žďáře zaká-
zat. V podstatě se jedná o výherní hra-
cí přístroje a videoterminály.

Zastupitelé ovšem budou projed-
návat i vyhlášku, která usiluje o stej-
nou věc, jako referendum - celoplošný 
zákaz hazardu na území města.   

Starostka Dagmar Zvěřinová připo-
mněla, že referendum iniciovala petice, 
pod kterou se podepsalo, po právním 
přezkoumání, 2628 osob. „To je dosta-
čující počet, aby se město muselo touto 
záležitostí zaobírat,“ poznamenala.

Nemají zařízení
Provedení referenda se nabízí v sou-

vislosti s říjnovým termínem komu-
nálních voleb. „Ale o tom je předčasné 
hovořit, opravdu bude záležet na zastu-

pitelích, jak rozhodnou,“ zdůraznila 
Zvěřinová. Doplnila, že pokud se refe-
rendum uskuteční společně s volbami, 
bude tato akce mnohem dražší, než 
kdyby proběhlo samostatně.  

„Když bychom přistoupili ke společné 
volbě, není v našich silách v každém okrs-
ku zajistit místnost pro referendum, kte-
rá musí být oddělená“ naznačila. Město 
by také muselo nakoupit další technic-
ké zařízení, například nemá dostatek 
uren. 

„Pokud se referendum spojí s volbami, 
hrozí, že nám ministerstvo vnitra pokrá-
tí přípěvek na řádné volby,“ pozname-
nal místostarosta Ladislav Bárta. Neta-
jil, že ministerstvo společnou akci sice 
nezakazuje, ale nedoporučuje.

 (Pokračování na str. 2)

Od referenda o hazardu neustoupí
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(Dokončení ze str. 1)
Připomněl, že komunální volby 

už tak zkomplikují volby do Senátu. 
„Daleko jednodušší by pak bylo upořá-
dat referendum samostatně, ale to vše 
se rozhodne na jednání zastupitelstva,“ 
souhlasil se starostkou. 

Zvěřinová uvedla, že by chtěla s ini-
ciátory petice hovořit ještě před za-
stupitelstvem. „Chci si s nimi některé 
otázky vyjasnit, aby zastupitelstvo mělo 
důstojný průběh a nedocházelo tam ke 
zbytečným rozepřím,“ konstatovala. 

Stejný cíl
Myslí si, že všichni mají společný 

cíl: hazard ve městě zakázat. Nyní se 
bude rozhodovat, kterým směrem se 
tento zákaz povede. Netajila, že zastu-
pitelstvo může schválit vyhlášku i ko-
nání referenda. 

Místostarosta Jaromír Brychta se 
domnívá, že pokud bude jako zastu-
pitel hlasovat pro vyhlášku, nemůže 
už zvednout ruku pro pořádání re-
ferenda. „Alespoň já to nepředpoklá-

dám,“ nastínil. Doplnil, že zavedení 
vyhlášky nic nestojí, zato referendum 
si vyžádá určitou peněžní částku. 

Zvěřinová pokračovala, že pokud se 
obyvatelé v referendu rozhodnou pro 
zákaz, začne platit stejná vyhláška, o 
které bude jednat zářijové zastupitel-
stvo. „Žádná jiná není možná,“ zdů-
raznila. Pokud zastupitelstvo opravdu 
schválí pouze vyhlášku, začne platit 
od 1. října. V případě konání referen-
da se platnost pozdrží také z důvodu 
konání voleb a zvolení nového vede-
ní města.  

Naznačila další možnost - referen-
dum nemusí přinést kladný výsle-
dek pro zákaz hazardu. „Ale to jsou 
v této chvíli samozřejmě spekulace. Ny-
ní opravdu záleží na zastupitelstvu, 
jak se rozhodne,“ dodala starostka 
Zvěřinová.

Nemají důvod ustoupit 
Iniciátor petice Jan Šedo netajil, že 

se zástupci petičního výboru zúčast-
ní jednání zastupitelstva. V pátek 22. 

srpna nic nevěděl o tom, že starost-
ka členům nabízí předběžné jednání. 
„Pokud takovou nabídku dostaneme, 
není to pro nás problém,“ konstatoval 
Šedo.

Pokud jde o odstoupení od referen-
da, které zatím nepřepdpokládá, vidí 
důvod v jediné věci - od radnice za-
tím neobdržel její znění. „Kontakto-
vali jsme místostrostu Ladislava Bártu, 
ale ten na naši žádost nereagoval. Proto 
nemáme žádný důvod žádost o referen-
dum stáhnout,“ dodal Jan Šedo.

Protipetice
Situace kolem hazardu ve Žďáře se 

značně zkomplikovala v pondělí 25. 
srpna. Tento den byla k rukám sta-
rostky města Zvěřinové doručena pe-
tice za zachování pracovních míst v 
hernách a podnicích, kterých se pří-
mo týká diskutovaný zákaz hazardu 
na území města Žďár nad Sázavou.

Petice byla postoupena majetko-
právnímu oddělení městského úřadu, 
a bylo zjištěno, že obsahuje 79 podpi-

sových archů s 1401 podpisy. Doru-
čená petice se stane v pondělí 1. září 
součástí pořadu schůze rady města, a 
po projednání bude, jako součást bo-
dů řádného jednání, postoupena na 
nejbližší zasedání zastupitelstva měs-
ta, které se koná ve čtvrtek 4. září.

Místostarosta Brychta jednoznačně 
podporuje vyhlášku, kterou navrhla 
rada města. „Opakuji, nechci nic předjí-
mat, ale pokud schválíme vyhlášku, pak 
dál není o čem jednat,“ zdůraznil.

Od referenda o hazardu neustoupí

Obyvatelka stěžující si na možný veřejný 
dům v ulici Radniční  dosáhla ústupku.

 Lenka Kopčáková 

Kritický dopis, upozorňující na provozovnu v Rad-
niční ulici, kde se podle jeho znění provozuje  sex za 
úplatu, obdržela rada města Žďár nad Sázavou. Upo-
zorňoval zejména na červená světla u vstupu, která 
taková zařízení běžně označují. 

Dopis radě města zaslala Marie Laušmanová, která 

žádala radu o zvážení nutnosti existence veřejného 
domu na náměstí ve Žďáře. 

Starostka Dagmar Zvěřinová projednávání dopisu 
zařadila  na  nejbližší jednání rady  v pondělí 18. srp-
na. „Marii Laušmanové jsem odepsala ještě před jed-
náním a zaslala jí veškeré výstupy, které jsem obdržela 
od příslušných odborů a které  obdrželi i radní. Touto 
záležitostí jsme se již v minulosti zabývali několikrát, a 
provozovna procházela přísnými kontrolami,“ konsta-
tovala starostka.

„Podnik se zabývá pohostinskou činnost a má ubyto-

vací služby. V oblasti daní provozovatel nikdy nepochy-
bil, živnostenský úřad nalezl v podniku jen jedno drob-
né pochybení, které bylo neprodleně  odstraněno. Dá se 
konstatovat, že veškeré zákony dodržuje,“ poznamena-
la Zvěřinová. 

Ani městská a státní policie  nemá signály, že by 
tam docházelo k narušování veřejného pořádku. 
„Snažili jsme se apelovat  v rámci smířlivé cesty na pro-
vozovatele, aby  provozovna  byla označena jinak. Čer-
vené lucerny zmizely,“ uvedla starostka Zvěřinová. 

 (Pokračování na str. 6)

Červené lampy provozovatel odstranil

Srpnové jednání rady města 
Žďáru nad Sázavou začalo ne-
tradičně na náměstí Republiky.

 Lenka Kopčáková

 „Chtěli jsme se seznámit s postupem 
prací a s možností převzetí části náměstí 
do předčasného užívání,“ nastínila důvo-
dy starostka Dagmar Zvěřinová. 

To se nakonec podařilo. Starostka ne-
tajila, že převzetí se stalo prioritou pro 
podnikatele, kteří mají na horní straně 
náměstí svoje provozovny. Věří, že do 
zimy město převezme ještě plánova-
né parkoviště, které významně přispě-
je v této oblasti ke zklidnění v centru 
města. Zejména se odbourá parkování 
kolem silnice první třídy, kde by auta 
trpěla při zimní údržbě vozovky. 

Zábor kvůli bourání Lva
Zvěřinová nastínila další důvod. Brzy 

by se měla uskutečnit likvidace hotelu 
Bílý lev, a tato akce si vyžádá potřebné 
zázemí. Provádějící fi rma slíbila skončit 
práce  do poloviny září. 

„Musíme tam samozřejmě zajistit od-
povídající bezpečnost,“ poznamenala 
Zvěřinová. Připustila, že během bou-
rání se musí řidiči i chodci připravit na 
určitá omezení. 

Žďárská starostka poukázala, že radní 

se na náměstí také seznámili s pracemi, 
které původní projekt nepředpokládal. 
Například se tam objevily některé ne-
předpokládané přeložky sítí. 

Středověká studna
V souvislosti s nedávno objevenou 

studnou na náměstí se k radě připojil 
i ředitel muzea Zdeněk Málek, s návr-
hy na řešení tohoto problému. Zvítě-
zila varianta uměleckého kováře Jana 
Schwarze, kdy studna se v kamenném 

provedení vyvede nad povrch náměstí 
a opatří se mříží. 

Zábrany by pak měly zamezit háze-
ní odpadků. „Prostor studny plánujeme 
také zevnitř nasvítit,“ konstatovala Zvě-
řinová. Připomněla i druhou variantu, 
která počítala s kovovou konstrukcí vy-
pínající se dva metry nad náměstí, kte-
rou nakonec rada, jako nevhodnou pro 
opravovaný prostor, zamítla. 

Místostarosta Ladislav Bárta doplnil, 
že rozhodování nebylo jednoduché a 

rada o něm poměrně dlouhý čas roko-
vala. Velkou roli při rozhodování se-
hrálo stanovisko ředitele muzea. „Ná-
vrh Jiřího Plieštika nám připadal, že by 
až příliš konkuroval morovému sloupu 
a kašně,“ podotkl. Celá akce si vyžádá 
zhruba 400 tisíc korun. 

Starostka Zvěřinová poukázala, že 
toto místo, kde jsou vzrostlé stromy, 
a doplní je mobiliář, zejména lavičky, 
zcela jistě poslouží obyvatelům města 
i návštěvníkům k přiměřenému odpo-
činku. 

„Jen chci dodat, že schválená varianta 
zcela jistě nikoho neurazí, protože podob-
né studně mohou lidé vidět například na 
hradech a zámcích, a nám se podaří vejít 
se do zmiňované částky 400 tisíc korun,“ 
vmísil se do debaty místostarosta Jaro-
mír Brychta. 

Pokud jde o dokončení celého ná-
městí, fi rma má smlouvu na předání 
díla do konce května příštího roku. 
„Předpokládáme, že se nám to podaří po 
dohodě s dodavatelem již v dubnu,“ na-
značila Zvěřinová. Zdůraznila, že jed-
nu z hlavních rolí samozřejmě sehraje 
počasí.

Ještě v měsíci září se začne na náměs-
tí s osazováním kašny podle návrhu 
architekta Plieštika. Tato lokalita bude 
poslední, kterou město od provádějící 
fi rmy převezme. 

Jak pokračuje oprava nám. Republiky

FUNDAMENT pro městskou kašnu.  Foto: Lenka Kopčáková
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OČNÍ OPTIKA Nádražní 69, Žďár nad Sázavou
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NOVĚ OTEVŘENO

AKCE!!! Při BARVENÍ 
REGENERAČNÍ IONIZAČNÍ 
PARNÍ SAUNA ZDARMA ! 

z09-radkreZ

Radvana Křesťanová

INZERUJTE VE ŽĎÁRSKÝCH NOVINÁCH
Petra Nedvědová 732 235 415, e-mail: nzr.reklama@centrum.cz

nám. Republiky 69, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 62 08 62
info@anke-nabytek.cz, www.anke-nabytek.cz
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K r á t ce

 Tradiční Setkání občanů se zá-
stupci radnice nad všeobecnými té-
maty Žďáru se koná ve středu 3. září 
od 15 hodin v zasedačce rady města 
(2. patro). 

 Zastupitelé města budou jednat 
ve čtvrtek 4. září od 16 hodin v sále 
MěÚ.  Na programu jsou zejména fi -
nanční operace města. 

 Studánka U Křiváku není vhod-
ná k pití. Ve  vzorku vody, odebraném 
14. 8., hygienici objevili bakterii. Pra-
men Salvatorky je v pořádku.  -red-

Pokud se lidé z Žijeme Žďá-
rem se dostanou do zastupitel-
stva, v iniciativě končí.  

 Antonín Zvěřina

Řada netransparentních a nekon-
cepčních kroků žďárské radnice, ne-
jasná vize, a absence důstojné komu-
nikace s občany města o důležitých 
věcech.

Tyto skutečnosti vedly osm obyva-
tel Žďáru nad Sázavou ke vzniku ob-
čanské iniciativy a stejnojmenného 
občanského sdružení Žijeme Žďárem. 
Na jaře představili program s názvem 
Rekonstrukce Žďáru, který bude 
chtít, spolu se žďárskými zastupiteli, 
zvolenými pro období 2014/18, rea-
lizovat.

Iniciativa vyzve vedení politických 
stran k podpoře programu, a násled-
ně bude obcházet kandidáty do zastu-
pitelstva Žďáru nad Sázavou a sbírat 

od nich podpisy, že podpoří či sami 
navrhnou konkrétní věci z programu 
Rekonstrukce Žďáru.

„Následně budeme kontrolovat, kdo 
své sliby, dané před volbami, dodržuje, 
a kdo na ně po volbách rychle zapomí-
ná,“ zdůraznil člen sdružení Martin 
Mrkos.

Členové iniciativy v dubnu letošní-
ho roku na tiskové konferenci uvedli, 
že někteří v minulých volbách kandi-
dovali za TOP 09, jejíž zástupci je v 
zastupitelstvu zklamali. 

Kandidovat nebudou
Letošních komunálních voleb se 

podle tehdejšího prohlášení iniciati-
va nezúčastní. „Projekt Rekonstrukce 
Žďáru je nadstranický, takže jakákoli 
politická angažovanost by podkopala 
jeho principy,“ vysvětlil její člen Mar-
tin Mrkos.

Doplnil, že pokud by někdo z členů 

do voleb šel, pak jen jako nestraník 
na kandidátce strany, se kterou se do-
mluví. Platí zároveň dohoda, že po-
kud by se tak stalo, pak by dotyčný již 
nemohl formálně vystupovat za tuto 
iniciativu.

Na kandidátce STANu, Starostové a 
nezávislí, se ovšem před podzimními 
komunálními volbami mezi prvními 
pěti jmény objevila hned čtyři z inici-
ativy Žijeme Žďárem. Dnes již býva-
lý mluvčí sdružení Mrkos poukázal, 
že je k tomu vyzývali někteří členové 
současného vedení města.

„Říkali nám, ať jenom nekritizujeme, 
ale zkusíme také něco dělat,“ naznačil. 
Podporu jim vyslovila i část obyvatel 
města, kteří si myslí, že je třeba stojaté 
vody provětrat. 

„Dohoda v iniciativě Žijeme Žďárem 
zní, že pokud se někdo z nás dostane do 
zastupitelstva, okamžitě s veškerou čin-
ností ve sdružení končí. Ale je pravda, 
že naše jména z iniciativy již zmizela, 

nechceme, aby nás někdo za to napa-
dal,“ podotkl. 

Pro STAN se členové rozhodli z to-
ho důvodu, že jim ponechalo volnou 
ruku při sestavování kandidátky, a ne-
bude jim ani mluvit do předvolební 
kampaně. 

Nikdo jim nebránil
„Rozhodli se jít touto cestou, a my jim 

v tom nebráníme,“ konstatoval člen 
sdružení Žijeme Žďárem Jan Šedo. 
Potvrdil, že pokud se někdo dostane 
do zastupitelstva, okamžitě ve sdru-
žení končí. „Rozhodně budou pak pod 
stejnou kontrolou, jakou jsme slíbili 
všem zastupitelům,“ zdůraznil. 

Všichni kandidující již podepsali 
prohlášení, ve kterém chtějí s inicia-
tivou spolupracovat na rozvoji města 
Žďár. Prohlášení by měli opravdu po-
depsat všichni kandidáti do komunál-
ních voleb.  

Čtyři členové Žijeme Žďárem kandidují

Vlak v barvách města Žďár nad Sáza-
vou se představí na žďárském nádraží 
v pátek 19. září. Na vozové jednotce 
Stadler se nachází hesla „Poznejte a na-
vštivte hvězdy Žďáru nad Sázavou“, na 
dveřích do vozu  znak města a vedle něj 
nápis  „Žďár nad Sázavou - Jste vítáni!“ 

Polep je hlavní upoutávkou  na žďár-
skou památku UNESCO, kostel sv. Ja-
na Nepomuckého na Zelené hoře, kte-
rá letos slaví 20. výročí svého přijetí na 
Seznam světových památek UNESCO. 
Vlak také zve  na hlavní  kulturní, spor-
tovní i volnočasové atrakce města, a do-
konce i  do ráje houbařů.  

Jednotlivé obrázky jsou na voze umís-
těny diagonálně, a tak  vyjadřují po-
hyb, včetně hlavní santiniovské hvězdy. 
„Myslím si, že i náš region je dynamický, a 
mě se optické vyjádření pohybu líbí. Návrh 
je společným dílem, výtvarně jej ztvárnil 
grafi k Václav Juda,“ uvedl místostarosta 
Jaromír Brychta. 

Vlaky s reklamními polepy jsou v po-
slední době moderním způsobem spo-
lupráce radnic s Českými drahami, a na 
Vysočině má podobně ozdobený vlak  
řada měst. 

Návrh podoby polepu žďárští radní 
projednávali opakovaně, a grafi k  přes 

léto zakomponoval jejich připomínky a 
náměty. Konečnou verzi schválili radní 
na svém jednání v pondělí 18. srpna. 

Za reklamní vlak město zaplatí zhru-
ba 185 tisíc korun, podle  smlouvy bu-
de jezdit na tratích i mimo Vysočinu, 
minimálně tři roky. „Ve stejný den, kdy 

se souprava představí veřejnosti, bude na 
žďárském nádraží probíhat  bezpečnostní 
akce BESIPu, v podobě simulované srážky 
vlaku s automobilem, a nácvik součinnosti 
integrovaného záchranného systému zá-
chranářů, hasičů a policie,“ informovala 
starostka Dagmar Zvěřinová.  -lko-

KONEČNÝ návrh reklamního polepu žďárského vlaku. Foto: Lenka Kopčáková

Žďárský vlak se představí 19. září

Ředitel městské organizace Polikli-
nika Michal Hubert Zrůst požádá za-
stupitele o navýšení stávajícího  konto-
korentu o 1,5 miliónu  korun. Již dříve 
schválený  kontokorent pro polikliniku 
činí milion korun,  a jedná se o fi nanč-
ní jistotu na stavební a rozvojové akce 
v objektu. 

Příspěvková organizace nyní přesta-
vuje  suterénní prostory po rodinném 
centru Srdíčko, které se v květnu pře-
stěhovalo do 4. patra ve stejné budově. 
V sousedství  oddělení rehabilitace bu-
de brzy výdejna rehabilitačních a zdra-
votnických prostředků, takže pacienti 
a klienti si pořídí vše potřebné v budo-
vě polikliniky.

Další nutnou akcí je rekonstrukce 
topení s nainstalováním termoregu-
lačních ventilů a hlavic, které  v mnoha 
ordinacích a kancelářích doposud chy-
bí. Vedení polikliniky tímto opatřením 
očekává  značné úspory za topení.

„Navýšení kontokorentu projednala 
a schválila rada města a doporučila je 
schválit  zastupitelům. Ti zasednou 4. 
září. Smlouva s bankou je nastavena 
tak, že pokud ředitel Michal Hubert 
Zrůst s fi nancemi vyjde a kontokorent 
nebude potřebovat,  nemusí z něj Poli-
klinika platit žádné poplatky,“ vysvět-
lil místostarosta Jaromír Brychta, 
který má nad městskou poliklinikou 
dohled. 

Doplnil, že schválením kontoko-
rentu se zastupitelstvo města  stává 
jeho ručitelem. Ředitel Zrůst ta-
ké radním přednesl svoji pololetní 
zprávu o hospodaření  příspěvkové 
organizace Poliklinika. 

„I přes poměrně velké výdaje do nut-
ných oprav a některých investic do no-
vých prostor je současné hospodaření 
polikliniky v černých číslech,“ uvedl k 
hospodaření ředitel Michal Hubert 
Zrůst.  

Poliklinika za jeho předchůdce in-
vestovala devět milionů se zhruba 
šesti milionovou dotací do  fotovol-
taických článků o výkonu 92 kW, in-
stalovaných  na střeše. Náklady má 
poliklinika splácet při současném na-
stavení výkupu elektřiny dva roky, pak 
by mělo zařízení na  výrobu elektrické 
energie začít vydělávat. Další inves-
tice do  digitalizace rentgenu se také 
vyplatily. Spokojeni jsou sami pacien-
ti, že nemusí čekat na výsledky, i ošet-
řující lékaři, kterým  výsledek přijde 
přímo do počítače. 

Za současného Zrůstova vedení  
vznikly na poliklinice nové cvičebny  
rehabilitace, nové ambulance angio-
logie (cévní) a  klinické onkologie a 
byly modernizovány ambulance psy-
chiatrie a endokrinologie. 

„Vše co děláme, směřuje k tomu, aby 
se z naší polikliniky stalo soběstačné, 

moderní a konkurence schopné zdra-
votnické zařízení. V rozvoji jsme neřekli 
ještě poslední slovo,“ zdůraznil  ředitel 
Zrůst.     -lko-

Poliklinika žádá zvýšení rezervy
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náměstí Republiky 61
bývalý Opál, 
zelený dům u Staré radnice
Žďár nad Sázavou
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Email: drahotska@ostudio.cz, Web: www.ostudio.cz
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Profesionalita a kvalita v péči o váš zrak

20% SLEVA NA VŠECHNY BRÝLOVÉ ČOČKY 
VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH.

Akce platí do 31. 10. 2014 při koupi kompletních brýlí.

z09-mopZ
www.privesy-pribyslav.cz

tel: 569 482 311 / 773 604 235

z06-přívPřZ 

KAPR  PSTRUH D.  SUMEC  JESETER  ÚHOŘ

Pokud máte rádi čerstvé ryby, 

jste tu správně

Jestli budete chtít ryby připravit dopředu, i větší množství, stačí zavolat.

Pokud budete chtít rybu usmrtit, oškrabat a vykuchat, není problém.

z0
9-
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Otevírací doba na prodejně ryb 
ve ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
Veselská ulice, nahoře u náměstí:
Pondělí, Úterý, Středa – zavřeno

Čtvrtek – zavřeno !!! Po dobu letních měsíců

Pátek 9.00 - 17.00

Sobota 9.00 - 11.00

Neděle – zavřeno

tel: 607 289348, e-mail: hrazky@seznam.cz
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Současné období zastupitelstva 
města, které jsme si my občané zvo-
lili   na roky 2010 – 2014, pomalu 
končí. 

Předsedům politických klubů Žďár-
ské noviny položily stejnou otázku, a 
níže přinášíme jejich odpovědi: 

Jak jste spokojení se svým účin-
kováním  v zastupitelstvu města 
- co se vašemu politickému klubu 
podařilo,  či  naopak nepodařilo 
prosadit?  

Snažili jsme se město řídit otevře-
ně a odpovědně. Tak jak to v běžném 
životě bývá, mnoho věcí se povedlo, 
některé věci se samozřejmě nepo-
vedly úplně podle našich představ 
a další projekty jsou ještě před námi. 

Možná je dokončíme my, mož-
ná někdo jiný, ale i tak jsme rádi, že 
jsme mohli našemu městu pomáhat 
a pracovat pro lidi v něm. Z těch vel-
kých projektů můžeme určitě jme-
novat dokončení rekonstrukce Rela-
xačního centra, Havlíčkova náměstí, 
Piláku, nebo rozsáhlé opravy a stav-
by komunikací (průtah, most na 
Klafar, Brodská a další). K tomu mů-
žeme přidat opravy kanalizací, opra-
vy a úpravy na Poliklinice, všechna 
zateplení, především Kulturního 
domu, ale samozřejmě i další, např. 
rekonstrukce našeho náměstí nebo 
nádraží. 

Pro velké projekty se mnohdy za-
pomíná na ty malé, ale pro lidi vel-
mi důležité. Chodníky, schodiště, 
zábradlí, veřejná osvětlení, lavičky 
a další. Tady jsme velmi rádi, že se 
nám povedlo hned na začátku voleb-
ního období prosadit jasnou částku 
30 miliónů na rekonstrukce a opravy 
chodníků a dalších komunikací. To 
bude důležité i pro další období. 

Vše se vyjmenovat nedá a mnoho 
zůstává nedokončeno. Proto přejeme 
nové budoucí radě mnoho úspěchů 
a síly k dokončení projektů připra-
vených a rozpracovaných, a mnoho 
nápadů pro ty nové, které naše měs-
to potřebuje.

 

Těch věcí, myslíme tím správných, 
které byly zapotřebí, se podařilo prosa-
dit za uplynulé volební období hodně. 
Namátkou můžeme jmenovat napří-
klad rekonstrukci bazénu, rekonstruk-
ci žďárského náměstí, vybudování od-
počinkového areálu na Piláku, stavbu 
nového mostu na Klafar a úpravu při-
lehlých komunikací, a to jich skutečně 
bylo daleko víc. 

Rozhodně to ale nebyla zásluha je-
nom našeho klubu, byla to otázka vzá-
jemné dohody a podpory při hlasování 
pro správnou věc.

Nepodařilo se ale naplnit usnesení 
Kontrolního výboru, v němž má náš 
klub zastoupení v osobě předsedy, týka-
jící se defi nitivního převedení objektu 
Zimního stadionu do majetku města, a 
tak i nadále trvá provizorium v tom, že 
město vykonává správu na tomto objek-
tu, fi nanční prostředky dává stávajícímu 
majiteli, a ten je opět vrací jako úhradu 
městu - což je z hlediska toku fi nancí 
dosud pro město ztrátové.

* * * 

V tomto volebním období bylo ve 
městě vybudováno a opraveno množ-
ství budov ve správě města, rozšířena 
dopravní a občanská vybavenost. Zvý-
šila se turistická atraktivnost města 
(revitalizace Piláku, okolí Zelené hory, 
rekonstrukce bazénu, kulturní akce...).

 Velmi dobře fungovaly běžné služby, 
nutné pro chod města (energie, teplo, 
voda, odpady, úklid, údržba zeleně...). 
Máme dobře fungující městský úřad, 
sociální služby, polikliniku a záchran-
ku. Rozvíjela se průmyslová zóna. 
Uskutečnily se velké, dlouho plánova-
né investiční akce. 

Přesto není město zadluženo! Spo-
lečně s granty byly použity uspořené 
prostředky z předchozích let, o kte-

ré se nejvíce zasloužila právě žďárská 
ODS. Jistě je mnohé co zlepšovat a lé-
pe plánovat. Co se ve městě dosud ur-
čitě nepodařilo? Zlepšit podmínky pro 
cyklisty, a zbavit se ruiny Bílého lva.     

* * * 

Nejde o to, zda jsme spokojeni my. 
Podstatné je, jak to vidí občané, a ti 

zcela oprávněně nehodnotí „účinková-
ní“ jednotlivých zastupitelů či politic-

kých klubů, ale samosprávy jako celku. 
Naším zásadním záměrem bylo, aby 

v samosprávě vítězil rozum nad politi-
kou, což si myslím, že se často dařilo. 
Z pohledu našeho klubu jsme zajisté 
spokojeni s působením našeho člena,  
Bc. Ladislava Bárty, ve funkci místosta-
rosty, který se dokázal zorientovat v za-
běhlém prostředí radnice a v rámci své 
působnosti naplnit maximum možné-
ho z toho, co občanům v souvislosti s 
předcházejícími volbami přislíbil. Za 
jeho úsilí, pracovitost a razantní postoj 
proti tomu, co nepovažoval za správné, 
je třeba jeho osobě poděkovat. 

Můžeme být spokojeni s výsledky in-
vestiční činnosti, pozitivně ovlivňující 
život ve městě - bazén, Pilák, Santini-
ho okruh, či rekonstrukce kulturního 
domu. Velice pozitivně hodnotím spo-
lupráci s rodinou Kinských, když areál 
Zámku a bývalého cisterciáckého kláš-
tera, a zejména poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého k našemu městu neod-
myslitelně patří.

 Škoda, že je okolí zarostlé kopřivami, 
čímž se dostávám k tomu, co se nepo-
dařilo. I přes značné úsilí jsme neprosa-
dili revizi smluv, které jsou dlouhodo-
bě uzavřeny s fi rmami ohledně údržby 
veřejné zeleně a místních komunikací. 
Snad se to podaří našim nástupcům. V 
neposlední řadě si myslím, že je ško-
da, pokud se nepodařilo v rámci pro-
bíhající rekonstrukce řešit celý střed 
města včetně Nádražní ulice  a celého 

náměstí, nikoliv pouze jeho části. I 
přesto doufám, že rekonstruovaná část 
náměstí se stane opravdovým středem 
města, který nebude ožívat pouze v 
nočních hodinách o víkendech. 

 * * * 

Povolební dohodou stávajících ko-
aličních stran se zvolení  zastupitelé  za 
KDU-ČSL dostali do politické opozice.  
Ustavujícím hlasováním  zastupitelstva  
jsme dostali důvěru předsedat  fi nanční-
mu výboru zastupitelstva města. 

Neměli jsme tedy možnost pracovat v 
pomyslné politické kuchyni rady města, 
kde se připravují, diskutují a schvalují 
důležitá rozhodnutí.  

Dobrý pocit máme z práce fi nančního 
výboru v tomto volebním období. Ten 
připravil zastupitelstvu města řadu pod-
nětných a konkrétních usnesení, která 
byla vždy přijata a podpořena většino-
vým  hlasováním zastupitelstva. 

Žďárští zastupitelé - lidovci trvale při-
jímají svou práci v zastupitelstvu jako 
službu veřejnosti.  Náš klub v hodnoce-
ní končícího volebního období nepřed-
kládá spoluobčanům žádný položkový 
výčet toho, co se podařilo pouze nám. 
Nepřivlastňujeme si vychloubačně na-
še zásluhy na postupném viditelném 
rozvoji jednotlivých částí města. Máme 
radost ze společných úspěchů, které se 
promítají do zlepšování kvality života 
občanů v našem městě.       

Z dlouholeté zkušenosti v komunální 
politice víme, že všechno je závislé na 
kolektivu moudrých a rozumných lidí 
v zastupitelstvu, kteří si navzájem umí 
naslouchat, a poté hledají  ta nejlepší 
řešení. 

* * * 
Miloslav Odvárka, zastupitel za 

SPOZ, do uzávěrky ŽN nereagoval.
 -lko-

Jak sami zastupitelé hodnotí své 
čtyřleté účinkování

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing.
Petr Stoček,
klub KSČM

Rostislav
Dvořák,
klub
KDU-ČSL

JUDr.
Miloš Jirman,
klub
TOP 09

Tiskovka míří do knihy rekordů
Žďár nad Sázavou v září oslaví dvacáté výročí zapsání Zelené hory na světový se-

znam kulturního dědictví UNESCO. Patří mezi tři města na Vysočině, kterým se 
toto poštěstilo. Není divu, že si toho obyvatelé i radnice váží.

To ale vedení města nestačí. Uvědomuje si, že existuje ještě mnoho příležitostí, jak 
město proslavit. Jednou z nich je zapsání Žďáru do Guinnessovy knihy rekordů, či 
alespoň České knihy rekordů. Samozřejmě, něco takového vymyslet není jednodu-
ché, rekordy rostou jak houby po dešti. 

Ale vedení ve Žďáře zvolilo tu nejsprávnější cestu. Má v úmyslu připravit nejdel-
ší tiskovou konferenci pro média v republice, možná i ve světě. Ta poslední, zhruba 
v polovině srpna, trvala téměř tři hodiny. Škoda, že o jejím konání nevěděla pelhři-
movská Agentura Dobrý den, a proto nemůže být zapsaná mezi rekordy. Ale co se 
nepovedlo, může se povést příště.  -zt-

G l o s a

(Dokončení ze str. 2)
Autorka dopisu při osobní schůzce 

se starostkou  kvitovala s povděkem, že 
došlo ke změnám, ale také upozornila, 
že se jí nelíbí některé inzeráty žďárského 
klubu.  

„V tomto směru nemůžeme nic dělat. Zá-
leží na vydavateli, zda takový typ inzerátů 
přijímá,“ poznamenala starostka. Marii 
Laušmanové doporučila tuto záležitost 
projednat s provozovatelem klubu.

Stěžovatelka dala starostce jako námět 
příklad města Dubí, kterému se tamní  
prostituci podařilo vyřešit omezením 
provozní doby  podniků.  

„Touto vyhláškou jsme se tu také zaobí-
rali. Ale v Dubí řešili pouliční prostituci, a 
to není náš případ,“ upozornila Zvěřino-
vá. Návrh, že by v ulici Radniční byl vy-
hláškou omezen provoz podniků do 22 
hodin, starostka zamítla. 

„Nemohu připustit omezení ostatních 
provozoven podobného typu. Pak by  na-
příklad i svatební hostina musela skončit 
v deset večer,“ přirovnala. Radní se usnes-
li, že úřad a Městská policie budou loka-
litu i nadále kontrolovat a  monitorovat. 
„Víc učinit nemůžeme, to nám neumožňují 
zákony, které musíme dodržovat,“ zdůraz-
nila Zvěřinová. 

Doplnil ji místostarosta Jaromír 
Brychta, který nastínil, že Žďár nikdy 
neměl s prostitucí problémy, a to ani 
v době, kdy se noční kluby provozovaly 
v jiných místech města.

Provozovatel baru v Radniční ulici Le-
oš Filippi upozornil, že červené lucerny 
na budově umístil v době vzniku, v ro-
ce 2004. „Je to zvláštní, deset let nikomu 
nevadily, a najednou se objevila stížnost,“ 
uvedl. Po dohodě s radnicí je nakonec 
raději sundal. 

Červené lampy provozovatel..,



Volby 2014

V pátek 10. a v sobotu 11. říj-
na 2014 nás čekají hned dvojí 
volby, komunální a senátní. Do 
schránek nám pár dní předtím 
přijdou modré obálky se jmény 
kandidátů.

 Lenka Kopčáková 

Registrace kandidátních listin vo-
lebních stran pro volby do zastupi-
telstva města Žďáru nad Sázavou a 
přihlášek kandidátů do Senátu Par-
lamentu ČR ve volebním obvodu č. 
51 Žďár nad Sázavou proběhla 21. 
srpna 2014. 

Do nového zastupitelstva města 
kandidují zástupci osmi politických 
stran, jednoho politického hnutí a 
dvou sdružení. 

Do Senátu podali  své přihlášky 
zástupci sedmi politických stran, tří 
politických hnutí, jedné koalice a ta-
ké jeden nezávislý kandidát. 

V komunálních volbách budeme 
ve Žďáře nad Sázavou volit celkem 
27  zastupitelů města, kteří v příš-
tích čtyřech letech povedou hospo-
daření a dění našeho města.  

Při senátních volbách se letos ob-
mění jedna třetina Senátu Parlamen-
tu ČR pro období 2014 – 2020, te-
dy 27 z celkem 81 mandátů. Zvolen 
může být  občan ČR, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 40 let. 

V novodobé historii senátory za 
volební obvod Žďár n. S.  byli:  od 
roku 1996 Ing. Jiří Šenkýř (KDU-
ČSL), od roku  2002 Ing. Josef No-
votný (SNK ED) a současnou sená-
torkou je od roku 2008 Ing. Dagmar 
Zvěřinová (ČSSD).

Žluté a šedé
obálky si za plentou

nepopleťme
Ve Žďáru nad Sázavou je celkem 

26 volebních okrsků a jejich umís-
tění zůstává stejné jako při  květno-
vých volbách, kdy jsme  hlasovali 
o zástupcích do Evropského parla-
mentu. 

Ve volební místnosti bude jako 
vždy jen jedna volební schránka a  
druhá je přenosná. Komise nám  po 
kontrole naší totožnosti předá dvě 
obálky, šedou a žlutou. Hlasovací 
lístek do zastupitelstva města patří  
do šedé obálky a hlasovací lístek pro 
volby senátní v 1. kole  patří do  žlu-

té  obálky. Obálky nesmíme poplést, 
jinak je naše hlasování neplatné. 

Když  dojde na druhé kolo voleb 
do Senátu ve dnech 17. a 18. října, 
pak již  se volební lístky znovu ne-
roznášejí, ale obdržíme je (spolu se 
šedou obálkou) přímo ve volební 
místnosti.  

Jak je to s přenosnou
 volební schránkou 

Jak pro Žďárské noviny vysvětlu-
je Olga Šírová z městského úřadu, 
v případě závažných, zejména zdra-
votních důvodů, si  můžeme na dny 
voleb  požádat o přenosnou volební 
schránku a členové volební komise 
z daného okrsku přijdou se zapeče-
těnou schránkou a úředními voleb-
ními obálkami až k nám domů.    

Víme-li již nyní, že se do voleb-
ní místnosti z uvedených důvodů 
nebudeme moci dostavit, může-
me si požádat o přenosnou voleb-
ní schránku předem na ohlašov-
ně městského úřadu či ve dnech 
voleb se obrátit na službu (tel.: 
566 688 111) případně předat po-
žadavek členům příslušné okrsko-
vé komise v rámci svého volebního 
okrsku. 

Pro senátní volby si můžeme vy-
řídit voličský průkaz, na který však 
můžeme volit pouze ve volebním 
obvodu č. 51 Žďár nad Sázavou, 
shodném  s územím našeho okresu. 

Informace o způsobu hlasování 
obdrží voliči spolu s hlasovacími 
lístky.

V říjnu zvolíme nové zastupitelstvo
města i senátora za okres Žďár

ZANEDLOUHO půjdeme k volebním 
urnám. Na našem ilustračním snímku 
je vzpomínka na komunální volby v roce 
2010. Foto: Lenka Kopčáková  

Komunální volby
a 1. kolo voleb

do Senátu
10. a 11. října.

Případné druhé kolo
senátních voleb
17. a 18. října



AKCE:
S ODVAHOU NEJEN DO KORUN STROMŮ
Vyzkoušejte si bezpečné stromolezení dne 7. 9. 2014 
v místní části Žďáru – Mělkovice

LÉTÁME S ANO – SOUTĚŽ
20 vylosovaných účastníků soutěže se s námi prolétne 
na letišti Přibyslav dne 13. 9. 2014

SVEZTE SE S ANO – JÍZDA ZAČÍNÁ
Bryčkou svezeme Vaše děti i Vás dne 5. 10. 2014 
před areálem Pilák

Veškeré informace ke všem akcím získáte na

www.anovezdare.cz 
  facebook.com/anovezdare
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Bavte se 
s ANO

Vaše sny 
pomůžeme 
realizovat

Těšíme se 
na společné 

zážitky

ny 
me 

vat
n

Radek 
Zlesák  Ludmila 

Řezníčková  Vlastimil Forst 
 Milan Starý  Roman Souček 

 Joshua Janů  Renata Smíšková 
 Miroslav Inwald  Pavel Kocanda  

Miroslav Šuhaj  Martin Černý  David 
Sochor  Andrea Kučerová  Lubomír 

Neumann  Helena Novotná  Jiří Šinkora
Pavel Grubauer  Věra Součková  Monika 

Krátká  Pavel Kříž  Hana Smetanová 
 Jiřina Čirková  Miroslav Pátek  
Pavel Fanfrdla  Pavlína Křížová 

 Jiří Beránek  Josef 
Nováček st.

Radek 
Zlesák  Ludmila 

Řezníčková  Vlastimil Forst 
 Milan Starý  Roman Souček 

 Joshua Janů  Renata Smíšková 
 Miroslav Inwald  Pavel Kocanda  

Miroslav Šuhaj  Martin Černý  David 
Sochor  Andrea Kučerová  Lubomír 

Neumann  Helena Novotná  Jiří Šinkora
Pavel Grubauer  Věra Součková  Monika 

Krátká  Pavel Kříž  Hana Smetanová 
 Jiřina Čirková  Miroslav Pátek  
Pavel Fanfrdla  Pavlína Křížová 

 Jiří Beránek  Josef 
Nováček st.

Sedíte u piva nebo u kadeřnice? 
Nadáváte? Nadáváte na politiku? 
Nebo už o tom nechce ani slyšet? 
Všechno je to stejný šmejd? Ne-
můžete se na to ani podívat? Dě-
lá se vám špatně? Ztratili jste ví-
ru? Nedivíme se vám.
Dráždí vás slovo „dotace“? 

Kroutíte hlavou nad tím, kolik si 
kdo v politice nahrabal? Zuříte u 
zpráv? Máte pocit, že se politici 
starají jenom o sebe a svůj pro-
spěch? Že jsou ovlivnitelní nej-
různějšími strukturami? Nediví-
me se vám.
Rozhodli jste se, že už k vol-

bám chodit nebudete? Říkáte 

si, že je to úplně jedno? Je pod-
le vás jeden za osmnáct a druhý 
bez dvou za dvacet? Nepřestá-
váte se divit, že politici otevře-
ně lžou? Nedivíme se vám.
Hnutí ANO vzniklo ve Žďáře 

spontánně.  A s chybami. Pozna-
lo a poznává zlatokopce. Dokáza-
lo se však s porodními bolestmi 
poprat. Když nelze najít vhodné-
ho senátního kandidáta, lze od-
mítnout všechny ty, kteří se na-
jednou přihlásili.  
Hnutí ANO věří, že se dá pra-

covat pro lidi v každém městě, 
v každé vesnici. Věří, že se lidé 
zvolení pro místní samosprávy 

nemusí slepě řídit doktrínou po-
litiků z Prahy. Věří, že se řízení 
města může odpolitizovat.
Naopak hnutí ANO nevěří ve 

změny, kteří nám slibují ti, jenž 
žďárskou radnici ovládali v po-
sledních letech a v posledních 
desítkách let. 
Žďárské ANO cítí palčivou nut-

nost změny a všichni naši kandi-
dáti jsou připraveni přinést kro-
mě nového lidského přístupu 
maximum možného pro práci ve 
veřejném prostoru. 
A tak vás prosíme: nedivte se 

nám, protože stále věříme, že bu-
de líp.   (Pi-z09-anoZ)
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ANO chce otevřít radnici občanům 
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Pro volný čas, škola

V současné době děti a mladí 
lidé tráví spoustu času ve vir-
tuálním světě a často si nejsou 
vědomi nástrah, které na ně na 
internetu číhají.

 Lenka Kopčáková

Jakoukoli informaci, kterou o sobě na 
internetu zveřejní, už nejde vzít zpět…

„Děti často samy útočníkům nahrávají,“ 
říká vedoucí žďárského Centra primár-
ní prevence Spektrum Petra Nováč-
ková po zkušenostech z pravidelných 
setkání a preventivních programů, kte-
ré Centrum pořádá  na základních a 
středních školách. 

„Překvapivě hodně dětí a mladých lidí 
na internetu sděluje údaje, které jsou cit-
livé. Je proto důležité jim ukázat, jak se 
bezpečně chovat a prezentovat ve virtu-
álním světě,“ přidává se lektorka Spektra 
Aneta Dvořáková. 

A tak téma „Bezpečně na síti“ bylo 
podtitulem  již sedmého ročníku akce 
Rozhodni se sám, v  pátek 22. srpna, 
na Farských humnech. Akce podpo-
řená městem Žďár nad Sázavou  a dal-
šími partnery byla  určena i rodičům, 
pokud mají pocit, že své děti před ne-
bezpečím na síti nezvládnou ochránit.

O nejrůznějších nástrahách internetu 
mohli příchozí debatovat s významný-
mi českými odborníky na virtuální ne-
bezpečí. Akci zpestřil svojí autogramiá-
dou zpěvák a tanečník Ben Cristovao. 

O fi lmu s názvem „Seznam se bez-
pečně“, který je drsnou výpovědí o ná-

strahách internetu,  promluvil známý 
moderátor Miroslav Vaňura. 

Sportovní a prezentační akci „Roz-
hodni se sám“ pořádá každoročně Kol-
pignovo dílo České republiky, Spek-
trum – centrum primární prevence a 
drogových služeb ve spolupráci s Ro-
dinným centrem  Srdíčko a oddílem 
házené TJ Sokol z Nového Veselí. 

„Letos jsme pozvali  největší české od-
borníky na virtuální nástrahy – Kamila 
Kopeckého, vedoucího projektu E-bezpečí 
a Martina Kožíška, manažera pro inter-
netovou bezpečnost společnosti Seznam.
cz.,“ ohlíží se vedoucí Nováčková.  
Hosté ukázali  mladým lidem i jejich 
rodičům mnoho skutečných, někdy i 
šokujících případů internetového vydí-
rání či obtěžování. Připojili také infor-
mace o organizacích, které v těchto zá-
važných problémech mohou pomoci. 

„Při naší práci každý den vidíme, kolik 
dětí a mladých lidí je ochotno na sociál-
ních sítích cizím lidem sdělit jméno, osob-
ní údaje, a třeba jim poslat i své intimní 
fotografi e. Svojí důvěřivostí se pak snad-
no stávají obětmi vyděračů a pedofi lů,“ 
řekl Kamil Kopecký z E-bezpečí. 

Po celý den byl na Farských humnech 
připraven i bohatý doprovodný pro-
gram. K pokoření lákala horolezecká 
stěna, pouštěly se megabubliny, plno 
bylo i u skákacího hradu a kreativních 
dílen Rodinného centra Srdíčko. Vod-
ní skauti připravili pro zájemce jízdu 
na loďkách po Sázavě. Díky krásnému 
počasí přišly  stovky dětí i dospěláků. 

BEN CRISTOVAO,  zpěvák a tanečník, si se žďárskými  fanoušky  zahrál stolní fot-
bálek. Vpravo při hře Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost.
 Foto: archiv RC Srdíčko

Letošní „Rozhodni se sám“ bylo
o nástrahách internetu

Jako motivaci do nového školního 
roku dnes připomínáme červnovou 
slavnost v Domě kultury,  kde jako 
každoročně Kraj Vysočina  oceňoval  
talentované  žáky a studenty  z celé-
ho Kraje  Vysočina za uplynulý školní 
rok. 

Skleněnou plastiku  Talentu Vyso-
činy 2014 si odnesli z pódia i dva stu-
denti ze Žďáru. V oboru přírodověd-
ném to byl Vašek Daniel z Gymnázia 
Žďár nad Sázavou  a v technickém 
oboru Jonáš Rosecký ze Základní ško-
ly,  Komenského 2.

Vyhlášení Talentů režírovala  ždár-
ská organizace Active, Středisko vol-
ného času. Návrh na nominaci talen-
tovaných žáků a studentů  podávaly 
od určitého termínu  školy, školská 

zařízení či organizace zabývající se vý-
chovou a vzděláním v pěti oborech: 
humanitním, uměleckém, přírodo-
vědném, technickém a sportovním. 

K ocenění Talent Vysočiny náleží 
stipendium (1 nebo 2 tis. Kč po dobu 
10 měsíců, dle stupnice škol), další 
komisí nominovaní talentovaní žáci 
získali jednorázové stipendium (1 ne-
bo 2 tis. Kč). 

Talentům Vysočiny, kteří dosahují v 
určitém oboru mimořádných výsled-
ků a  svůj talent a nadání cílevědomě 
rozvíjí ve školní i zájmové činnosti, 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek udělil Cenu hejtmana Vysočiny, 
s jednorázovým stipendiem ve výši 5 
nebo 10 tis. Kč.

 (Pokračování na str. 11)

Titul Talent Vysočiny 2014 
drží i dva studenti ze Žďáru



604 924 068

www.spuntik-zr.cz

ZPÍVÁME S PETROU

10% sleva

šPUNTÍK

Jazyková škola WELCOME
nabízí kurzy angličtiny a němčiny na všech úrovních

WELCOME – Vítejte !
Informace na tel: 739 738 901 nebo na www.welcome-zdar.cz,  e-mail: info@welcome-zdar.cz
z09-welZ

 výuka je účinná, zábavná a s lektorkou, která žila v zahraničí
 výuka probíhá v malých skupinách 2–6 osob nebo individuálně
 začít můžete kdykoliv a na jakékoliv úrovni
 15. 9. 2014  otevíráme pololetní kurzy

VAŠEK DANIEL z Gymnázia Žďár n. 
S., Talent   v oboru přírodovědném – ZŠ 
a 1. – 4. ročník víceletých gymnázií

Foto: archiv Gymnázium Žďár n. S.

Titul Talent Vysočiny... 
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JONÁŠ ROSECKÝ ze ZŠ Komenského 
2, Talent v oboru technickém  - ZŠ a 1. 
– 4. ročník víceletých gymnázií.

 Foto: P. O. Active, SVČ

(Dokončení ze str. 10)



Mimořádný ročník. Spojení,  kte-
ré mnozí z nás přiřazují  vínu. Ale o 
mimořádném ročníku mluvili kon-
cem června  kantoři v obřadní síni 
Staré radnice.

Konalo se tu slavnostní vyřazení 
diplomovaných sestřiček, dnes již 
bývalých studentek žďárské zdravot-
nické „VOŠky“.

Když rodiče usedali do křesel  ur-
čených pro hosty, nemohli si  nepo-
všimnout připraveného rázku diplo-
mů, kde minimálně polovina desek  
byla červených.

„Tolik vyznamenání na počet stu-
dentů jsme ještě neměli,“ ohlíží se Pe-
tra Bednářová, zástupkyně ředitelky 
Střední zdravotnické školy a VOŠ 
zdravotnické ve Žďáru n. S. 

Diplomovaní odborníci v oboru  
všeobecná sestra obdrželi stavovský 
odznak,  diplom a nově také Euro-
pass. „Ten je opravňuje k prokázání 
svého vzdělání v rámci EU. Europass 
je vydáván  v českém a anglickém ja-
zyce,“ upřesnila pro ŽN  Petra Bed-
nářová.

I když se  stále častěji mluví o pro-
pouštění sester z nemocnic,   žďár-
ská „zdravka“ se svou přísnou vý-
ukou má všude tam, kde studentky  
vykonávaly praxi, dobrý zvuk.

„Obecně je ve zdravotnictví neza-
městnanost necelá dvě procenta. Z cel-
kem 20 našich  absolventů  mělo již 
před prázdninami  domluvenou práci 
13 z nich,“ hodnotila krátce po slav-
nosti kantorka.  -lko- 

V DLANI  drží stavovský odznak diplomované sestry a doklad o absolutoriu. Už jen zbývá vrátit klíček od školní skříňky a vy-
kročit do života dospělých.  Zvolili si cestu pomáhat nemocným a trpícím… Foto: Lenka Kopčáková

Sestřičky se již prokazují Europassem
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ANGLICKY ZÁBAVNĚ 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Ve žďárském centru Helen Doron English se děti 
učí anglicky již od roku 2011. Učitelé této metodiky mají 
ověřeno, že se děti naučí především to, co je baví a proto 
se snaží, aby byla každá hodina zábavná a velmi pestrá. 
V hodinách se mluví pouze anglicky a dbá se tak na to, 
aby se děti neučily pouze jednotlivá slovíčka, ale uměly 
nový jazyk vnímat a aktivně používat. Důležitou součástí 
kurzů jsou také CD a DVD pro poslech doma, aby mohly být 
s angličtinou v kontaktu častěji než jednou týdně. 

Protože byl o obdobný způsob výuky zájem 
i u dospělých, mohou dospělí od května navštěvovat kurzy 
Venduly Winnik. Její metoda je prověřená dlouholetou praxí 
a stejně jako v HDE vás nečeká žádné bifl ování gramatických 
pouček, ale aktivní používání angličtiny od 1. lekce. Během 
celého září můžete navštívit ukázkové hodiny obou kurzů 
zdarma, více informací naleznete na:
www.winnik.cz – tel.: 732 664 737 
a e-mail: vendula.winnik@seznam.cz
a www.helendoron.cz – tel.: 733 273 938 
a e-mail: zdarnadsazavou@helendoron.cz
Veselská 7/9 Žďár nad Sázavou z09-anglZ
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Více na www.lekol.cz, info@lekol.cz, tel.: 739 943 557

Efektivní výuka jazyků ve skupinách maximálně do 6 osob

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA EFFECT 
KURZY PRO VEŘEJNOST 2014/2015 z0
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Nenašli jste vhodný termín nebo vaši jazykovou úroveň?
Kontaktujte nás. Rozvrh se stále doplňuje a termíny se mohou měnit i během školního roku.

S ohledem na rozvrh základních škol a časové vytížení v rámci různých kroužků se mohou termíny kurzů angličtiny 
přesunovat dle dohody a v rámci našich možností. 

 ANGLIČTINA 
Začátečníci 0.0. středa 18.50-20.20
Pokročilí začátečníci 0.1/0.2 středa 18.45-20.15
Pokročilí začátečníci 0.2 pondělí 16.30-18.00
Pokročilí začátečníci 0.2 úterý 17.00-18.30
Pokročilí začátečníci 0.2 čtvrtek 16.45-17.45
Mírně pokročilí 1.1 pondělí 17.35-19.05
Mírně pokročilí 1.1 pondělí 16.30-17.30
Mírně pokročilí 1.1 úterý 18.30-20.00
Mírně pokročilí 1.1 středa 17.15-18.45
Mírně pokročilí 1.2 úterý 15.30-17.00
Mírně pokročilí 1.2 čtvrtek 18.45-20.15
Mírně/středně
pokročilí-konverzace pátek 13.15-14.45
Středně pokročilí 2.1 čtvrtek 15.00-16.30
Středně pokročilí 2.1 středa 15.30-17.00
Středně pokročilí 2.2 středa 17.15-18.45
Středně pokročilí 2.2 čtvrtek  17.10-18.40
Středně pokročilí-
konverzace středa 18.10-19.10
středně pokročilí-konverzace čtvrtek 18.00-19.30
Vyšší pokročilí 3.1 pondělí 17.30-19.00
Vyšší pokročilí 3.1. pondělí 18.10-19.40
Vyšší pokročilí 3.1 čtvrtek 16.30-18.00
Vysoce pokročilí 3.2. pondělí  16.00-17.30

 NĚMČINA 
Začátečníci 0.0 pátek 15.30-17.00
Mírně pokročilí 1.1 čtvrtek 16.10-17.10
Středně pokročilí 2.1 úterý  15.45-17.15

 FRANCOUZŠTINA  
Začátečníci 0.0 středa 16.30-18.00
Začátečníci 0.0 úterý 9,15 – 10,45
Mírně pokročilí 1.1 středa 10.00-11.30
Středně pokročilí 2.1. pátek 16.00-17.30

 RUŠTINA  
Začátečníci 0.0 úterý 19.15-20.15
Mírně pokročilí 1.2 úterý  17.00-18.00
Středně pokročilí 2.1 úterý 18.10-19.10

 ITALŠTINA  
Začátečníci 0.0. čtvrtek 15.30-16.30
Mírně pokročilí 1.1. čtvrtek 18.05-19.35
Mírně pokročilí 1.2. středa 17.10-18.10
Středně pokročilí 2.1. čtvrtek 16.30-18.00

 ČÍNŠTINA 
Začátečníci 0.0. pondělí 16.30-18.00

MICKEYHO ŠKOLA – 
 DĚTSKÉ KURZY ANGLIČTINY  

Předškoláci čtvrtek 12.45-13.30
1.-2.třída čtvrtek 13.35-14.20
2.-3.třída pondělí  13.15-14.00
4.-5.třída pondělí 14.05-14.50
4.-5.třída čtvrtek 14.25-15.10
6.-7.třída pondělí  15.00-15.45
7.-9.třída čtvrtek 15.25-16.10
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Připravili jsme pro Vás v rekreačním středisku Březová koktejl toho nejlepšího a párty může začít! Představujeme Vám jedinečný, program „JUBILEUM“, který bude reali-zován POUZE A VÝHRADNĚ letos, a to na podzim, v období od 27. srpna do 30. října a je určen POUZE pro základní školy a pouze ve středisku Březová.
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Letos Žďár nad Sázavou slaví 
20. výročí přijetí kostela sv. 
Jana  Nepomuckého na Zelené 
hoře do Seznamu světového 
dědictví UNESCO.

Pojďme si nad důležitými 
momenty dvacetileté retro-
spektivy společně  zavzpomí-
nat.

 Ohlédnutí z redakčního archivu
 připravila Lenka Kopčáková

ROK 1994
 Svatojánský kostel na Zelené 

hoře budí  zaslouženou pozornost.  
Již v roce 1978 byla schválena  kon-
cepce obnovy celého areálu,  stříd-
mější program  oprav nastal v roce 
1991, s cílem  zachovat autenticitu 
památky. Památkáři kvůli stavu am-
bitů volají po ukončení pohřbívání 
na  zdejším hřbitově.

 Na žádost organizace UNESCO 
jednal  v srpnu 1994 okresní úřad  o 
zpřesnění  nového programu  obno-
vy kostela. Organizace UNESCO 
měla v prosinci 1994 rozhodnout, 
zda žďárskou památku zařadí  do  
Seznamu světového dědiství. Státní 
ústav památkové péče  doporučil, 
aby OkÚ a MěÚ dořešily majetkové 
poměry areálu a vznikla komise  pro 
koordinaci prezentace památky. 

Přijetí do UNESCO
Výbor UNESCO při svém zase-

dání v Thajsku odsouhlasil přijetí 
kostela sv. Jana Nepomuckého  do 
seznamu kulturního dědictví. Zprá-
vu  vzápětí přednostovi OkÚ  a sta-
rostovi města Žďáru n. S.  oznámil   
Michal Beneš, tajemník pro kulturní 
záležitosti UNESCO na Minister-
stvu kultury ČR. … „Tímto  rozhod-
nutím se chrám sv. Jana Nepomuckého  
stává, vedle  historických jader Prahy, 
Českého Krumlova  a Telče, čtvrtou 
památkou ČR, která byla  zapsána  
mezi památky světového významu. 
Dostává se tímto aktem  po bok tako-
vých památek, jako je historické jádro 
Florencie, Vatikán, egyptské pyrami-
dy či francouzské Versailles…“ sdělil 
tajemník UNESCO  mimo jiné ve 
svém dopise Žďárským. 

ROK 1995 
 Čtvrtý březen 1995 vstoupil do 

historie  města. Konaly se oslavy za-
psání barokního kostela sv. Jana Ne-
pomuckého na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Ministr kultury 
Pavel Tigrid předal přednostovi OkÚ 
Janu Teplému listinu pamětního zápi-
su. Žďárský kostel se tak stal čtvrtým 
místem v ČR v seznamu UNESCO. 

Při výstavě „Historie vzniku cister-
ciáckého kláštera“ proběhl křest kni-
hy „Čtrnáct kázání“ z dob opata V. 
Vejmluvy  v zámku a kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Úry-
vek svatojánských kázání přednesl  
člen Divadla na Vinohradech Otakar 
Brousek.

 V březnu si město připomnělo 
165. výročí úmrtí  kněze Matěje Jo-
sefa Sychry, spisovatele a národního 
buditele, který se zasloužil o záchranu 
kostela sv. Jana Nepomuckého. Na je-
ho počest  nese knihovna jméno Ma-
těje Josefa Sychry.  

Město Žďár n. S. vstoupilo do Na-
dace Vysočina, která si vzala  za úkol 
propagovat města  a turistické oblasti 
regionu.

ROK 1996 
 Vyšla poštovní známka s vyobra-

zením kostela sv. Jana Nepomuckého 
od  akad. malířky Evy Haškové a ryt-
ce Martina Srba.  

Kritika vymisťování hrobů
Ambity kolem kostela na Zelené ho-

ře se bortí a  hrozí sesutím na okolní 
hroby. Pohřbíváním došlo k navýšení 
terénu o více jak metr, což způsobuje 
silné provlhávání a devastaci památ-
kově chráněných ambitů a  cihlového  
zdiva vnitřních pilířů. 

Konec pohřbívání v areálu a přemís-
tění hrobů na nový hřbitov bylo pod-
mínkou státní dotace, směřované na 
opravy ambitů. Na radnici však při-
cházely  nesouhlasné a mnohdy ostré 
reakce. Nakonec lidé  povolili, a opra-
va začala. Děla se původními techno-
logiemi, a stát do ní  investoval 55 mil. 
Kč. Část peněz si odhlasovali staros-
tové v tehdejším Okresním shromáž-
dění. 

 PONTES – Mosty mezi městy 
UNESCO byl premiérový koncert, 
který ve Žďáře zorganizovalo sdruže-
ní uměleckých komorních těles pod 
vedením  dirigenta Virtuosi Di Pra-
ga, O. Vlčka. Zrodila se  tradice kon-
certů v rámci tehdejších pěti měst 
UNESCO. Výtěžky  zůstávaly měs-
tům na  opravy  památek.

ROK 1998
 Starý hřbitov na ZH byl úředně 

vyjmut z památky UNESCO a  vložen 
do majetku města. To zavedlo symbo-

lické příspěvky občanů na přemístění 
hrobů na nový hřbitov.  

 Na hlavní bránu opravovaných 
ambitů  byla umístěna  socha Víry, 
kterou spolu s varhanami  v kostele 
požehnal  brněnský biskup  Vojtěch 
Cikrle.  Státní dotace na dokončení 
oprav ambitů však činí  jen 3,9 mil. 
Kč. Žďárští žádali o další pomoc z re-
zervního fondu MK ČR,  ve výši 2,1 
mil. Kč.

 Žďárská společnost Cisterciana 
Sarensis vydala soubor zelenohor-
ských barokních kázání z doby opa-
ta Václava Vejmluvy, s názvem „Žena 
krásná náramně“. Žďárský patriot  Jo-
sef Pohanka, který prosazoval význam  
díla J. B. Santiniho Aichla  přes 40 let, 
přivedl do Žďáru  významné autory a 
kunshistoriky. 

 Město směňovalo a vykupovalo 
pozemky  v okolí kostela  na Zelené 
hoře, potřebné pro vybudování plá-
novaného   lesoparku.  Soutěž města 
vyhrál brněnský projekční ateliér Ing. 
Finstrlové. Autoři  urbanistické studie  
vycházeli  z historických pramenů a 
rytin. Model lesoparku vytlačil vyso-
kou zeleň k úbočí hory a sliboval lepší 
prostředí pro návštěvníky.

ROK 1999
 Rozměrný dort, potažený marci-

pánem, ve tvaru kostela sv. Jana Ne-
pomuckého na ZH, proslaveného 
jako památka UNESCO, vynesl žďár-
ským studentům cechu cukrářského  
Stříbrné ocenění v celostátní soutěži 
O Zlatou slunečnici HERA  1998.

 
ROK 2001

 Na Zelené hoře  vrcholí stavební 
a restaurátorské opravy  ambitu,  ale 
radnice a okres svádí neustálý boj o 
potřebné peníze. Samo UNESCO to-
tiž opravu zapsaných památek nepod-
poruje, jen  kontroluje.

 (Pokračování na str. 16)

ÚRYVEK svatojánských kázání  přednesl Otakar Brousek. Za ním  předseda spol. 
Cisterciana Sarensis Ing. Josef Pohanka (rok 1995).    Foto: Petr Klukan

ZNÁMKA  Zelené hory vyšla v sérii 
„Krásy naší vlasti“ u příležitosti 50. vý-
ročí UNESCO (rok 1996). 

RELIÉF kněze Matěje Josefa Sychry
v knihovně.

KLÍČ OD PRVNÍ brány opravené vstupní kaple ambitů na Zelené hoře slavnostně pře-
vzal ještě před poutí  starosta Jaromír Brychta. Předal mu jej přednosta OkÚ Jan Teplý, 
jako garant  rekonstrukce  památky UNESCO (rok 1998).  Foto: Lenka Kopčáková 
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(Pokračování ze str. 15)
Dokonalá stavba

Krytá chodba kolem zelenohorské-
ho kostela je postavená do hvězdico-
vého půdorysu, s pěti branami a pěti 
kaplemi. Ambit uzavírá prostranství  
velikosti fotbalového hřiště, jeho 
půdorysný průměr činí 112 metrů, 
vnější fasáda měří 470 metrů.  Jak se 
ukázalo, všechny vstupní  otvory do 
bran i kaplí byly v průběhu 18. stol.  
výrazně sníženy. V exteriéru také ne-
byly nikdy omítky dokončeny dle  au-
torského záměru, v některých kaplích 
bylo možné vycházet z dochované 
štukové výzdoby. V úseku chodby a 
tzv. Německé kapli  byla provedena 
rekonstrukce  původní štukové vý-
zdoby.  Ambitům byla navrácena cih-
lová dlažba. 

ROK 2003 
 Šek na 1 milión Kč, určený na pé-

či o památku UNESCO na Zelené ho-
ře, převzal  na krajském zastupitelstvu 
v Jihlavě  starosta Jaromír Brychta.   
Město peníze vložilo  do vybudování 
lesoparku  s chodníčky  a pohodlným 
schodištěm k památce, které započalo 
v roce  2002.

ROK 2004 

 Konala se třídenní oslava 10. vý-
ročí přijetí Zelené hory do UNESCO. 
Vyvrcholením byla barokní slavnost v 
zámecké zahradě. 

 Nové kamenné schodiště ke ko-
stelu  lemuje i lipová alej. Od roku 
2002 Žďár do úprav okolí kostela 

ročně investuje  5 mil. Kč, a také Kraj 
Vysočina od roku 2003 poskytuje 1 
milión ročně. Úpravy okolí památky 
Zelené hory, včetně navazujících in-
vestic v okolí, již město stály 100 mil. 
Kč.

ROK 2006
 Po dokončení ambitů následova-

la oprava interiéru kostela.  Jako první 
běžel  restaurátorský  a stavebně his-
torický průzkum.  V klenbě 21 metrů 
vysoké kopule  restaurátoři odkryli 
zbytky původních štuků, překvapivě 
odhalili fragmenty nástropní malby. 

 Poprvé od požáru kostela v roce 
1784 otevřeli útroby půdy za klen-
bou, kterou  vyčistili, a injektovali trh-
linky z rubu klenby.  Asi ještě zbytky 
Santiniho stavebního materiálu  po-
psali a uložili do dřevěných beden  na 
půdě ambitů, pro příští badatele.

Z LEŠENÍ ukazuje detaily stropu kas-
telán Karel Straka (rok 2006).
 Foto: archiv

 Zelenohorský kostel  od jeho  za-
psání do UNESCO poctilo několik 
ministerských návštěv. Ministra kul-
tury  Vítězslava Jandáka Žďárští infor-
movali o malé fi nanční podpoře státu, 
se kterou by se oprava mohla  protáh-
nout až na 10 let, a žádali  o masivnější 
dotace. V rychlém tempu by dokonče-
ní stálo 18 mil. Kč. Ministr slíbil pod-
poru. D. Zvěřinová žádala o opětovné 
posouzení zamítnutého parkoviště a 
nočního nasvětlení památky, které  od-
mítali památkáři.    

MINISTR V. Jandák v doprovodu zá-
stupců města v areálu žďárské památky 
UNESCO (rok 2006).
   Foto: Lenka Kopčáková

 Místopředsedkyni PS Parlamen-
tu ČR Miroslavě Němcové se podaři-
lo prosadit  do  státního rozpočtu  10 
mil. Kč na dokončení opravy interiéru 
chrámu na ZH. 

 Sdružení měst českých památek 
UNESCO, vzniklé  ve Žďáře, se snaži-
lo  prosadit  samostatnou kapitolu  v  

rozpočtu MK ČR, určenou na památ-
ky UNESCO,  se  později stalo.  

Objev v kopuli
V  kopuli chrámu restaurátoři  od-

kryli původní štukové výzdoby, které 
byly po mnoho let zabíleny. Na po-
lystyrénové  maketě štukové klenby 
v měřítku 1:1 však  zjistili, že   během 
popožárových oprav došlo k diferen-
cím, a museli  provést náročnou ná-
pravu tvaru klenby.

 Objevily se závady na již oprave-
ných ambitech, kde byl třeba zásah  
původními recepturami. Střechy am-
bitů však trpěly zejména agresivním  
modřínovým  jehličím z okolních 
stromů.

 Pokračuje budování lesoparku u 
ZH. V těsné blízkosti památky byly 
vykáceny přerostlé stromy. To však 
vyvolalo ostré reakce  občanů a dosta-
lo se  do vysílání TV Nova. Zastupi-
telé zkoumali způsob  mýcení, které 
prováděla Zahrada Vysočina, neshle-
dali pochybení. Prosvětlením vrcho-
lu se  otevřely nové pohledy a ambity 
přestaly trpět  vlhkem.

ROK 2007 
 Žďárská památka UNESCO za-

číná  budit pozornost při meziná-
rodních veletrzích cestovního ruchu  
v Brně, Praze i  v Bratislavě.  Od té 
doby snímek zelenohorského  kostela 
každoročně vévodí expozici Kraje Vy-
sočina a přitahuje množství zájemců. 

ROK 2008
 Práce na restaurování chrámu dle 

původního Santiniho projektu skon-
čily a lešení mohlo z interiéru po pě-
ti letech  zmizet.   Veřejnosti je  kostel 
přístupný od dubna 2008. Ve Žďáře 
se konala  valná hromada Sdružení 
měst České dědictví UNESCO.

   

 Jako z počátku minulého stole-
tí.  Nadšenci navrací tradici, kdy se 
na svatojánská  procesí k Zelené hoře  
chodívalo v  kroji. 

NÁHODNÉ foto jedné žďárské rodinky 
cestou na mši (rok 2008).
  Foto: Lenka Kopčáková

Dílo zkázy
Červnová bouře poškodila střechu sva-

tojánského kostela.  Vzdušný vír  v areálu 
urval celou pětinu střechy kostela i s trá-
my, trosky se zabodaly do střechy ambi-
tu. Rozházené ležely i zlámané pomníky. 
Celou noc hasiči zajišťovali střechu, aby 
neutrpěl opravený interiér. Odhad ško-
dy byl 20 miliónů.  Rada kraje  vyslala 
200 tis. Kč na okamžité opravy, dorazily 
i peníze  z havarijního fondu  MKČR a 
NPÚ. 

 Při opravě poničeného kostela bylo 
oříškem, jak dostat silné trámy ke zpev-
nění krovů do výšky 70 metrů.  Nad 
kostelem manévroval vojenský vrtulník, 
který měl trámy vynést, a  pak je spustit 
ke kopuli na speciálních lanech.  Vojen-
ští odborníci však akci zrušili.  Vrtulník 
„stojící“  nad kopulí pod sebou  vytvářel  
tlak, nepříznivý  věži kostela.  Další vari-
antou byl jeřáb s vysokým ramenem. 

ROK 2009
 Motiv svatojánské-

ho kostela se objevil  
v logu města. Soutěž 
vyhrál Radovan Živný.

ROK 2010 
 Santiniho jazyk, tak se jmenuje mys-

teriózní fi lm ČT, režiséra Jiřího Stracha, 
z prostředí záhadných Santiniho staveb, 
kdy David Švehlík v hl. roli  jde po sto-
pách vzkazů dávno mrtvého architek-
ta....  (Pokračování na str. 17)

Dvacet let Zelené hory a UNESCO

AMBITY před opravou, s odrazem kříže 
(rok 1996). Foto: Lenka Kopčáková

NA SCHODIŠTI ke kostelu sv. Jana Ne-
pomuckého (rok 2004).
  Foto: Lenka Kopčáková

JAROMÍR BRYCHTA, v té době starosta, prohlíží hotové dílo (rok 2008).
  Foto: archiv

ČERSTVĚ vymýcený vrch u kostela sv. 
Jana Nep. (rok 2006).
  Foto: Lenka Kopčáková 
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Oslavu výročí zapsání poutního kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře do seznamu UNESCO 

ve dnech 5. – 7. 9. 2014
pořádá Město Žďár nad Sázavou.

PÁTEK 5. ZÁŘÍ
od 10 do 16 hod. 
konvent PANELOVÁ DISKUSE: 

 Zelená hora a Santini 
 UNESCO a ochrana památek

od 17 hod. 
Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
OSLAV:

 žesťový kvintet města Žďár nad 
Sázavou

 slavnostní projevy zástupců Řím-
skokatolické farnosti Žďár 2,  Města,  
Kraje  a Ministerstva kultury, NPÚ a  
Sdružení České dědictví UNESCO

 varhanní preludia – Václav Horák
 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt – iko-

nografi e poutního kostela sv. J. Nepo-
muckého na Zelené hoře

od 18.30 hod.
MUSICA FLOREA ve spolupráci s 

pěveckým sborem FONS „OBJEVY 
ČESKÉ BAROKNÍ HUDBY“ ( J. D. 
Zelenka, J. C. F. Fischer, J. J. Brentner, 
A. Reichenauer, J. H. Voříšek), dirigu-
je Marek Štryncl

SOBOTA 6. ZÁŘÍ
Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého
od 8 hod. mše svatá za obyvatele 

města
9 – 17 hod. prohlídky pro veřejnost 

zdarma, každou hodinu
komentovaná prohlídka

Ambit kostela
sv. Jana Nepomuckého
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH
PRA CÍ ŽÁKŮ

zámek Kinských
OTEVŘENÉ ZAHRA DY
9 – 17 hod. prohlídky expozic zám-

ku pro veřejnost zdarma
ve 12 hod. otevření zahrad a zámec-

ké školy

První nádvoří
12 - 15 hod. Nazdar Band – Žďár-

ský swingový orchestr
15 - 16.30  folklorní soubory a Ho-

rácká muzika
13 - 16 hod. Santini stokrát jinak – 

skládačky a malovánky pro děti, táty a 
mámy

Santiniho konírna
13 – 15 hod. žďárské dětské sbory
16 – 17 hod. Žďárský divadelní sou-

bor – Hvězdný vůz

Konvent
15 hod. pěvecký sbor FONS
Bazilika Minor Nanebevzetí P. Ma-

rie a sv. Mikuláše
13 – 15 hod. Profesionálové a ryt-

mická Schola klášterská
15 hod. varhanní koncert Lukáš 

Bartoš
16 hod. pěvecký sbor Svatopluk

Zámecká zahrada
13 hod. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 

FF UK Praha – Svět Santiniho
– přednáška tak trochu jinak
17 hod. uzavření zahrad

KLÁŠTERNÍ NOC
Konvent
18 hod. Jakub Pustina a jeho hosté 

– operní recitál
19.20  Žďárský divadelní soubor – 

Hvězdný vůz

Bazilika Minor Nanebevzetí
P. Marie a sv. Mikuláše
20 hod. Kyjovský komorní orchestr
21.15  průvod na Zelenou horu – 

Musica Navalis – hudba na hladině
Konventního rybníka

Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého
21.50 varhanní preludia
Václav Horák
22.10 Santini a jeho Zelená hora – 

Stanislav Růžička
22.30 MUSICA SARENSIS
– Biblické písně
23 hod. slovo na dobrou noc
– P. Vladimír Záleský

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ
9 hod. Bazilika minor – mše svatá
(celebrant Mons. Mgr. Jiří Mikulá-

šek, generální vikář
brněnské diecéze)
10.30 poutní průvod na Zelenou 

horu
11 hod. chorál v ambitech – Svato-

michalská gregoriánská schola, Brno.

Program oslav
zelenohorského kostela

Na Zelené hoře se točilo o Velikono-
cích. ČT1 uvedla  premiéru fi lmu v ne-
dělní večer 4. 12. 2011.

ROK 2011 
 Santiniho hvězda vyšla jako le-

žák. Řeč je o 12° pivě. Název vychází 
z pověsti, že při výstavbě kostela se 
nad ním  za bílého dne rozzářila jas-
ná hvězda.  Pivní značka „Santiniho 
hvězda s patentem města je připo-
mínkou zelenohorské historie, zastře-
né tajemnem. 

 Ve Žďáře vzniklo občanské sdru-
žení Putování za Santinim. Přibližuje   
život a  dílo geniálního  architekta, u 
zrodu projektu stál Mojmír Horyna, 
největší znalec Santiniho architektury 
u nás.

ROK 2012
Až do října 2012 jsme mohli naši 

Zelenou horu vidět v pořadu ČT2 Pa-
norama, v rámci ranních meteorolo-
gických informací. To na základě spo-
lečného projektu tří měst UNESCO 
na Vysočině (Žďár, Telč a Třebíč) 
s krajskou podporou. 

 Kulturní projekt „Zelená hora v 
objetí“ byl 10. 6. společným dílem  
NPÚ v Telči a  ZUŠ Fr. Drdly ve Žďá-
ře n. S. Lidé utvořili symbolický kruh 
kolem památky, v areálu  byly k vidění 
výtvarné práce žáků a  zazněl koncert 

sborů ZUŠ. 

ROK 2013: 
 Město podalo žádost o evropskou 

dotaci na stavbu Žďárský Santiniho 
okruh za poznáním a aktivním vyži-
tím, za celkem 32 mil. Kč. Součástí je  
relaxační areál Pilák  a úprava okolí s 
novou stezkou k poutnímu kostelu. 
Evropská komise slíbila až 85% do-
taci. Stavbu provedly fi rmy z jižních 
Čech a Rakouska. 

 Květy hvězd pod Zelenou horou 
byl  festival, konaný ve Žďáře pod zá-
štitou velvyslance Norského králov-
ství. Součástí byla výstava mladých 
českých talentů na téma „výjimečná 
místa ČR“. Ta putovala do Norska a 
Švédska.

ROK 2014 
 V duchu blížících se oslav 20. vý-

ročí zapsání zelenohorského kostela  
do UNESCO provází poštu  městské-
ho úřadu příležitostná razítka. Ofi ci-
álním znakem oslav je logo deseticí-
pé hvězdy, coby  půdorysu ambitu,  
s dvacítkou uprostřed.

 S letní turistickou sezónou ote-
vřela nová stezka na  Zelenou horu 
ze severozápadní strany a opraven byl 
stávající chodník k poutnímu kostelu.

Dvacet let Zelené hory...

PIVO Santiniho hvězda, autorem nápa-
du je místostarosta Jaromír Brychta.

NA SNÍMKU jedno z děl.

ČERVEN 2008 a následky ničivé bouře na Zelené hoře.  Foto: Lenka Kopčáková

V září prožívá Žďár festival  Slavnosti 
jeřabin, který nám přináší umělecké zá-
žitky. Na stráních se začínají vybarvo-
vat plody, díky kterým se Žďársko poe-
ticky nazývá Krajem šípků a jeřabin. 

Naše maminky a babičky tuto dobu 
braly jako výzvu  připravit na zimu  zá-
soby vitamínů a pochoutek. 

Ještě začátkem 90. let před vybourá-
ním Veselské ulice lemovala uličku z far-
ských luk ke tvrzi jeřabinová alej.  Ros-
tl tu ten správný jedlý jeřáb moravský. 
Sousedé z Veselské a Farčat alej kdysi za 
první republiky  vysázeli a na podzim 
pak každý sklízel ten svůj strom. Ženy si 
obtěžkané větve přitahovaly hráběmi a 
kam nedosáhly, vylézali na strom mršt-
ní kluci s košíky, které pak plné spouštěli 
po provaze.

Sýpka půdy byla plná zavěšených vě-
jířků sladkokyselých kuliček, které schly 
na zimní čaj.  

I moje prababička v troubě kouzlila  
vynikající klevelu, která při pečení vo-
něla až na dvůr. Jeřabiny v pekáči smí-
chala s cukrem a  pekla, až se navinulá 
hmota táhla.  Nakonec přidala rum a 
klevelu uzavřela do sklenic.  V zimě to 
byla  vynikající příloha k masu.   

Chodili jsme také na šípky. Ty byly 
vždy nejlepší, když je přešel mráz. Sa-
mozřejmě jsme se vždy po takové výpra-
vě vraceli celí poškrábaní od trní, ale od-
měnou nám  byl v zimě výborný čaj. 

Mějte příjemný čas Jeřabin, ať těch 
kulturních, či při toulkách  přírodou ba-
bího léta.  Lenka Kopčáková

Když nastal čas jeřabin…

(Dokončení ze str. 16)
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Program na září 2014
Pořady zařazené v rámci Slavností 

jeřabin 2014 uvádíme  přímo v pro-
gramu festivalu. 

Program  na září:
So 30. 8. od 9.30 – 16 

hod.  zámek Kinských
NÁRODNÍ POUŤ 

RODIN
Koná se v rámci oslav 

Roku rodiny. Cílem je 
vzájemně se sdílet, in-
spirovat a přispět k od-
vaze prohlubovat spole-
čenství církve. 

Do 21. 9. denně,  mi-
mo po., 9 - 12 a  14 -17 
hod.

Stará radnice a  kaple 
sv. Barbory

PROSTOR A ČAS
Výstava členů Klubu výtvarných 

umělců Horácka: V. Dvořák, I. Ho-
lán, A. Kanta, H. Lamr, Z. Lamrová, 
Z. Macháček, M. Nestrojil, B. Pejchal, 
J. Svoboda, Z. Šplíchal, M. Štěpánek, 
M. Vosiková, J. Vyskočil, J. Zabloudi-
lová a J. Zezula.

Út  9. 9. od 19 hod.
Městské divadlo 
MALÝ PRINC
Jedna z nejznámějších knih je po-

hádkovou alegorií o přátelství, moud-
rosti, životě a smrti. Klíčem k tajem-
ství moudrosti  Antoina de Saint 
Exupéryho může být i koresponden-
ce mezi ním a jeho matkou. Čtení z 
Antoinových dopisů a vyprávění z 
Malého prince přednesou  herci Diva-
dla Viola, Daniela Kolářová a Tomáš 
Pavelka. Náladu dokresluje hudba Ji-
řího Stivína. 

Čt  11. 9. od  9 do 17 hod.,
Stará radnice
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ III 
Dny se členy Klubu výtvarných 

umělců Horácka a jejich tvorbou.
Výstava členů klubu bude doplněna 

odbornými přednáškami pro studen-
ty, tvůrčími dílnami pro žáky ZŠ a be-

sedami s výtvarníky. 

Čt  11. 9. od 17 
hod.

Městské divadlo 
ZUŠ F. Drdly
– GEN JEŘABI-

NÁM
Přehlídka tanečních 

choreografi í žďárské-
ho tanečního soubo-
ru GEN ZUŠ Žďár n. 
S. a jeho hostů: ZUŠ 
Charbulova Brno, 
soukromé ZUŠ Hav-
líčkův Brod, žesťo-
vého kvinteta města  
Žďár n. S.

So 13. 9. od 21 hod.
Klub Batyskaf
TERNE ČHAVE
Jedna z nejúspěšnějších a nejstar-

ších skupin, hrajících romskou hudbu 
v Česku.

Ne  14. 9. od 15 hod.
Stará radnice 
SŮL NAD ZLATO
Loutková pohádka o králi a třech 

princeznách. A nastává věčná otázka: 
„Je sůl a odvaha tak bezcenná?“ Hrají: 
Dana Vacková a Fr. Hacker.

Čt  18.9. od  10 do 17 hod.  
Knihovna M. J. Sychry  
TVŮRČÍ DÍLNA PRO
RODIČE A DĚTI
Od 10 hod. atrium knihovny 
Od 14 hod. dětské oddělení
Ne 21. 9. od  17 hod., Stará radnice
IRENA BUDWEISEROVÁ,
MIROSLAV LINKA 
V závěrečném koncertu festivalu za-

zní gospely, spirituály, blues  a vlastní 
skladby v podání známé zpěvačky, za 
doprovodu excelentního kytaristy.  

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 
FESTIVALU.

Čt 18. 9. od  10 do 17 hod.
dopoledne v atriu, od 14 hod. v odd. 

pro děti a mládež
KDYŽ JEŘABINY ČERVENA-

JÍ... 
Tvůrčí dílna pro děti v rámci „Slav-

ností jeřabin“ pod vedením lektorky 
výtvarné výchovy Zdeňky Formán-
kové.

Út 23. 9.   od 10 hod.
 odd. pro děti a mládež
ALENA JEŽKOVÁ 
Beseda známé spisovatelky pro žáky 

4. a 5. tříd, k českým pověstem.

Út 23. 9. od 17.30 hod.
odd. pro děti a mládež
 TICHÁ SRDCE - autorské čtení 

a beseda spisovatelky Aleny Ježkové 
o knize Tichá srdce - kláštery a jejich 
lidé.

 Kniha z roku 2013 se dočkala tří 
dotisků. Tichá srdce představují šest 
nejvýznamnějších řeholních řádů a 
na 60 klášterů Čech a Moravy. 

Kniha přináší i tři desítky rozhovorů 
s představenými klášterů, řeholníky a 
řeholnicemi, které otevírají svět lidí, 
jež žijí jiným než běžným způsobem 
života. 

Vzpomínky starších pamětníků jsou 

současně otřesným svědectvím o his-
torii naší země ve 20. století: nacistic-
ké koncentráky, komunistické inter-
nační tábory, vězeňské pracovní lágry 
a totalitní společnost, která sledovala, 
stíhala, věznila a trestala za odlišný 
světonázor. 

Text doplňuje na 150 působivých 
černobílých fotografi í Jiřího Chalupy.

 
Výstavy v knihovně:

 Od 8. do 12. 9. SLUNEČNICE - 
podzimní prodejní výstava výrobků 
uživatelů Klubu v 9 (odd. pro dospělé 
čtenáře)

 ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN -  vý-
stavka prací žáků žďárských základ-
ních škol (odd. pro děti a mládež)

            
Od 2. 9. do 14. 10.   MY VÁS NE-

VIDÍME, ALE „VIDÍTE“ VY NÁS? 
Zaměřte svůj zrak na nevidomé v 
Kraji Vysočina -   výstava fotografi í  
Tyfl oCentrum Jihlava, o. p. s. ve spo-
lupráci se svými klienty, osobami se 
zrakovým postižením (vestibul Če-
chova domu) 

 
Kontakt: www.knihzdar.cz , icent-

rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766 

Slavnosti jeřabin 2014
20. ročník festivalu babího léta

Divadla
Divadelní předplatné ZELENÉ
Ne 14. 9. v 19 hodin
Městské divadlo / Divadlo Palace
PRA CHY!!!
Překlad P. Dominik, režie J. Kališová, 

hrají V. Hybnerová, O. Vetchý, R. Trs-
ťan, M. Novotný, J. Strobo, N. Boudová 
ad.

Jean chystá oslavu narozenin svého 
manžela, mírného účetního Henryho. 
Ale oslavenec má zpoždění. Když ko-
nečně přijde, Jean ho nepoznává - Hen-
ry chce okamžitě emigrovat do Barce-
lony! V metru omylem sebral kufřík 
nacpaný bankovkami… Zběsilá hra na 
kočku a myš, plná nečekaných zvratů. 

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Po 22. 9. v 19 hodin
Městské divadlo / Studio Ypsilon 

Praha
VRA TKÁ PRKNA
Režie A. Goldfl am, hrají: J. Lábus, J. 

Kretschmerová, P. Vršek, J. Slach, L. Š. 
Loubalová ad.

Groteska maličko zlá, ale snad ne bez 
lásky. Tak trochu smutná komedie z di-
vadelního prostředí. Vždyť prkna, co 
znamenají svět, jsou občas nečekaně 
vratká. A přesto pořád lákavá…  Od 18. 
9. doprodej vstupenek. 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Ne 28. 9. v 19.00 hodin
Městské divadlo / Divadlo UNGELT
DEŠTIVÉ DNY
Režie J. Klimsza, hrají R. Krajčo, D. 

Švehlík. Přátelé od dětství, drsní chla-
píci Denny a Joey jsou parťáky u chi-
cagské policie. Americké krimi drama 
je hrou o síle přátelství. Richard Krajčo 
získal za ztvárnění role Dennyho cenu 
Th álie 2012. Doprodej vstupenek od 3. 
9. v pokladně DK,  E-VSTUPENKA  – 
od 4. 9. 2014.

Zábava, tanec
So 20. 9. ve 20 hodin 
Dům kultury  - pronájem
DISKOTÉKA  – LUKÁŠ VACEK

Výstavy
12. září – 31. října 2014
Městské divadlo 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA 
Otevřeno hodinu před a během před-

stavení

23. září – 5. října 2014
Výstavní síň Staré radnice 
ZŠ KRZIWIN (PL) a ZŠ ŠVER-

MOVA 4  
Otevřeno út - pá 10 – 12, 14 – 17 ho-

din, so a ne 14 – 17 hodin

Připravujeme   
6. 10. ZORRO / DP zelené, žluté – 

Dům kultury
  7. 10. GAMBA BLUES BAND / 

koncert – Cafe u tety Hany
  8. - 9. 10. JAK ŠLO VEJCE NA 

VANDR / DDP – Městské divadlo
  9. 10. SCREAMSHOW / Městské 

divadlo / Pronájem 
13. 10. VÁCLAV NECKÁŘ / Kon-

cert - Dům kultury / E-vstupenka
15. 10. JIŘÍ ČERNÝ – PAVEL BO-

BEK / hudební pořad - Městské diva-
dlo / E-vstupenka

19. 10. ZAČAROVANÝ VŮL / po-
hádka - Městské divadlo / Pronájem

21. - 22. 10. SÁVITRÍ / KM I – 
Městské divadlo

22. 10. RA DIM HLADÍK / Koncert 
- Městské divadlo / E-vstupenka

KOMORNÍ PŘEDPLATNÉ
Program předplatného: DEŠTIVÉ 

DNY Richard Krajčo a David Švehlík 
/ 28. 9. 2014 PAGANINI – BŮH NE-
BO ĎÁBEL? GABRIELA DEMETE-
ROVÁ, OTAKA R BROUSEK ml. / 4. 
11. 2014 PŘÍBĚHY ZE STARÉHO 
ZÁKONA  JOSEF SOMR A BARBO-
RA  MUNZAROVÁ / 9. 12. 2014. Od 
3. 9. 2014 prodej jednotlivých titulů 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
Program ZELENÁ: PRA CHY!!! 

Divadlo Palace Městské divadlo / 14. 9. 
2014 ZORRO – Městské divadlo v Br-
ně Dům kultury / 6. 10. 2014 VIŠŇO-
VÝ SAD – Divadlo v Celetné Praha 
Městské divadlo / 5. 11. 2014 DRUHÁ 
SMRT JOHANKY Z ARKU – Golden 
Archem Production Praha Městské di-
vadlo / 17. 12. 2014 

Prodej předplatného do 10. 9. 2014 
stávající abonenti 11. 9. 2014 noví zá-
jemci od 11. 9. 2014 prodej jednotli-
vých titulů 

Program ŽLUTÁ: VRA TKÁ PRK-
NA – Studio Ypsilon Praha Městské di-
vadlo / 22. 9. 2014 ZORRO – Městské 
divadlo v Brně Dům kultury / 6. 10. 
2014 KORESPONDENCE Voskovce 
a Wericha / Divadlo Na zábradlí Měst-
ské divadlo / 24. 11. 2014 ZHASNĚ-
TE LAMPIONY – Agentura Sergeart 
Praha Městské divadlo / 2. 12. 2014

Prodej předplatného do 10. 9. 2014 
stávající abonenti od 11. 9. do 17. 9. 
2014 noví zájemci od 18. 9. 2014 pro-
dej jednotlivých titulů

Předprodej vstupenek: Pokladna 
Domu kultury Po, St, Čt 13.00 – 17.00 
hodin 

E-vstupenky / ON-LINE předprodej 
/ upozornění – vstupenky lze zakoupit 
den po zahájení předprodeje/.

Poznámka – pronájem: Kultura Žďár 
není pořadatelem akce. Pokud zajišťuje-
me prodej vstupenek na takto označené 
akce, nelze na tyto pořady využívat sle-
venek Žďasu a SODEXO PASS.

ZAHÁJENÍ Jeřabin a barokní loutna 
Jindřicha Macka.
 Foto: Lenka Kopčáková



Stavíme, bydlíme
Skvrny na stole, stěnách, nebo 

na koberci snad řešil už každý
z nás. Objevují se zejména při 
rodinných oslavách,  když má-
me malé děti.

 Lenka Kopčáková

Žďárské noviny pro dnešní přílohu o 
bydlení vyhledaly pár rad, jak si se skvr-
nami a podobnými pohromami poradit. 
Do boje se vyzbrojte  octem,  jedlou so-
dou a solí, hodí se i jemný kartáček.

Pohromy na ubruse
Dětem ( a mnohdy i dospělým)  chut-

nalo, ale na ubruse zůstaly fl eky od čo-
kolády nebo kakaa? - Ubrus sundáme 
a špinavá místa potřeme mýdlem nebo 
saponátem na nádobí. Po chvíli celý 
ubrus namočíme do vlažné vody a skvr-
ny promneme. Ještě před konečným 
praním vytrvalé skvrny  pokapeme  ci-
trónovou šťávou.

 Skvrny od vajec na ubruse či oblečení 
nikdy nečistíme horkou vodou. Bílko-
vina by se srazila a už bychom s ní nic 
nesvedli.  Skvrny od vajec proto ihned  
posypeme solí, a po chvíli vyčistíme 
jemným kartáčkem. Ubrus proplách-
neme  jen vlažnou vodou, a pak teprve 
běžně  vypereme. 

Skvrny od hořčice odstraníme vyprá-

ním ve vodě se sodou, předem namočí-
me, a zbytky hořčice zlehka odstraníme 
jemným kartáčkem.

Dnes jsou módním doplňkem  oslav 
a rodinných večerů rozžaté svíčky. Jen-
že vosk nám vytekl na ubrus. Co s tím? 
Vosk již necháme zatvrdnout. Teprve 
pak jej nožem zkusíme odloupnout a 
zbytkovou skvrnu  vyžehlíme  „slab-
ší“ žehličkou přes školní piják. Barevný 
vosk však i tak může zanechat stopu. 

Mastné skvrny na damaškových a lně-
ných ubrusech odstraníme namočením 
do octové vody.

Skvrny na koberci
Při rodinném provozu se někdy vy-

tvoří na koberci skvrny. Mohou být od 
jídla, také od dveřních pantů, nebo od 
nečistoty přinesené na podrážkách. 
Zkusme smíchat půl šálku octa se dvě-
ma lžícemi soli a směs nanést  na skvrnu 
a nechat působit. Ta by měla povolit, a 
čistidlo pak odstraníme. Stejnou službu 
nám udělá i kysané zelí. Místo pak do 
ztracena (aby nebyl moc znatelný pře-
chod) přetíráme  hadrem, který propla-
chujeme  v saponátové vodě.  

Směs soli s octem mimochodem na-
še babičky úspěšně  používaly na cídě-
ní kovových předmětů, které pak měly  
lesk jako blesk.  

Také na linu někdy  musíme čistit čer-

né čáry, a divíme se, od čeho jsou. Ony 
totiž takto někdy černí podrážky bot. 
Skvrny nám půjdou odstranit starou si-
lonkou, nebo je jednoduše vygumuje-
me školní pryží.

Na skvrnu od ovoce v koberci vezmě-
me v prvním kroku vlažnou  mýdlovou 
vodu a hadřík, nebo kartáček na zuby.  
Teprve pak sáhněme po  chemickém 
přípravku Peršan. Nakonec koberec 
přejedeme  vysavačem.

Problém - žvýkačka
Žvýkačka na tričku  nebo v  kapesní-

ku je prevít, ale úspěšně ji odstraníme 
po předchozím zmražení  svršku.  Ale  
žvýkačka v koberci, to je horší. Zkus-
me na ni vzít dětský olejíček a pořádně 
ji promastit.  Pak ale  musíme čistit ještě 
mastnou skvrnu v koberci (octem či ze-
lím, a pak saponátem). Po olejíčku sáh-
neme i v případě, že žvýkačka „nějakým 
záhadným způsobem“ ulpí dětem ve 
vlasech a nechceme jim vystřihnout fl ek 
až ke kůži. Zde žvýkačku rozpuštěnou 
olejíčkem z vlasů vytřeme jemným had-
říkem. Mnohdy musíme olejíček znovu 
aplikovat. Vlasy pak běžně umyjeme. 

 
Prvňáčci a inkoust

Zejména prvňáčkům se může přiho-
dit nehoda, že na koberec vylijí inkoust.  
Pokud je skvrna čertvá, vytřeme ji do 

sucha toaletním papírem nebo ubrous-
ky a koberec prvotně vyčistíme citro-
nem. Pak můžeme vzít ještě speciální 
čistič. 

Mastné stříkance v kuchyni
I když jsme pozorní, někdy si přivo-

díme fl ek  od oleje na oblečení. Ihned 
jej zasypeme solamylem nebo dětským  
zásypem a necháme  hodinu působit. 
Pak vykartáčujeme. 

Při krájení masa se můžeme potřísnit 
krví. Skvrnu hned polijme peroxidem 
vodíku. Pak  stačí oděv vyprat běžným 
způsobem.

Nehody na stěnách
Bift eček nebo restovaná játra jsou po-

choutkou, ale ty stříkance! Zejména, 
když kuchyni ovládnou pánové... 

Mastné skvrny ze zdi zkusme co nej-
dříve odstranit obyčejnou křídou. Zne-
čištěná místa potřeme tlustým náno-
sem křídy a ponecháme do druhého 
dne. Pak křídu lehce oprášíme.

Děti nám okopaly  stěnu kolem lavice, 
nebo ji počmáraly tužkou? Zkusme na 
to vzít střídku chleba a skvrny  přetřít.  
To se osvědčuje, i pokud nám prach vy-
tvoří na stěně za obrazy „rámečky“. 

Na tužku můžeme zkusit i školní pryž. 
Ale pozor,  na některých omítkách gu-
ma zanechává lesklé tahy!

Jak si poradit s pohromou na stole...

KINSKÝ
O B C H O D N Í  D Ů M

Bezručova 4, 
Žďár nad Sázavou 2
tel./fax: 566 628 861 
e-mail: obchod@kinsky-zdar.cz

po–pá: 8:00–19:00
so–ne: 8:00–17:00

 splátkový prodej 
 doprava až domů

Ž ár nad Sázavou a. s.

z07-kinZ
www-kinsky-zdar.cz

VŠE PRO DŮM, LES A ZAHRADU

po–pá: 8:00–19:00
Otevírací doba:

7-7---7 kinZkkinkinkik

nářadí, železářství 
domácí potřeby 
bytové dekorace 
barvy, laky 
koupelové doplňky 
osvětlení, elektro 
dřevomateriál 
dřevěné obklady 
formátovací pila 
hranění desek 
lišty, podlahy 
terasové dílce, terasy 
vnitřní zahrada 
venkovní zahrada – zahradní  
centrum
zahradní nástroje, řetězové pily 
autorizovaný servis řetěz. pil  
a zahr. strojů

SATT a.s. - Váš dodavatel tepla a digitálních služeb

Více o našich službách na www.satt.cz

PŘIPRAVUJEME SPUŠTĚNÍ 
INTERAKTIVNÍ TELEVIZE IPTV

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO 
MODERNÍHO DATOVÉHO CENTRA

Cena již od

150150
Kč / měsíc

DIGITÁLNÍ
TELEVIZE

OPTIKA AŽ DO BYTU
NOVINKA - SLUŽBA FTTH

MODERNIZUJEME CELOU SÍŤ NA OPTICKÉ 
ROZVODYZRYCHLUJEME STÁVAJÍCÍ PŘIPOJENÍ

Cena již od

360360
Kč / měsíc

Rychlost až
200200  Mbit/s SPOLEHLIVÝ

INTERNET
SPOLEHLIVÝ

NOVINKY 

V NABÍDCE SLUŽEB
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Zastoupení firmy LOMAX  

Žižkova 15 (DĚLNICKÝ DŮM), Jihlava 
Novoměstská 7, Žďár nad Sázavou

tel.: 566 630 717
mobil: 608 878 882
www.mazelsro.cz

mazel@mazelsro.cz

předokenní rolety      venkovní žaluzie

• Garantie
 1

0 
Ja

hr
e •

 záruka 10 let • Guarantee 10 years

Máte ve svém okolí mohutný strom, 
se kterým si nevíte rady? 

Pak vás možná zaujme charitativní 
projekt s názvem Zdravé stromy pro 
zítřek, který již šestým rokem společně 
pořádají  Nadace Partnerství, Společ-
nost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
a  Mendelova univerzita v Brně. 

Spolupráce s arboristy v ČR zatím ne-
ní příliš častá, a proto se projekt Zdravé 
stromy pro zítřek snaží zvyšovat pově-
domí o nutnosti a nesporných výho-
dách odborné péče o zeleň. 

Stromy v obcích se mohou díky pro-
jektu  stát bezpečnějšími pro své okolí. 
O ukázkové ošetření jednoho vzrostlé-
ho stromu mohou požádat obce, školy, 
spolky či neziskové organizace. Jednot-
livci  přihlásí svůj strom prostřednic-
tvím těchto organizací. 

„Uzávěrka přihlášek je 29. září 2014, a 
majitelé  získají bezplatné odborné posou-
zení stavu. Vybrané stromy pak na jaře 
příštího roku sponzorsky ošetří certifi ko-
vaní evropští arboristé  se  studenty  Les-
nické a dřevařské fakulty  Mendelovy uni-
verzity v Brně,“ nabízí Adéla Badáňová 
z pořadatelské nadace.

Arboristé v korunách nejčastěji od-
straňují suché a poškozené větve,  zkra-

cují větve zasahující např. do veřejného 
osvětlení, nebo do komunikace. Někdy 
je potřeba  do koruny stromu instalovat 
bezpečnostní vazby, které omezí riziko  
rozlomení a  pádu mohutných větví. 
 -lko-

ARBORISTÉ v korunách nejčastěji odstraňují suché a poškozené větve, hodnotí vi-
talitu a stabilitu stromu - velikánu. To bývá vyhledávanou podívanou. 

 Foto: archiv NP 

Dejme šanci stromům

Arboristé
vám zkontrolují
stromy zdarma

INZERUJTE 
VE ŽĎÁRSKÝCH NOVINÁCH

Petra Nedvědová 732 235 415, 
e-mail: nzr.reklama@centrum.cz
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Brněnská 49, Žďár nad Sázavou · tel.: 566 620 381 · www.gallpro.cz

ZDARMA
doprava po celé ČR

1200m2

prodejní plocha
přes 60 modelů

vystavených sedaček

CELOKOŽENÉ SEDAČKY 
ZA SKVĚLÉ CENY!

Brněnská 2365/49
591 01 Žďár nad Sázavou

E-mail: gallpro@gallpro.cz
Telefon: +420 566 620 381

Otevírací doba
Po–Pá: 10:00–18:00
So: 9:00–12:00

nábytek pro moderní bydlení

Celokožená sedačka značky GIO za 42 900 Kč Celokožená sedačka značky ATHICA za 48 300 Kč

Sedací souprava značky EXEO za 38 600 Kč Celokožená sedačka značky ANHTE za 48 500 Kč

Celokožená sedačka značky U74 za 46 900 Kč
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V dnešním článku se nebudeme 
zabývat podrobně obsahem smlou-
vy o nájmu či podnájmu družstevních 
bytů či bytových jednotek ani všemi 
zásadami pro uzavírání takovýchto 
smluv. Právní úpravu této problematiky 
v případě družstevních bytů nalézáme 
v platných stanovách družstva, zákoně 
č. 90/2012 Sb. o obchodních korpora-
cích, podpůrně i v ustanoveních zejm. 
§§ 2235 až 2301 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník) a v případě bytových jednotek 
(tj. u bytů v osobním vlastnictví) citova-
ných ustanoveních občanského záko-
níku. Každý, kdo chce smlouvu o nájmu 
či podnájmu uzavřít, by se měl s touto 
novou právní úpravou seznámit, pří-
padně využít právní pomoci znalé-
ho právníka či advokáta. Zaměříme se 
zejména na praktické poznatky z oblas-
ti nájmu či podnájmu, které by mohly 
vést k problémům mezi smluvními stra-
nami a pokusíme se formulovat někte-
ré zásady, které by měly být dodrženy, 
aby k nesrovnalostem či sporům mezi 
smluvními stranami nedocházelo.

Úvodem je třeba vysvětlit, jaký je 
mezi pojmy nájem bytu a podná-
jem bytu rozdíl. O nájmu bytu hovo-
říme tehdy, kdy vlastník bytu, tedy 
družstvo v případě družstevních bytů, 
resp. v případě bytových jednotek 
fyzická či právnická osoba, chce tento 
byt pronajmout členu družstva, resp. 
druhé osobě. V těchto případech se na 
nájem bytu vztahují ustanovení vzpo-
mínané právní úpravy shora. V přípa-
dě existence společenství vlastníků 
pro dům, ve kterém se nachází prona-
jímaná bytová jednotka, nemůže toto 
společenství vázat uzavření nájemní 
smlouvy mezi vlastníkem bytové jed-
notky a nájemcem na vydání souhlasu 
s takovouto smlouvou ze strany svého 
statutárního orgánu, neboť tato práv-
nická osoba je oprávněna vykonávat 
pouze správu domu a pozemku, nikoli 
zasahovat do dispozičních práv vlast-
níka bytové jednotky. 

Naopak u podnájmu, tj. případu, 
kdy nájemce družstevního bytu chce 
pronajatý byt nechat do podnájmu 
třetí osobě, podléhá uzavření smlou-
vy o podnájmu písemnému souhla-
su majitele bytu, tj. družstva. Poruše-
ní této povinnosti je řešeno udělením 
výstrahy členu družstva – nájemci 
družstevního bytu a při nesjednání 
nápravy může vést až k jeho vyloučení 
z družstva. 

U bytových jednotek ve vlastnictví je 
situace mírně odlišná, neboť nájem-
ce může dát třetí osobě do podnájmu 
celý byt, ve kterém on sám nebydlí, 
pouze s předchozím písemným sou-
hlasem vlastníka bytové jednotky, 
avšak v případě, že dává do podnáj-
mu pouze část bytu, a současně v bytě 
i sám bydlí, může tak učinit i bez sou-
hlasu pronajímatele coby vlastníka 
bytové jednotky. Je avšak povinen bez 
zbytečného odkladu oznámit zvýšení 
počtu osob žijících v bytě, nejpozději 
do dvou měsíců od změny, jinak se má 
za to, že nájemce závažně porušil svou 
povinnost, což je důvod k výpovědi 
z nájmu bytu. 

Zásady, které by měly být dodržo-
vány a o kterých budeme psát dále, 
v podstatě platí pro oba případy uza-
víraných smluv jak nájemní, tak pod-
nájemní.

Asi nejdůležitějším momentem pro 
nájem či podnájem je výběr toho nej-
vhodnějšího smluvního partnera. 
Zejména v situaci, kdy nabídka volných 
bytů může být vyšší než poptávka po 
nich, je tento výběr velmi složitý. Před 
uzavřením smlouvy by si oba part-
neři měli podrobně probrat, co bude 
obsahem uzavírané smlouvy. V přípa-
dě nájmu či podnájmu jde nejen o výši 
nájemného, záloh na služby, termínu 
jejich splatnosti, způsobu vyúčtová-
ní a případného vypořádání přeplat-
ků či nedoplatků z vyúčtování, a to i po 
ukončení smluvního vztahu, případ-
ně určení jistoty, ale zejména o osoby, 
které budou mít právo byt užívat, pří-
padně právo pronajímatele na uděle-
ní souhlasu s přijetím nového člena 
do nájemcovy domácnosti (s výjim-
kou osob blízkých anebo další přípa-
dy zvláštního zřetele hodné) či jeho 
požadavku, aby v nájemcově domác-
nosti žil jen takový počet osob, který 
je přiměřený velikosti bytu a v souladu 
zejména s hygienickými podmínkami. 
Dále je třeba jednat o tom, k jakému 
účelu bude byt sloužit, zda jsou budou-
cí uživatelé bytu kuřáci či nikoli, zda, 
jaké a kolik zvířat míní v bytě nájemce 
či podnájemce chovat. Dost možná se 
bude někomu zdát, že toto jsou nepod-
statné zbytečnosti, o nichž není třeba 
diskutovat, protože byt je přece určen 
k bydlení. Ale naše praktická zkuše-
nost nám potvrzuje, že ne vždy tomu 
tak je. A tak jsme se již setkali s tím, že 
se z najatého bytu stala ubytovna pro 
dělníky firmy a v tom horším případě 
na zimu i pro bezdomovce, varna drog 
pro kamarády nájemce, chovná stanice 
různých druhů zvířat a podobně. Tako-
véto užívání bytu je neštěstím nejen 
pro ostatní uživatele bytů, ale i pro 
pronajímatele, protože toho může stát 
následné uvedení bytu do obyvatelné-
ho stavu víc, než kolik získal z nájmu 
či podnájmu bytu. Upozornit je třeba 
i na novodobý druh jakýchsi „bytových 
kočovníků“. Takto lze asi označit ty, kte-
ří si pronajmou byt a na začátku řád-
ně plní svoje povinnosti. Následně jim 
do toho ale „něco přijde“ a oni s omlu-
vou slibují doplacení měsíčních plateb 
nájmu či podnájmu později. Až dluh 
docílí tří měsíců a více, tak se odhod-
lá pronajímatel dát jim výpověď. Než 
se tito lidé ale odstěhují, uplyne něko-
lik měsíců, a samo sebou, že ani za 
ně nezaplatí. A kam se odstěhují? No 
samozřejmě k jinému pronajímateli, 
u něhož uplatní stejnou strategii. A tak 
tito lidé přebývají každý rok nebo jeho 
podstatnou část jinde a všude po nich 
zůstávají dluhy, které jsou prakticky 
nevymahatelné, protože kromě něko-
lika kusů staršího nábytku a ošacení, 
většinou nic jiného nemají.

Pokud se vám podaří sehnat smluv-
ního partnera a uzavřete s ním smlou-
vu o nájmu či podnájmu, je třeba jej při 
tomto seznámit i s pravidly, platnými 
pro užívání bytu ale i společných čás-

Některá úskalí nájemního 
či podnájemního vztahu

PRONAJME TYTO VOLNÉ 
NEBYTOVÉ PROSTORY A PLOCHY:
1. Kanceláře
Jedná se celkem o sedm kanceláří 

v  administrativní budově o celkové 
ploše 158,29 m2 z toho :

V I. podlaží celkem 109,89 m2( 2× 
o ploše 32,22 m2, 1× o ploše 15,83 
m2, 1× o ploše 15,7 a 1× o ploše 
13,92 m2) s možností využití i pro 
obchodní činnost.

Ve III. Podlaží celkem 48,4 m2 ( 1× 
o ploše 32,5 m2 a 1× o ploše 15,9 m2) 

Vstup do budovy je zajištěn hlav-
ním vchodem ovládaným po pracov-
ní době prostřednictvím čipové karty 
a je monitorován kamerovým systé-
mem. Kanceláře jsou volné.

2. Skladovací prostory
v administrativní budově :
o ploše 35,51 m2 – sklad v suterénu 

vytápěný s vraty k vjezdu osobních 
vozidel

Příjezd do areálu je z Brněnské ulice 
branou ovládanou po pracovní době 
prostřednictvím čipové katry. Vjezd 
do areálu je nepřetržitě monitorován 
kamerovým systémem. Prostory jsou 
k dispozici.

3. Volné venkovní zpevněné plo-
chy

o celkové výměře až 600 m2. Tato 
asfaltová plocha je vhodná pro skla-

dování materiálu či parkování vozidel. 
Příjezd do areálu je z Brněnské ulice 
branou ovládanou po pracovní době 
prostřednictvím čipové katry. Vjezd 
do areálu je nepřetržitě monitorován 
kamerovým systémem. Plocha je již 
k dispozici.

Bližší informace získáte telefonic-
ky na čísle 566 651 911, prostřed-
nictvím e-mailové pošty na adrese 
info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva 
na adrese Brněnská 1146/30, Žďár 
nad Sázavou.

NABÍZÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

převodu družstevního podílu 
k bytu 1+1

na ulici Libušínská ve Žďáře nad 
Sázavou 1. Jedná se o byt v 1. nad-
zemním podlaží o celkové ploše 
36,47 m2. 

Cena činí 670 000,- Kč + provize.

prodeje bytu 3+1 ve Žďáře n. S. 4
Jedná se o byt ve 3. NP s balkonem 

o celkové ploše 64 m2. 
Cena činí 1 300 000,- Kč vč. provize
Bližší informace jsou na interneto-

vých stránkách družstva www.sbdzh.cz 
nebo je získáte telefonicky na čísle 
566 651 911, prostřednictvím e-mai-
lové pošty na adrese info@sbdzh.cz 
nebo v sídle družstva na adrese Brněn-
ská 1146/30, Ždár na Sázavou.

tí domu. Pronajímatelé, resp. nájem-
ci, kteří tak neučiní, jsou pak následně 
bráni k zodpovědnosti, neboť ze stra-
ny nájemců, resp. podnájemců dochá-
zí velmi často k porušování zejména 
povinnosti provádět úklid v domě, kte-
rý je zpravidla zajišťován svépomocí, 
včetně zimního úklidu sněhu. Druhým 
problémem bývá dodržování zásady, 
aby svým jednáním a chováním neo-
mezovali své sousedy v řádném užívá-
ní jejich bytů. Setkáváme se mnohdy 
s velmi hlučným chováním, a to nejen 
v době nočního klidu, ale i během dne, 
svévolným zabírání společných čás-
tí domu, odkládáním obuvi na scho-
dišti a jeho zatarasením koly, kočárky 
nebo kusy nábytku, kouřením ve spo-
lečných prostorách a výtazích nebo 
větráním bytů do společných prostor 
apod. Aby se těmto nepříjemnostem 
zabránilo, je proto třeba předem upo-
zornit nájemce, resp. podnájemce na 
vnitřní předpisy, které v domě platí. 
Jsou to především stanovy společen-
ství nebo družstva a domovní řád. Lze 
jen doporučit, aby tyto předpisy nebo 
jejich podstatné části pronajímatelé, 
resp. nájemci bytů např. ofotili a při-
pojili jako přílohu k uzavírané nájemní 
či podnájemní smlouvě a v této smlou-
vě i upravili povinnost nájemce, resp. 
podnájemce tyto zásady dodržovat. 
Nájemce družstevního bytu je odpo-
vědný vůči družstvu za chování své-
ho podnájemce, proto i s nájemcem 
jsou řešeny případné stížnosti ze stra-
ny ostatních uživatelů bytů v domě na 
chování podnájemců. 

Další vhodnou maličkostí, kterou lze 
jen doporučit, je, abyste svého nové-
ho nájemce, resp. podnájemce před-
stavili některému ze zástupců domu – 
předsedovi výboru společenství nebo 
pověřenému vlastníku nebo zástup-
ci samosprávy vchodu (vchodovému 
důvěrníku). Při té příležitosti je také 
vhodné dát tomuto zástupci domu 
kontakt na i sebe tak, aby mohli pří-
padné problémy, které mohou nastat, 
a to ne jen vinou nájemce, resp. pod-
nájemce (např. praskne v bytě vodo-
vodní potrubí), co nejdříve řešit. 
A pokud se nerozhodnete toto ozná-
mení a seznámení provést osobně, 
je vaší povinností tak učinit alespoň 
písemnou formou.

Tolik několik poznatků z dosavad-
ních zkušeností družstva, zejména 
z řešení stížností na chování a jed-
nání nájemců, resp. podnájemců 
bytů ve správě družstva. A ruku na 
srdce. Některé ze zásad, zejména 
v oblasti chování se vůči ostatním 
uživatelům bytů v domě a plně-
ní povinností daných stanovami či 
domovním řádem, nedodržují ani 
stávající nájemci či vlastníci bytů. 
Proto znalost uvedených vnitřních 
předpisů družstva či společenství 
vlastníků a jejich dodržování ze 
strany všech osob užívajících byty 
v domě ať ve vlastnictví, v nájmu či 
v podnájmu by nepochybně vedlo 
k odstranění případných nesrovna-
lostí mezi nimi a zpříjemnění jejich 
soužití v domě.

 Předseda představenstva

ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo 
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou
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Před sto lety...             2.

Dnes Žďárské noviny přináší dru-
hý díl  seriálu Před sto lety... aneb Jak 
Žďár  prožíval 1. sv. válku. 

Informace jsme čerpali ze školních 
kronik a  publikací uložených ve Stát-
ním okresním archivu. Události pro-
kládáme klukovskými vzpomínkami 
rodáka Josefa Kosinky.

Hmoždíře pro válku
Dne 25. května 1916 c. k. hejtman-

ství v Novém Městě na Mor. obeslalo 
představenstva obcí s výzvou  k vlas-
tenecké  akci - výměně mosazných 
hmoždířů za železné, nebo dle přá-
ní i kameninové neb porcelánové. 
„Sbírka má za účel  podporovati péči o 
invalidy, které připadne čistý výtěžek,“ 
stálo ve zprávě. Vojenská správa vy-
kupovala hmoždíře za nejvyšší ceny, 
a z těch  uhradila jen náklad na opat-
ření náhradních železných hmoždí-
řů.  „Poštovní balíky do 50 g jsou porta 
prosty, pakli jest na nich  označeno „Mi-
lodar pro válečnou péči,“ zněl dodatek 
pokynů.

Dar z nebe – kopřiva!
Nikdo předtím  nebyl takový odbor-

ník na  kopřivy, jako naši lidé za první 
války. Nepřátelé totiž naši zemi odříz-
li od dovozu všeho zboží, jež potřebu-
jí  vojáci a národ v zázemí k obživě...

Objevem byla nová technologie 
zpracování  vláken z kopřivových 
lodyh, a kopřiva  se okamžitě stala 
přástevnou rostlinou, z níž se vyrá-
bělo oblečení zejména pro vojáky na 
frontě. 

Nenechaly na sebe dlouho čekat 
provolání a výzvy c. k. ministerstva 
války ku sbírání kopřivy. Získaná 
vlákna byla upotřebena na  výrobu 
povlaků, vojenských oděvů, pokrývek 
na koně, na lékařské pláště i zástěry.

„Odpadní dřevo a dřeň lodyh  obsa-
huje ovocný  cukr a látky, které dobytek 
rád požívá,“ stálo v pokynech. Odpad 
ze strojového zpracování lodyh býval  
buď semlet na krmivo, nebo použit na 
výrobu lepenky. 

Z kopřivových listů se získával chlo-
rofyl k barvení konzerv a cukrového 
zboží, či škrob do škrobárenského 
průmyslu. Ze semen byl využit  olej a 
bílkovina. 

C. k. ministerstvo války vydalo po-
kyny ke správnému sušení stonků 
kopřiv. Při zapaření by se totiž poru-
šila vlákna. 

Cena za 1 q sušených lodyh činila  6 
korun.  Pro srovnání: v roce 1916  stál 
1 kg cukru 1 K 02 h,  1 kg másla 6 K 
50 h a  1 kg vepřového sádla 16 K. 

Zemřel císař pán
Zápis ve školní kronice: „Dne 21. 

listopadu 1916 v 9 hodin večer zesnul 
klidně v zámku Schönbrunner Jeho 
v.a.k. Apoštolské Veličenstvo císař Fran-
tišek Josef I. Tělo jeho uloženo ve čtvrtek 
30. Listopadu 1916 do rodinné hrobky 
u kapucínů ve Vídni.  Panoval 68 let a 
vláda Jeho znamená pro naši říši Ra-
kouskou přerod státu středověkého ve 
stát moderní…“ Na trůn  nastoupil 
nový císař Karel I.   

Josef Kosinka: Celá škola šla po-

vinně do kostela na smuteční mši za 
zesnulého vladaře. Ve  vyhrazených 
lavicích seděli přední hodnostáři, 
úřednictvo, krojovaní veteráni, četní-
ci v uniformách.  Přítomni byli členo-
vé společenstev a různých korporací. 

Drahota a nedostatek
Drahota stále stoupala a byl nedo-

statek základních životních potřeb.. 
V roce 1917 se zcela zhroutilo záso-
bování masem, které řezníci předra-
žovali. Mnozí z velkých sedláků začali  
nepokrytě keťasit, a mnohdy raději 
mléko  a načerno namletou mouku 
dávali prasatům, než by ji levněji pro-
dali lidem.

 Byly stanoveny směšně nízké příděly 
základních potravin, petroleje a  mý-
dla. Byly vydány chlebenky, cukřenky, 
moučenky, petrolejenky či tabačenky. 
Komisaři vydávali jen lístky dle počtu 
osob v domácnosti. Bylo stanoveno 
množství, jaké lidé mohou sníst. 

Sám okresní hejtman musel konsta-
tovat, že chudší vrstvy obyvatelstva 
nejsou schopny  platit vysoké ceny 
a že trpí velkou bídou a podvýživou. 
Zlepšení zásobování nepomohlo ani  
vyhlášení Žďáru za průmyslové měs-
to v roce 1917. 

Josef Kosinka:  Pamatuji se na 
bouřlivou frontu před obchodem v 
čísle 60 na rohu Veselské ulice. Jak že-
ny zle revoltovaly, když se na ně  ne-
dostal ani přídělový chléb. Bouřily se 
zcela oprávněně, když měly  živitele 
na frontě a doma několik hladových 
dětí. 

Válečná přikázání
pro školní dítky: 

1. Nemyslete vždy toliko na sebe, ný-
brž také na ostatní!

2. Šetřte proto vším, zvláště chlebem a 
brambory!

3. Zachovávejte svědomitě dni bezma-
sé!

4. Neodhazujte, co jest jedlé!
5. Uvarujte se všeliké škody v zahra-

dách a na polích!
6. Šetřte obuvi, šatstva i prádla!
7. Zacházejte šetrně se dřívím, uhlím 

a svítivem!
8. Hospodařte s papírem, motouzem a 

jinými předměty!
9. Vypomáhejte při pracích polních a 

v domácnosti!
10. Závoďte navzájem v lásce k vlasti!

Hladové revolty 
Josef Kosinka: Žďárské ženy dělaly 

časté nápory na obecní provianturu u 
budovy č. 71 a hromadně provolávaly 
své požadavky vedoucímu panu Bar-
tůňkovi.  Nejbojovněji se projevovaly 
Kalousková a Pazourková z Odran-
ce, Svobodová ze Štánu, Vališová z 
uličky  od Lázní, Minářová z Tvrze, 
Dřevikovská z čísla 2 a naše matka.  
Jmenované se u nás často připravo-
valy na protestní akce. Jakýsi výsledek 
byl, když se k nám dostavila komise a 
uskladnila u nás brambory. 

Válečné pivo z pýru
Školní děti sbíraly i oddenky pýru 

plazivého pro válečné zásobování.  
Pivovary  pýr vykupovaly  a vařily z 
něho „válečné pivo“. V roce 1917 se 
za 1q pýru platilo 50 K. Do mouky se 
přidávaly makoviny nebo nasušená a 
pomletá bramborová nať. Podvodníci 
míchali do obilí i písek.

Bídný život vojáků v poli
Josef Kosinka: Daleko hůře bylo 

vojákům na frontě, kde mimo bídné-
ho stravování a žití v terénu, za každé 
nepohody v jednom prádle, ušpiněné, 
mnohdy zavšivené uniformě, mezi 
vybuchujícími granáty a hvízdajícími 
střelami, čekali daleko od domova na 
svůj konec. 

Ve škole  jsme se dovídali od kanto-
rů o hrdinských činech našich vojáků, 
jak nám je museli líčit.  

Sbírky pro vdovský
a sirotčí fond

Žáci byli vedeni ke spolupůsobení 
při veřejných sbírkách ve prospěch  
c. k. rakouského vojenského vdovské-
ho  a sirotčího fondu,  v roce 1917 dě-
ti sbíraly kovy, odstřižky, svými peně-
zi přispívaly  ke zmírnění  bídy sirotků 
po padlých vojínech. 

Výnosy c. k. zemské školní rady 
a poučení  školní mládeži se  týka-
jí např. důležitosti sbírání kostí pro 
získání tuku, hnojiva, klihu a spodia. 
Další poučení je o velkém užitku ro-
puch, žab a kuněk, o jejich ochraně a 
velkém významu pro rolnictví, zeli-
nářství. 

Josef Kosinka: Chodil jsem za spo-
lužákem Béďou Fialou. Jednou byl 
zrovna doma otec Bédi, pan Č. Fia-
la, když přišel z vojny na dovolenou. 

Naříkal na špatné vojenské stravování 
a na důkaz rozdělal páchnoucí rybí 
konzervu.

Přišla k Fialům také paní Velišová, 
vdova po koželuhovi z čísla 14. Pla-
kala a ukazovala písemné oznámení z 
vojny, že její syn padl v boji za vlast a 
císaře. Syn pana Fialy  Vincenc přišel 
o nohu. 

Dobročinné komité dam
Po zřízení obecního lazaretu  v Ná-

rodním domě uspořádal M.U.Dr. Bed-
řich Drož kurz ošetřování nemocných. 
Zápis: …Paní a slečny žďárské projevi-
ly o to značný zájem. Utvořilo se dob-
ročinné komité dam, které vzalo  si za 
úkol  opatřiti vše potřebné pro lazaret. 
Soukromými dárci věnovány byly  peři-
ny, lůžka a množství prádla, které dámy 
z komité  samy spravily… 

Komité podniklo i sbírku na ošacení  
chudých dítek žďárských.  Ošaceno by-
lo celkem 80 děvčat, a většině  darová-
na i obuv. 

…„Poněvadž pak nepatrná částka 200 
K, kterou obecní představenstvo pouká-
zalo na ošacení hochů, nedostačovala, ko-
mité se jí zřeklo a hoši poděleni nebyli…,“ 
zapsal kronikář. 

Josef Kosinka: Otec nám posílal z 
italské fronty jen cenzurované feldpost-
karty. Když mu matka  psala, připisoval 
jsem, aby  mi nezapomněl dovést dis-
tinkce (hvězdičky a metály). 

Válečné půjčky 
Buržoazie ve svém konzervatismu se 

přikláněla k rakušácké politice a upiso-
vala válečné půjčky. Nedostatek potra-
vin a silná poptávka  napomáhaly k to-
mu, že za války celá řada bohatých si 
dopomohla k velkému jmění. 

V Rusku svrhli cara
Školní kronika: V Rusku v březnu 

1917 sesadili cara Mikuláše II.  a ustavi-
la se prozatimní vláda. Vznikla naděje, že  
Rusko si bude přáti mír, nastal jiný směr 
v politice s ohledem na slovanské Rusko. 
Na fr ontě jednali vojáci němečtí a rakouš-
tí s ruskými velice přátelsky, vojáci se vzá-
jemně  navštěvovali a obdarovávali se. 

Avšak nová vláda ruská separátního 
míru nechtěla a bojuje se stále. Nastala 
zvýšená činnost na všech bojištích, se stří-
davým  úspěchem, avšak úspěch na žádné 
straně nebyl takový, aby  vedl k míru… 
(Příště: K prvorepublikovým volbám)
 Připravila Lenka Kopčáková

TĚŽKÝ dělostřelecký pluk za První světové. Snímek daroval Regionálnímu muzeu Stanislav Zábrš v roce 1961. 

Jak Žďár prožíval 1. světovou válku
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Škoda, Ford, BMW, Audi, Kia, Fiat, 
Alfa Romeo, Renault, Dacia, Peugeot, 
Citroën, Mitsubishi, Hyundai, Volkswagen, 
Toyota, Nissan, Land Rover, Porsche, 
Mercedes-benz

BMW, Audi, Kia, Fiat, BMMWW, Auudi, Kiia, FFiatt, 
Renault, Dacia, Peugeot, Renauult, Daaciaa, Peuggeoot, 

OD 300 KČ

a další…

• Pneuservis s vyvažováním (včetně runfl atu)
• Geometrie
• Servis klimatizací
• Dezinfekce klimatizace
• Bezkonkurenční ceny značkového oleje Mobil
• Alternativní nebo originální náhradní díly
• Montáž tažných zařízení

• Příjem vozů do komise
• Výkup vozů za hotové
• Dovoz vozidel na přání

DÁLE NABÍDKA:

LEVNÉ A KVALITNÍ VOZY 
S HISTORIÍ

* uvedené ceny jsou bez DPH

www.autofi ve.czwww.autofi ve.cz
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT, NEBUDETE ZKLAMÁNI!
Kontakty:
Recepce: 566 522 324
Servis: 774 790 111
             774 180 222
Prodej vozů: 724 011 479

Adresa:
Reinpo-autoFIVE s.r.o.
Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou

Výkup vozů všech značek za hotové. 
Celou nabídku vozů naleznete na

SERVIS VOZŮ 
VŠECH ZNAČEK:

Otevírací doba:
Po – Pá: 7:00 – 17:00, So – Ne: po tel. dohodě

• Pneuservis s vyvažováním (včetně runfl atu)• Pnneuservvis ss vyvvažoovánímm (vččetnně ruunfl atu)
• Ge m tri• Geeommetrrie

DÁLE NABÍDKADÁÁLLE NNAABÍDKAA:

PŘI VÝMĚNĚ ROZVODŮSLEVA 20 % (NA MATERIÁL I PRÁCI)

Č

SERVIS VOZŮSESEERERRVRVVISVISS VS VVOVOOZOZZŮZŮ 
VŠECH ZNAČEK:VVVŠEŠECECCHCHH Z ZZNZNNAAAČČEKEKK:K:

DÁLE NABÍDKADÁÁLE NAABÍDKA

PŘI VÝMĚNĚ 

(NA MATERIÁL
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Pozná ještě  někdo židov-
skou dívku z portrétu? Otázka 
stařičkého fotografa na první 
straně  Novin žďárské rad-
nice v roce 2005 otevřela po 
letech aktivity  směřující až do 
Dánska. 

 Lenka Kopčáková

Blížil se 10. květen 2005, šedesáté vý-
ročí ukončení války ve Žďáře, a já se 
vydala za válečným fotografem a doku-
mentaristou Vilémem Frendlem, který 
chystal  vydání publikace  „Květen 1945 
ve Žďáru nad Sázavou“.

„Ještě tu mám jednu nevyřízenou zakáz-
ku,“ vzpomněl si pan Frendl  a přinesl  
desky s  portrétem krásné dívky. „Dejte 
to do novin, kdyby náhodou ještě někdo 
zůstal, kdo by ji  poznal, tak by alespoň tu 
fotku mohl dostat, nebo by si snad přišla i 
sama,“  doufal  fotograf. Portrét byl totiž 
dopředu zaplacený a on měl rád v zakáz-
kách pořádek. Celých šedesát let portrét 
opatroval. Na kvalitní fotografi cké práci 
nebyl vůbec znát  zub času. 

Pan Frendl začal vyprávět:  „Když byl 
ten čas, co Němci brali Židy a odváželi je 
do koncentráků, tak tuhleto děvče ke mně  
přišlo, abych ji vyfotil. Že mně to všechno 
zaplatí předem, a abych udělal zvětšeninu. 
Když to přečká, že si pro ni přijde.  A když 
nepřijde, ať to prý spálím…Samozřejmě 
nepřišla,“ vzpomínal 92letý fotograf. 

Snímek otiskly Noviny žďárské radnice 
i krajské Jihlavské listy, ale žádná reakce. 
Koncem roku 2007 pan Frendl zemřel.

O několik měsíců později drnčí re-
dakční telefon.  Na druhém konci je 
učitelka ZŠ z Velkého Beranova, že žáci 
v rámci projektu „Zmizelí sousedé“ ob-
jevili  spolužačku tajemné dívky. Paní 
Vlasta Oraná dětem ukázala  výstřižek z 
Jihlavských listů, který si roky schováva-
la.  Poznala na něm kamarádku přímo ze 
školní lavice. Tou neznámou byla Helen-
ka Böhmová.    

Beranovská škola uspořádala naše se-
tkání, na které pozvala i  jihlavského 
archiváře Ladislava Vilímka. S sebou  
však přivezl  smutné dokumenty.  Byly 
o transportu  Židů vyhnaných z Jihlavy. 
Böhmovi se usadili ve Žďáře,  v nárož-
ním domě  mezi dnešním parkem „U 
Ivana“ a ulicí Nádražní.  V transportní 
listině pod číslem „100429“ fi guruje dív-
ka  se jménem Böhm Helene, následují 
jména celé její rodiny.   Cíl transportu: 

koncentrační tábor Terezín, a později 
Lublin...

Snad jen náhoda mohla zařídit, že v 
den našeho setkání  při odhalení He-
lenčiny identity, tedy 5. června 2008, by 
měla dívka narozeniny.   Zemřela 25. 5. 
1942 v plynové komoře.  Bylo jí nece-
lých devatenáct. 

Smutná záležitost. Ale školáci, hrdí na 
svůj objev, zveřejnili  informaci spolu s 
naším redakčním snímkem  na školním 
webu a také na webu Židovského muzea 
v Praze. 

Zde  příběh po čase zaujal redaktor-
ku Lidových novin, a události nabraly  
spád…

Jedna pražská  vila a jedno ráno při 
kávě. Muž předčítá své nevidoucí man-
želce  zprávy z Lidových novin.  Oba 

zaujme příběh  dívky z portrétu… „To 
bude určitě  Helenka,“ zbystřila  paní. Ob-
rázek sice nemohla  vidět, ale  její srdce  
se roztlouklo.  Zuzana Ledererová byla 
Helenčinou sestřenicí. Telefonát do Li-
dových novin, a tamtamy běžely rychle 
až  na Vysočinu. 

A tak jsme se všichni v polovině ledna 
2011 setkali v pražské vilce na Hans-
paulce, učitelka z Beranova i s novoroze-
ným miminkem.  

Paní Zuzana se pustila do vyprávění. 
Podobnému osudu unikla  jen díky akti-
vitě dánských žen, které zorganizovaly z 
Prahy  několika vlaků  na záchranu 15le-
tých  židovských dětí z Čech.  Jednalo se 
o podobnou aktivitu, jako činil Nicholas 
Winton. Vzpomíná na  loučení na nádra-
ží a slzy maminky a tety.  Už je nikdy ne-

spatřila. 
Vlak mířil do Dánska, a mezi „zara-

ženými“ dětmi ve vagónu  byl i kluk s 
houslemi. Arnošt  Lederer z Třeště, její 
budoucí manžel. Když Dánsko obsadi-
li Němci, i zde dostihla zamilovaný pár  
nenávist k Židům. Opět  prchali.  Jen tak 
s batůžkem, aby  nebyli nápadní kontro-
lám. Za noci je pak odvážný rybář  pře-
vezl do výsostných vod Švédska, kde by-
li zachráněni na švédské lodi…  

Po válce se Ledererovi vrátili do Čech  
s nadějí, ale nenašli  z příbuzných vůbec 
nikoho. Paní Zuzana to těžce odstonala, 
a se ztrátou se oba dlouho vyrovnávali.  
Portrét   byl předán po šesti letech od 
první výzvy pana Frendla  v Novinách 
žďárské radnice. Jeho vnuk tehdy pro 
naši redakci řekl: „Mám pocit satisfakce,  
dědeček by byl šťastný.“

Redaktorka Lidových novin a bada-
telka Judita Matyášová letos v červnu 
zahájila na radnici v Jihlavě  silnou výsta-
vu. Ohlíží se v ní za svým pátráním  po 
dětech z Jihlavska, které uprchly před 
nacisty. Vše před lety zahájilo právě  hle-
dání identity neznámé dívky z portrétu 
pana Frendla. 

„V životě  by mě nenapadlo, že jeden člá-
nek tohle rozpoutá, i když jsem zvyklá, že 
některé články, které dělám, se potom více 
rozvinou,“ řekla při vernisáži  JL Matyá-
šová.  Když Lidové noviny příběh dívky 
z portrétu otiskly, ozvala se novinářce 
paní Ledererová, že jako jediná z rodiny 
holocaust přežila, protože se zachránila 
odjezdem do Dánska.  

„Bylo to pro mě  překvapením, nikdy 
předtím jsem o tom neslyšela. Věděla jsem 
o Wintonovi, ale tohle vůbec,“ řekla Judita 
Matyášová. 

Dalších několik měsíců obesílala nej-
různější archivy: „Pořád jsem se ptala, sly-
šeli jste někdy o českých dětech v Dánsku? 
A slyšela jsem, moc ne, nebo vůbec. Říkala 
jsem si -  těm lidem je skoro devadesát, mu-
sí se něco udělat.“

Příběh je úzce spojen s Jihlavou, a tu  
v červnu navštívila  92letá paní Margit 
Meissnerová z USA. Je vdovou po Fran-
tovi Meissnerovi (+ 1990), rodákovi 
z Třešti. Také on, se jako jediný  ze své 
židovské rodiny, zachránil odjezdem do 
Dánska.  

Novinářka vzpomíná na atmosféru 
setkání „dánských dětí“ v roce 2012, na 
které přijelo asi 50 lidí z celého světa s 
rodinami. „Jedna paní říkala – to je, jako 
by nám bylo znovu šestnáct,“ připomíná si  
badatelka Judita Matyášová.

Frendlův portrét dívky spustil dění

Žďárský fotograf Vilém Frendl má 
svého následovníka. Je jím jeho vnuk 
Vilém, toho jména už třetí. „Byla to taková 
tradice,“ vysvětluje to, „dědeček se narodil 
28. května 1913, právě na narozeniny 
Viléma. Jak bylo v té době trochu zvykem, 
dostal jméno Vilém, a můj tatínek, který 
se narodil v roce 1943, dostal také jméno 
Vilém, a já jsem Vilém třetí.“ Jak dodal, 
vzhledem k tomu, že je na vernisáži 
výstavy s dcerou, tak se asi kruh uzavírá 
a je posledním Vilémem. 

Fotografi e je i vaším koníčkem. Jak 
moc velkým?  

Fotím hodně, s dědečkem jsem od 
útlého dětství strávil spoustu času v temné 
komoře, učil mě všechno, pamatuji si na 
vůni ustalovače a vývojky…

 V rodině musíte mít obrovský archiv 

starých fotek.
Ano, tatínek sice nefotil, ale velký archiv 

máme. Je to asi tři čtyři roky, kdy se mi 
do rukou dostaly další fotky, tak jsem u 
nich strávil stovky večerů a skenoval. Měl 
jsem o ně strach, i když děda byl dobrý 
a vždy mi kladl na srdce: Důkladně 
to vypláchni. Jak tam necháš trošku 
ustalovače, zežloutne to a jde to pryč. On 
se tím řídil, a hodně jeho starých fotek je 
opravdu ve velmi dobré kvalitě. 

Objevujete ještě dnes nějaké 
neznámé snímky? 

Ano, stále se ke mně dostávají 
dědečkovy fotky, které ani neznám, nebo 
o nich nevím. Dědeček měl tři děti, takže 
mám ještě dvě tety, a ty tety sem tam 
nějakou fotku vytáhnou, takže se může 
objevit.

 
A takto významné? 
To si už nemyslím. Když jsme dědečka 

stěhovali a dávali vše do pořádku, tak 
jsme to všechno procházeli. Tato fotka 
vznikla náhodně, při rozhovoru, kdy 
měl děda nutkavou potřebu to sdělit 
národu…a na základě tohoto impulsu se 
to valí dál a dál… Je to opravdu zajímavý 
příběh, který se nedá vymyslet.

 
A co vaše fotografi e? Taky budou 

někdy po letech takto důležité? 
To netuším. Někde na serveru jsem 

objevil svou fotku noční Zelené hory, 
už bez lesa. Říkám si, jé, to je moje fotka. 
Absolvoval jsem hodně fotokurzů, byl 
jsem i na několika s Ondřejem Neff em, 
pořídil si makroobjektiv - to je ale o 
neuvěřitelné trpělivosti a štěstí, fotit 

zvířenu v jejím přirozeném prostředí. 
 
Takže vás baví fotit přírodu, 

krajinu…
Ano, ale strašně rád fotím i street foto. 

Asi před dvěma lety se v Praze, kousek od 
Staroměstského náměstí, pořádal velký 
francouzský trh. Tak jsem tam vyrazil, 
co tam mají dobrého - sýry, vína, ale 
byli tam neuvěřitelně zvláštní, roztomilí 
bezprostřední lidé. Seděli na zemi, měli 
tam to červené víno a krájeli sýr, tam jsem 
se docela vyřádil a mám z toho spoustu 
krásných street foto. Taky hodně cestuju, 
ale nevystavuju, je to pro mou potřebu, a 
mých kamarádů.

 
Není to škoda? 
…třeba časem.  -pk- 

Frendl ml.: Snímky se ještě mohou objevit

AUTOR portrétu židovské dívky Vilém Frendl ještě 60 let po válce doufal,  že ji ně-
kdo pozná.  Foto: Lenka Kopčáková

VNUK pana Frendla, také Vilém s  Margit Meissnerovou při zahájení červnové vý-
stavy o židovských dětech v Jihlavě.  Foto: Petr Klukan
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maloobchodní 
i velkoobchodní prodej

akční slevy 

sudové a lahvové pivo 

alkoholické  
a nealkoholické nápoje

od 1. 12. 2013  
jsme registrovaní 
distributoři lihu

stáčené i lahvové víno, 
bag in boxi

prodej zboží  
na společenské akce 
s možností jeho vrácení

půjčovna, servis, prodej 
párty píp a chladících 
vyčepních zařízení

ALKOHOL DÁRKY 

obrovský sortiment  
lihovin a dárkového zboží



JAZYKOVÉ KURZY
Přijďte se informovat:

Infoschůzka v úterý 2. 9. a 9. 9. 2014
od 15 do 16 hod. v hotelu Fit, 4. patro

ANGLIČTINA 
Pro maturanty, Technická, Business 

English, Konverzace, Pokročilí, Mírně 
pokročilí,Začátečníci, Pro seniory

NĚMČINA
Technická, Business Deutsch, 
Konverzace, Mírně pokročilí, 

Pokročilí

KURZY PRO VÁS
Jak zařídit interiér bytu
So 1. 11. 2014 od 10 do 16:30, hotel Fit
Jak spolu nejlépe komunikovat –
cyklus odpoledních kurzů pro každého,
1. lekce 16. 9. 2014 v 16:30, hotel Fit

KURZY PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY
Přidělené kredity, každý měsíc jiné 

téma, přímo na Poliklinice Cena 220 Kč

Bližší informace a přihlášky:
www.systemy-jakosti.cz
info@systemy-jakosti.cz

Tel: 566 620 261, 731 477 062

vzdělávací společnost

Horní 30, Žďár nad Sázavou (hotel Fit)

z09-sysjZ
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Geodetické práce

Kamenictví

Klimatizace

Ing. Petr Novák, nábřežní 268/3, Žďár 
n. Sáz.1, tel: 732 207 358, e-mail: gp. 
novak@seznam.cz. Geodetické práce 
pro katastr nemovitostí. Zaměřování 
pozemků a staveb, vytyčování hranic.

Kamenictví Cafourek, kancelář Ji hlav-
ská 1007/2, Žďár n. Sáz., tel: 603 293 
136, 566 626 598, e-mail: kamenic-
tvícafourek@seznam.cz. Pomníky – 
urnové, 1 a 2 hroby, přírodní materiály. 
Nápisy a opravy písma. Doplňky: žula, 
nerez, bronz. Renovace pomníků.

WWW.SVETKLIMATIZACI.CZ, Jih-
lavská 1148/16,Žďár nad Sázavou. 
Prodej,montáž a servis klimatizací do 
bytů,rodinných domů,komerčních pro-
stor.Tepelná čerpadla do rodinných 
domů.Vzduchotechnika,rekuperační jed-
notky. Tel: 728 385 371

Koupelny

Kominík

Stavíme koupelny a bytová jádra na 
klíč. Rekonstrukce rod. domů a bytů. 
Vodoinstalace, topení, obklady. Cent-
rální vysavače s doživotní zárukou. Tel: 
603 828 637. 

www.koupelnyok.cz, zatko@wo.cz

Kominické služby Martin Kadlčík. 
Tel: 731 830 753. Kontrola a čištění 
spalinových cest. 

E-mail: kominik.zr@seznam.cz

Malířství a natěračství PROFMAN, 
Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, 
tel: p. Dvořák 724289743, 602746664. 
Malby, nátěry, tapetování, fládrování, 
fasády. Lepení stropních kazet. Renovace 
a údržba eurooken. www.profman.cz

Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár nad 
Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, nátěry. 
Malby včetně úklidu. Nátěry oken, střech, 
dveří, fasád. Drobné zednické a obkladač-
ské práce. e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Krby-kamna
Nabídka krbových kamen s výkonem 

1KW - 28 KW s dobou hoření až 24 
hodin. Vložky s obestavbou. Komíny 
pro všechny paliva. Ventilátory Ecofan. 
Tel: 603 828 637.

www.kamnakrbyok.cz, zatko@wo.cz

Malíři
MALBEST konsorcium, Nádražní 37/2, 

Žďár nad Sázavou, tel: 603 225 457-8. 
Veškeré malířské a natěračské práce 
včetně úklidu. Nátěry fasád včetně lešení. 
Protipožární nátěry včetně atestu, drobné 
zednické práce. www.malbest.estranky.cz

Počítače
POČÍTAČE MÁCA - PRODEJ - SERVIS 

- PC - Notebooky - Tablety - Monitory 
- Tiskárny - Software - odvirování. Stu-
dentská 1705/8, Žďár nad Sázavou 4, 
mob: 732556854. 
e-mail: big.maca@sattnet.cz

Masáže
Mgr. Sabina Kopčáková, Dolní 11, 

Žďár nad Sázavou, tel: 605 747 482. 
Masáže, lymfatické masáže, lymfoven, 
cvičení Pilates, ZDTV přijímáme pou-
kazy Žďas, Sodexopass, unišek. 

www.anibas-masaze.wz.cz

Svatební agentury 
Půjčovna svatebních šatů, organizace 

svateb, půjčovna svatebních potahů na 
židle. Tel: 732 920 059, e-mail: agentu-
rathalia@seznam.cz. Půjčovna svateb-
ních  a společenských šatů.

Martin Švanda – EXAMITE, U Pily 
12, Žďár nad Sáz., tel: 603 793 193. 
Prodej a montáž SAT systémů v RD a 
STA. Rekonstrukce STA v byt. domech 
vč. DIGITALIZACE a satel. příjmu. Pro-
dej a montáž SetTopBoxů pro digiTV.

Satelity

Servis plastových oken
SERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH 

OKEN. Kompletní servis a opravy plas-
tových oken a dveří, seřizování, výněna 
skel, zabezpečení oken proti vloupání, 
stínící technika. servisoken@email.cz, 
tel: 724 047 444. www.servisoken.eu

Tiskárny
Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 

2364/57, Žďár n. Sáz. 
Grafické zpracování tisku, ofsetový 

a digitální tisk letáků, katalogů, vizi-
tek, samolepek, obálek, plakátů, poz-
vánek apod. Tisk a vazba diplomových 
a jiných prací.Tel: 566 630 040, www.
unipress-zr.cz

OZNAMOVATEL
PRONÁJEM

• Pronajmu byt 4+1 o rozloze 73m2 , v přípa-
dě zájmu částečně zařízený, na ulici Švermova, 
ve Žďáře nad Sázavou. Byt je po rekonstrukci 
kuchyně, koupelny a WC. Cena za pronájem 
vč. energií je 8.400 Kč/měs. Více informací na 
tel 724 279 158.

Účetnictví
ProCOm – Ilona Krocová, vedení 

účetnictví. Mzdová agenda. Daňová při-
znání. 

Tel: 566 626 222, 604 767 715. 
Vnitřní 13( Na Vysočanech) Žďár nad S.

Ubytování
Hospůdka a penzion Na Stezce, 

Žďár nad Sázaovu, nabízí salonek pro 
rodinné oslavy a levné ubytování. Tel: 
566 623 395, mob: 602 186 601.

www.na.stezce.sweb.cz

Žaluzie

Vysokozdvižná plošina

Bednář Svatopluk, Prodej-montáž-ser-
vis kompletního sortimentu stínící tech-
niky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. Tel: 608 111 995.

www.zaluzie-bednar.cz

Vysokozdvižná plošina - 8 m / 
1.500Kč / den - bateriová, samopojíž-
děcí. 

Tel: 731 485 462, 737 446 084.

Zahradnictví u Chlubnů ZR Vysočany 
nabízí: sadbu česneku a jahod, byliny, 
trvalky, skalničky. 

Růže - konec září. Slevy sezonního 
zboží, azalky 150 kč, okrasné stromy 
a keře, trávy. Projekty a realizace zah-
rad. 

Smuteční vyzba. Denně: 7.30-17.30, 
T: 724 960 317, 607 285 194

Zahradnictví

Truhlářství
Josef Havelka, Žitná 20, ZR. Tel: 607 

574 429. Zakázková výroba nábytku, 
výměny kuchyňských pracovních desek 
a dřezů. Montáže a opravy. Soustružení 
dřeva. e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Úklidové práce
BLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad 

Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446 
084. Úklidové práce. 

Stálé a nárazové úklidy. Půjčovna 
strojů na čištění koberců. Čištění interié-
 rů aut/ 490,- Kč. Výškové práce.

Vzpomínky

Dne 6.9.2012 uplynou dva roky od úmrtí 
drahé manželky 

KATARINY MELICHAROVÉ 
ze Žďáru nad Sázavou

s láskou a úctou stále vzpomínají 
manžel Oldřich, Pavla s dětmi 
a kamarádka Věra

Služby
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Žďáru urgentně chybí dětský 
psychiatr, počet dětských 
psychiatrických pacientů
totiž stále stoupá.

 Lenka Kopčáková 

Žďáru chybí dětský psychiatr, který 
by na městské poliklinice ordinoval 
celý týden. Informaci  MUDr. Marie 
Košťálové (ODS) její kolegové vy-
slechli těsně  před prázdninami.

I nyní, před začátkem nového škol-
ního roku, na webu městské polikli-
niky stále visí oznámení, že Poliklini-
ka Žďár nad Sázavou přijme dětského 
psychiatra na kratší úvazek...

Co je příčinou dětských psychi-
atrických problémů? Může to být   
rychlé životní tempo rodičů, chybě-
jící babičky, které jsou dnes  dlouho 
zaměstnané, či  velké nároky na ško-
láky  a vliv moderních médií? 

Odpověď jsme hledali u odborníků  
v Pedagogicko-psychiatrické porad-
ně (PPP)ve Veselské ulici, a poskytl 
nám ji Milan Pavlík, ředitel Pedago-
gicko-psychologické poradny.

Jak konstatuje, dětský psychiatr ve 
Žďáře chybí už dlouhodobě. „Naše 
školské poradenské zařízení  nedispo-
nuje dětským psychiatrem, v tom přípa-
dě  nemůžeme s dětskými psychiatrický-
mi klienty pracovat, pouze je posíláme 
k těmto odborníkům,“ vysvětluje ředi-
tel PPP. 

Symptomů možné příčiny nárůstu 
psychiatrických onemocnění v regi-
onu je podle něho celá řada. Jednak 
to může být dědičná dispozice, dále 
také zvyšující se nároky na pracovní 
tempo rodičů a velké množství infor-
mačních toků různých médií. 

„O náročnosti českého školství je mož-
né diskutovat, ale není nijak náročnější, 
než v okolních zemích, kde také dochá-
zí k progresi, k růstu psychiatrických 
potíží dětí školního věku,“ říká Milan 
Pavlík. Rychlejší životní tempo naší 
populace, a s tím související nárůst 
stresových a zátěžových situací do-
spělých, se podle  jeho mínění  pro-
mítá také do životního stylu mladých 
rodin, do péče o  potomky a do mož-
ností zapojit seniory do pomoci zvlá-
dání výchovy dětí v rodinách. 

„Vytvoření pozitivní a klidné atmo-
sféry v rodině je úkolem hlavně rodičů, 
musí si uvědomit, že dítě je jejich, a oni 
jsou povinni vytvořit mu co nejvhodněj-
ší a nejbezpečnější podmínky pro jeho 
psychický vývoj a růst,“ radí odborník  
a pokračuje, že je to  o vzájemné ko-
munikaci s dítětem, naslouchání je-
ho starostí a potíží, protože dítě si s 
mnohými situacemi opravdu nedo-
vede poradit, i někteří dospělí jedinci 
s tím mají obrovský problém, natož 
dítě. 

„Nenaslouchání a nepomáhání, lax-
nost, ponechávání dítěte v problému, je 
počínajícím momentem k následným 
psychickým obtížím, které mohou vy-

ústit následně k eventuální budoucí 
návštěvě dětského odborníka v oblasti 
psychologie a psychiatrie,“ konstatuje 
ředitel Pedagogicko-psychologické 
poradny.

Ředitel Polikliniky Michal Hu-
bert Zrůst zvýšenou potřebu města 
monitoruje. „Bohužel, dětskou lékař-
ku s touto úzkoprofi lovou specializací 
vypudil svým přístupem a jednáním 
předcházející ředitel. MUDr. Štěpánka 
Hromadová nyní nově ambuluje v Jih-
lavě, na ulici Sokolovská 126. Pacienti 
se mohou objednávat na čísle 604 694 
379,“ informuje. 

Počet pedopsychiatrů je dle ředite-
le Zrůsta  skutečným problémem. O 
atestaci má zájem minimální počet 
mladých lékařů. „Konzultoval jsem 
tuto problematiku i s léčebnou v Hav-
líčkově Brodě či Jihlavě, ale ani zde ne-
mají kapacitu, aby některý z lékařů za-
čal ambulovat na Poliklinice Žďár nad 
Sázavou. Snažíme se najít lékaře i přes 
odborný tisk, nabídku máme i na strán-
kách. Ale jde o problém celorepubliko-
vý,“ konstatuje.

Poliklinice se daří získávat nové 
ambulance, přivádět nové odbornos-
ti, tak, aby pacienti nemuseli za lékař-
skou péčí cestovat. „Proto se i nadále 
budeme pokoušet tohoto odborníka na 
polikliniku sehnat, ale dle všech indicií 
to bude běh na dlouhou trať,“ odhadu-
je ředitel Michal Hubert Zrůst. 

Sehnat pedopsychiatra je těžké
Tvrz: Fyzika hrou

Regionální muzeum města chystá na 
v září výstavu  s názvem Fyzika hrou, 
a tak se v době od 16. září do 16. listo-
padu  výstavní sály žďárské Tvrze pro-
mění v technickou hernu. 

Na výstavě se návštěvníci seznámí s 
některými základními fyzikálními je-
vy, jako je magnetismus, elektromag-
netická indukce či  výroba elektřiny, a 
dozvědí se, jak funguje elektromagne-
tické dělo nebo potrubní pošta. „Vše 
bude prezentováno názornou, i laikovi 
srozumitelnou formou. Proto neváhej-
te, odhoďte své předsudky vůči fyzice a 
přijďte si s ní pohrát do muzea! Na ex-
ponáty je dovoleno sahat,“ láká za tým 
muzea  historik Stanislav Mikule. Au-
torem výstavy Fyzika hrou je Ing. Ví-
tězslav Prokop z Brna. -red-

FYZIKA  HROU. Výstava, kterou v září 
uvidí Žďár. Na snímku z brněnské pre-
zentace je  autor výstavy Vítězslav Pro-
kop (v šedém saku).  Foto: archiv RM

Zatímco mnozí z nás si užívali léto,
pracovnice Knihovny Matěje Josefa
Sychry se činily při revizi 
knihovního fondu. 

 Lenka Kopčáková 

Naštěstí s pomocí moderní techniky. Řeč je totiž o  
181 665 knihovních svazcích. Co taková kontrola ob-
náší a proč se dělá, to byly otázky pro Alenu Tulisovou 
z úseku katalogizace.  

Revize knihovního fondu je proces, při kterém se po-
rovnává skutečný stav knihovních jednotek ve fondu se 
stavem evidence a výpůjček. Revize se provádí jednak v 
intervalech stanovených knihovním zákonem, a nebo 
také při mimořádných událostech, jako je stěhování, ne-
bo také násilné vniknutí do knihovny. 

K  čemu poslouží  výsledky revize? 
Výsledkem revize je zjištění počtu ztracených doku-

mentů a dokumentů vhodných k vyřazení z fondu. Mů-
že však také dojít k nalezení dokumentů, které byly po-
važovány za ztracené.

 Jak často se revize knihovního fondu ve žďárské 
knihovně provádí? 

 Interval provádění revize závisí na velikosti fondu. 
Knihovny do 200 tisíc svazků, kam spadá i naše knihov-
na, provádějí revizi podle výše uvedeného zákona po 10 
letech. KMJS podle statistiky k 30. červnu 2014 čítá 181 
665 knihovních svazků (z toho je 121 726 sv. v ústřed-
ní budově a na pobočce, 9 404 jsou jiné dokumenty, tj. 
CD, CD-ROMy, kazety, a 50 329 svazků tvoří výměn-
ný fond pro místní knihovny na vesnicích). Posledních 
206 sv. je na pobočce ve Stržanově. 

Tato revize nám tedy ukáže, nakolik se přiblížíme 181 
665 svazkům ze statistiky. V průběhu revize se též našly 
některé nezvěstné knihy. 

 Jak dlouho jste se na revizi připravovali? 
  Asi rok před zahájením revize jsme začali aktuali-

zovat fond, tj. vyřazovat zastaralé a multiplicitní knihy 
(celkem 3080 sv.), aby se zastaralé svazky nemusely 
snímat do revize, kvůli časové úspoře. I když – součas-
ná nejnovější verze našeho programu Verbis umožňuje 
vyřazování svazků během revize.

 
Dříve se musela revizním razítkem ručně označit 

každá kniha, změnila se dnes tato  metoda? 
Ano, zásadně. Dřív nejenže se musela každá kniha 

označit datem revize, ale především se ke každé knize 
přiřazoval revizní záznam – lístek z revizního katalogu, 
který se též orazítkoval. Tzn., že se vzaly do půjčovny 
všechny lístkovnice revizního katalogu, tehdy naposled 
v r. 1987 nějakých přes 100 tisíc lístků, každý lístek se 
vložil do knihy se stejným přírůstkovým číslem, a obojí 
se orazítkovalo. 

Zbylé lístky v lístkovnicích znamenaly nezvěstné kni-
hy. Orazítkované revizní lístky se pak musely znovu čí-
selně složit. Nyní už nepředstavitelné...

 Jak vypadá dnešní automatizovaný systém revize 
knih? 

Knihy jsou již v evidenci opatřeny přírůstkovým čís-
lem a čárovým kódem. Při revizi se tedy snímají tyto 

čárové kódy do revizního modulu našeho programu 
Verbis. 

Při sejmutí kódu zobrazí program údaje o knize, kte-
ré buď souhlasí, nebo nahlásí nesrovnalost, např. úbytky 
nenalezené v databázi nebo odlišný název. Tyto nesrov-
nalosti se průběžně řeší. Po ukončení revize program 
nasnímané kódy vyhodnotí: počet nalezených, počet ve 
výpůjčním procesu, počet nezvěstných.  

 
Dříve se při revizi také opravovaly, lepily a přeba-

lovaly knihy, které  byly hodně opotřebované.  Děje 
se tak i dnes? 

Na technické opravy není při revizi čas, řeší se již zmí-
něné nesrovnalosti v záznamech, číslech, kódech.

 
Lze nyní po revizi říci, že máte úplný přehled o 

knihovním fondu a jeho stavu?  
Zatím řeším ty nesrovnalosti zjištěné při snímání. Až 

bude toto   hotové, spustím revizi – nejlépe přes  víkend 
– a pak se uvidí výsledky...

 
A co knihy, které  mají čtenáři přes prázdniny  do-

ma? 
To vyhodnotí program. Kniha, která se vrátí nebo půj-

čí během revize, uloží se automaticky do revizního mo-
dulu. Ostatní vypůjčené se zobrazí při ukončení revize. 

Teoreticky by šla s tímto programem revize provádět 
i za provozu knihovny, kdyby ovšem měl kdo půjčovat. 
Aby se nasnímalo v krátké době tří týdnů všech 181 ti-
síc svazků, bylo potřeba denně 8 až 10 lidí. Pracovali ve 
dvojicích (jedna pracovnice snímala kódy u regálu, dru-
há u PC hlásila zobrazované údaje, souhlasí-li s knihou).

 Kam putují vyřazené, např.  odborné knihy, které 
již nejsou aktuální? Do skladu, nebo do burzy?  

 Vyřazené knihy se musí podle knihovního zákona 
nabídnout v první řadě Národní knihovně a všem ostat-
ním typům knihoven – na to je zřízena příslušná e-mai-
lová konference. Po knihovnách se seznamy nabízejí 
místním institucím, školám, muzeím atd. Teprve pak se 
mohou dát k dispozici veřejnosti.

Při revizi zkontrolovali na 181 tisíc knih

ALENA TULISOVÁ z odd. katalogizace při  revizi 
knihovního fondu. Foto: Lenka Kopčáková



Bývalo zvykem, že stánky na fes-
tivalu  byly umístěny tak, aby sálem 
mohli pohodlně projíždět vozíčkáři. 
Bude tomu tak i letos? 

Samozřejmě,  na vozíčkáře myslíme i 
letos, a prostor bude upraven tak, aby 
se na festivalu mohli pohodlně pohy-
bovat. Stejně tak maminky s  kočárky. 

Na kolik pořádání  festivalu  vyjde?
Rozpočet festivalu se pohybuje ko-

lem 80 tis. Kč,  pořádáme jej pod zá-
štitou Města a Kraje, které tradičně 
festival fi nančně podporují. V obou 
případech se jedná o částku 20 tis. Kč. 
Od sponzorů očekáváme částku lehce 
přesahující 20 tis. Kč.  Další fi nance 
získáme od vystavujících poskytovate-
lů služeb a  část nákladů převezme po-

řádající organizace. 

 Nejvíce se určitě budou prezento-
vat žďárské organizace. Kteří budou 
nejvzdálenější hosté? 

Oslovili jsme všechny poskytovate-
le sociálních služeb, kteří dle registru 
poskytovatelů poskytují své služby na 
území okresu Žďár nad Sázavou.  Fes-
tival mezi nimi vyvolal  velký zájem, a 
tak se na něm představí téměř všichni 
pozvaní. Jedná se o čtyřicet sociálních 
služeb od dvaceti poskytovatelů. Nej-
vzdálenější hosté budou pravděpo-
dobně z Domova bez zámku z Velké 
Bíteše, jejichž organizace má pobočky 
také v Náměšti nad Oslavou a několika 
dalších místech okresu Třebíč. 

Co nabízíte v doprovodném pro-
gramu? 

Návštěvníci se mohou těšit na křiža-
novskou kapelu Šafářanka, na taneč-
ní vystoupení dětí z našeho Denního 
centra, či zhlédnou praktickou ukázku 
muzikoterapie Mgr. Drlíčkové. Připra-
veny jsou i zajímavé přednášky a bese-
dy na témata sociálního poradenství, 
transformace sociálních služeb či zá-
vislostí a dluhové problematiky. 

Koho byste na festival pozval? 
Na náš festival srdečně zvu všechny 

současné i budoucí uživatele služeb. 
Všechny, které zajímá problematika 
sociální práce, i ty kdo se chtějí  dozvě-
dět, co vlastně sociální služby jsou a v 
čem jim konkrétně mohou být nápo-
mocny. Pro mnohé návštěvníky  může 
být zajímavé seznámení  se zdravotní-
mi a kompenzačními pomůckami, kte-
ré budou na akci představeny.  Vstup 
na festival je zdarma. -lko-
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Návštěvníci Relaxačního cen-
tra ve Žďáře nad Sázavou mají 
naději na další wellness prvek 
v podobě vyhřívané
masážní vany. 

 Lenka Kopčáková

Whirlpool vana rozšíří nabídku v 
Relaxačním centru ve Žďáře nad Sá-
zavou. Místostarosta Ladislav Bárta 
připomněl, že tuto atrakci návštěvníci 
zařízení často požadovali.

„Společně s generálním projektantem  
areálu jsme  hledali možnost, kam whir-
pool vanu umístit,“ konstatoval Bárta. 
Nakonec se  místo našlo v části ma-
lých dětských bazénků  za startovními   
bloky plaveckého  bazénu. Whirpool 
vana z nerezu, kvůli snadné údržbě,  
pojme až devět  lidí. Nabídne pouze 
omezený pobyt, aby se v ní vystřídalo 

co nejvíce lidí. 
Její cena je projektována  na  2,9 mi-

lionů, ale ponížit ji může soutěž na 
dodavatele. Návrh musí odsouhlasit 
zastupitelstvo, které se sejde ve čtvr-
tek 4. září. Pokud záměr schválí, reali-
zace se uskuteční do letošní zimy. 

„Stavba by se prováděla za minimál-
ního omezení provozu. Trvala by zhru-
ba tři týdny,“ nastínila starostka Dag-
mar Zvěřinová.

Místostarosta Jaromír Brychta 
upřesnil, že peníze na  wirpool vanu  
se najdou z úspory ceny rekonstrukce 
náměstí, kde se soutěží  ponížila  cena  
díla zhruba o 19 milionů.

Relaxační centrum Žďáru nad Sáza-
vou navštívilo od jeho otevření v pro-
sinci 2012 doposud 209 tisíc lidí. Za 
první polovinu letošního roku  to by-
lo 88 tisíc návštěvníků, a za celý loň-
ský rok 157 tisíc.  

V relaxačním centru snad bude wirpool 

NÁVRH budoucí wirpool vany vedle plaveckého bazénu.  Zdroj: MěÚ

Soutěž hasičských družstev při již  
11. ročníku Memoriálu Jana Dřínka v 
požárním útoku a v soutěži O putov-
ní pohár nedávno zesnulého čestného 
velitele sboru Karla Herolda se bude 
odehrávat  v sobotu 13. září 2014 od 
13 hodin na víceúčelové sportovní 
dráze u Zimního stadionu ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Prověří připravenost hasičů k zá-
sahům, kdy hrají roli vteřiny.  Akci 
za podpory města Žďáru n. S. pořá-
dá Okresní sdružení Sboru hasičů 
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 
a Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře 

2 – Zámku, ve spolupráci s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou  a jihlavskou 
společností Požární bezpečnost, ha-
sičská a záchranářská výzbroj a vý-
stroj.  

„Ve 13 hodin soutěžní družstva na-
stoupí ke  slavnostnímu zahájení, a pak 
vypukne soutěž v disciplíně požární 
útok „klasika 1 + 8„ v kategorii žen a 
mužů,“ informuje za pořadatele Lu-
boš Zeman,  starosta OSH ČMS Žďár 

nad Sázavou.
 Při přátelském setkání hostů a v do-

provodném programu  uslyšíme i  zpí-
vajícího hasiče Dana Moravského.

Diváci se mohou těšit i na ukázku 
výcviku pořádkové jednotky těžkoo-
děnců. 

„Vyhlášení výsledků a  předání cen a 
pohárů nastane kolem čtvrt na pět. Po 
celé odpoledne budou v areálu skákací 
hrady pro děti,“ upřesňuje Zeman pro 
rodiny s nejmenšími návštěvníky ak-
ce. Pořadatelé se  těší na účast diváků 
a povzbuzování soutěžních družstev.

 -lko-

Hasiči se utkají v požárním útoku
Sobota 13. 9. od 13 hod 

u zimního stadionu

Do žďárského Domu kultury se po roční odmlce vrací v pořadí již třetí roč-
ník  Festivalu sociálních služeb (SSm).

Pořadatelem prezentační výstavy  poskytovatelů služeb a výrobců pomůcek  v 
sociální sféře je městská organizace Sociální služby města, odkud také v roce 2011 
celá myšlenka vzešla. 

Akce začne  v úterý 16. září od 10 hodin a potrvá do 17 hodin.  
„Festival je otevřen veřejnosti, aby lidé získali přehled o službách nabízených ve Žďá-

ře v sociální sféře,  a na  koho se mohou  obrátit, pokud u nich doma vyvstane potřeba 
péče o nemohoucího člena rodiny,“ vysvětluje starostka Dagmar Zvěřinová. 

 Sami poskytovatelé služeb  si při festivalu předávají zkušenosti, mnohdy i  koor-
dinují své služby a doplňují nabídky. 

Festival sociálních služeb se vrací

O akci s ředitelem Václavem Šerákem

Václav Šerák,
ředitel SSm

Vítězkami naší minulé soutěže o 
vstupenky na mezinárodní výstavu 
květin Flora Olomouc v polovině srp-
na, do níž bylo možné se zapojit  buď 
snímky květin nebo recepty z ovoce, 
se staly autorky tří uvedených fotogra-
fi í. Vítězkám blahopřejeme. 

 Redakce ŽN

Vítězky soutěže
o vstupenky

DETAIL květu mučenky zachytila Ha-
na Frömmelová.

KVETOUCÍ muškáty, které zdobí bal-
kon Anny Králové.

ZAHRA DNÍ chrpy po dešti na snímku  
Aleny Polákové.
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Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Klub českých turistů

Svaz důchodců

Basketbal BK Žďár

Zimní stadion

Kopaná FC ŽĎAS

Hokej SKLH 
Žďár nad Sázavou
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Žďárské noviny

Program BK 
Žďár nad Sázavou

Hala 2. ZŠ na Stalingradě:
So  13. 9. v 16.00 – Prostějov, liga 

starší žákyně U15
Ne 14. 9. v 10.00 – BK Brno, liga 

starší žákyně U15
So 20. 9. v 9.00 a 10.45 – BŠM Br-

no, OP nejmladší minižáci U11
v 12.30 a 14.15 – JBC Brno, OP 

starší minižáci U13
v 16.00 – Jiskra Kyjov, liga mladší 

žákyně U14
Ne 21. 9. v 10.00 – BK Brno, liga 

mladší žákyně U14
So 27. 9. v 16.00 – Olomouc, liga 

starší žákyně U15
Ne 28. 9. v 10.00 – Krnov, liga starší 

žákyně U15
Změny začátků vyhrazeny. Sledujte 

místní tisk nebo nástěnku BK na hale na 
Stalingradě.

Bruslení veřejnosti
So 30. 8.,  14.30 - 16.00 
Ne 31. 8.,  13.00 - 14.30 
So  6. 9.,  14.15 - 15.45 
Ne  7. 9.,  10.30 - 12.00  
So 13. 9.,  16.00 - 17.30 
Ne 14. 9.,  10.30 - 12.00 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že v době 
uzávěrky ŽN ještě nebyl sestaven pl-
ný plán hokejových zápasů a bruslení 
veřejnosti na zimním stadionu, od po-
loviny září sledujte rozpis ve vývěsní 
skříňce, nebo na www.sportispo.cz

Sportovní klub ledního 
hokeje Žďár nad Sázavou

2. liga - muži
so 20.  9. v 17.30 - HC Moravské Bu-

dějovice 2005 
so  4. 10. v 17.30  - HC Vajgar Jindři-

chův Hradec

Liga staršího dorostu
pá 19.  9. v 19.30  - HC Příbram 
pá 26.  9. v 19.30  - HC Krkonoše 
pá  3. 10. v 19.30  - SK HS Třebíč

ELIOD extraliga mladšího dorostu 
ne  7.  9. v 17.00  - HC Letci Letňany
ne 14.  9. v 17.00  - BK Ml. Boleslav
čt 25.  9. v 16.30  - HC Motor Č. Buď.
ne  5. 10. v 17.00  - HC Kometa Brno

Kopaná FC ŽĎAS
stadion  Na Bouchalkách 

Fotbalový klub srdečně zve všechny pří-
znivce na stadion Bouchalky, na  boje o 
mistrovské body v záchraně MSFL.

Muži A – MFSL
St 10.9. 16.30 FC ŽĎAS SK Bystřice 
n. P.
Ne 21.9. 16.00 FC ŽĎAS SK Uherský 
Brod

Muži B – 1. A třída Kraje Vysočina
So  6. 9. v  16.00  - FC Vel. Meziříčí
Ne 14. 9. v 16.00 - Sok.  Kouty
Ne 28. 9. v 16.00 -  Sok. Hrotovice

Dorost starší + mladší - divize
So  6. 9. v 10.15  + 12.30 - MSK Břec-
lav
So 13. 9. v 10.15  + 12.30 - FC Bosko-
vice

Žďárská organizace Svazu důchodců 
ČR zahajuje podzimní turistiku:

 7. 9. Kolem Žďáru (Olšiakovy plasti-
ky – Dívka - Rozštíp. skála) 8  km, sraz v 
12.50 hod. MHD 4  rozc. Hamry

14. 9. Nové Město - Nová Ves - Záto-
ky 12 km, v 12.30 nádraží

21. 9. Rovné – Vojtěchov - Olešná 
10 km, v 12.30 nádraží

Program všech vycházek dostanete na 
turistice.Se Sokolem 

kolem Žďáru
Tradiční  turistický pochod Se Soko-

lem kolem Žďáru, pěšky nebo na kole, 
se koná v sobotu 20. září 2014.

Pořádající TJ Sokol Žďár nad Sáza-
vou zve milovníky turistiky ke zdolání 
pěších tras  v délce 10, 20, 40 a 60 km, 
nebo  cyklotras v délce  20, 40, 60, 80 a 
100 km.

Start je od 7 do 12 hodin, cíl od 12  
do 18 hodin v Sokolovně na Doležalově 
náměstí,  naproti divadlu. Kontakt: Ol-
dřich Pospíchal (tel. 737 553 309). -red-

 6. 9. Havlíčkobrodská „50“ 15 km, 
sraz  v 7.25 nádraží ČD

13. 9. Olešná - Nová Ves - Tři kříže - 
Nové Město n. M. (14) v 8.25 nádraží 
ČD

20. 9. Se Sokolem kolem Žďáru 
(15) v 8.00 Sokolovna

27. 9. Tišnov - Železná  - Tišnov 
(15) v 6.25 nádraží ČD

Vycházky jsou určeny pro veřejnost, 
každý jde na vlastní nebezpečí. 

Tým Sportovního klubu ledního ho-
keje Žďár nad Sázavou v nadcházející 
sezóně posílí  výrazná hokejová osob-
nost, Aleš Padělek. 

Čtyřiatřicetiletý útočník se vrací do 
ČR po ročním angažmá v nejvyšší ang-
lické lize EPIHL.

„V dresu týmu Slough Jets nasbíral 48 
kanadských bodů za 32 vstřelených bra-
nek a 16 asistencí. Stal se tak nejlepším 
střelcem a nejproduktivnějším hráčem 
svého mužstva, a zároveň se zařadil mezi 
nejlepší hráče této u nás méně známé, ale 
poměrně kvalitní a respektované soutěže,“ 
informuje mluvčí žďárského klubu Mar-
tin Krásný. Bohatou kariéru má Aleš Pa-
dělek za sebou i v české nejvyšší soutěži.  
V extralize odehrál celkem 428 zápasů, 
ve kterých nastřílel 75 branek a na 85 
jich nahrával. První extraligové zkuše-
nosti začal sbírat již ve svých sedmnác-
ti letech v dresu Dukly Jihlava. V letech  
2000 - 2004 působil ve Vítkovicích, ná-
sledně v Plzni, ve Znojmě, v Karlových 
Varech a v Mladé Boleslavi. „Před odcho-
dem do Británie nosil kapitánské „céčko“ u 
prvoligových Berounských Medvědů. Na 
svém kontě má i dva starty za český repre-
zentační tým,“ dodává Krásný. 

 -red-

  31. 8. MUDr. Irena Musilová, So-
kolovská 13, Velké Meziříčí (566 524 
203)

6. 9. MUDr. Kateřina Pařízková, 
Studentská 7, Žďár 4 (566 690 130)

   7. 9. MUDr. Andrea Stalmachová, 
Vír 201 (566 575 210)

 13. 9. MUDr. Michaela Kaletová, 
Strážek 80 (566 567 332)

14. 9. MDDr. Kristýna Kubicová, 
Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš (566 531 
645)

20. 9. MUDr. Olga Semerádová, Pa-
lachova 35, Žďár 5 (774 430 777)

21. 9. MUDr. Olga Semerádová, Pa-
lachova 35, Žďár 5 (774 430 777)

27. 9. MUDr. Tomáš Konečný, 
Žďárská 73, Nové Město n. M. (566 
618 060)

28. 9. MUDr. Romana Konečná, 
Žďárská 73, Nové Město n. M. (566 
618 060)

Ordinační doba: 9 - 12 hodin.
Pozn.: S ohledem na možnost výmě-

ny služeb mezi lékaři, která nám nebyla 
včas oznámena, doporučujeme předem 
telefonicky ověřit aktuální stav na pří-
slušném stomatologickém pracovišti.

Pokyny žákům
Všichni žáci ZUŠ, stávající i nově přija-

tí, se dostaví nejlépe v pondělí 1. 9. mezi 
8.30 - 16.30, případně v úterý 2. 9. mezi 
13 – 17 hodinou za svými vyučujícími 
na domluvu rozvrhu hodin. Zároveň 
tak potvrdí svůj zájem o vzdělávání na 
ZUŠ Fr. Drdly.

Když se žák v těchto dnech bez omlu-
vy nedostaví, nebude kontaktovat svého 
vyučujícího alespoň telefonicky, škola to 
pokládá za nezájem o docházku,  a mís-
to nabídne dalšímu zájemci. 

Pravidelná výuka individuální a skupi-
nové výuky hudebního oboru začíná ve 
středu 3. září, pro kolektivní výuku hu-
debního oboru a pro výuku v tanečním, 
výtvarném a literárně-dramatickém 
obo ru začíná  v pondělí  8.  září.

„Kapacita Základní umělecké školy ve 
Žďáře nad Sázavou je zcela naplněna, 
proto nemohlo být přijato více nových žá-
ků. V případě uvolněných míst na začátku 
školního roku budeme možné uchazeče o 
přijetí osobně kontaktovat,“ informuje ře-
ditelka Dana Foralová.

Nový  školní rok 
začíná, kapacita 

školy je plná

Žďárští hokejoví fanoušci 
se mohou těšit

ÚTOČNÍK Aleš Padělek, který se vrátil 
po ročním angažmá v nejvyšší anglické lize 
EPIHL, nastupuje za Žďárské Plameny. 
 Foto: archiv SKLH Žďár n. S.

So 27. 9. v 10.15  + 12.30 - FC Blan-
sko

Žáci mladší + starší - krajský přebor
Ne  7. 9. v 9.00 + 10.30 - Vrchovina
So 20. 9. v 9.00 + 10.30 - FC Vel. Bíteš
Ne 28. 9. v 9.00 + 10.30 - FC Mor. Bu-
dějovice

Žáci B mladší – okresní přebor
Pá  12.  9. v 16.30 - FC Vel. Losenice
Ne  14. 9. v 14.30 - FC Křižanov

Přípravka starší + mladší 
– krajský přebor

Ne 21. 9. od 9.00 turnajově FC ŽĎAS, 
H. Brod, Křižanov

Fotbalový klub srdečně zve všechny pří-
znivce na stadion Bouchalky, více na 
www.fczdas.cz.

Účast ZUŠ na  akcích města
V sobotu 6. 9. od 13.00 vystoupí DPS 

Žďáráček v prostorách Santiniho koní-
ren v rámci oslav 20. výročí zapsání Ze-
lené hory do seznamu UNESCO. 

Ve čtvrtek 11. 9. se k programu  festi-
valu Slavnosti jeřabin připojí i taneční 
obor ZUŠ svým programem v Měst-
ském divadle. (redakčně upraveno)

TANEČNICE  ze žďárské ZUŠ úspěšně 
reprezentují svoji školu. Foto: archiv
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SLEVA 

PLATÍ V TERMÍNU 

9.9. - 
12.9.
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