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VÁNOČNÍ POHODA 2014: Na akci Vánoční pohoda 2014 vystoupili v městském divadle ve Žďáře nad Sázavou členové 
místních folklorních skupin. A všem Žďárákům do nového roku přejí vše nejlepší. Foto: Antonín Zvěřina

Zastupitelstvo ve Žďáře nad 
Sázavou schválilo rozpočet 
na příští rok jako vyrovnaný. 

 Antonín Zvěřina

Vyrovnaný rozpočet na příští rok 
ve výši 430 milionů korun ve výdajo-
vé i příjmové části schválilo zastupi-
telstvo ve Žďáře nad Sázavou. V příj-
mové části rozpočet počítá s úvěrem 
ve výši patnáct milionů korun. 

Místostarosta Josef Klement 
(KDU-ČSL) ještě před jednáním 
zastupitelstva na tiskové konferen-

ci vysvětlil, že peníze jsou určené na 
úpravu povrchů v průmyslové zóně 
Jamská a Novoměstská a na povrchy 
v ulici Neumannova. 

„Počítáme s tím, že tento rozpočet na 
počátku roku 2015 rozpočtovým opat-
řením navýšíme o další investiční akce,“ 
konstatoval Klement. Doplnil, že se 
zpočátku budou fi nancovat z Fondu 
správy fi nančních prostředků. 

Ten umožňuje například fi nan-
covat akce s příslibem dotace, kte-
rá přichází až po dokončení. „Fond 
také bude krýt již zmiňovaný úvěr, 

takže žádné zadlužování města nehro-
zí,“ konstatoval Klement. Naznačil, 
že investiční akce budou tvořit 22 
procent rozpočtu a 78 procent bude 
tvořit provoz města.  

Rozpočet projednávalo na svém 
zasedání zastupitelstvo města ve 
čtvrtek 18. prosince. Ačkoliv jedná-
ní předcházelo rozšířené zasedání 
fi nančního výboru, kterého se mohli 
zúčastnit všichni zastupitelé a svoje 
připomínky tam ventilovat, přesto se 
na zastupitelstvu rozhořela dlouhá 
debata.  (Pokračování na str. 2)

Žďár má rozpočet na příští rok

Vadí jim nepořádek
Nepořádek okolo kontejnerů na 

tříděný odpad se nelíbí starostovi 
Žďáru nad Sázavou Zdeňku Navrá-
tilovi. Pro příští rok z tohoto důvo-
du musí město navýšit rozpočet o 
300 tisíc korun. Peníze zaplatí úklid, 
i když by se tyto peníze mohly vyna-
ložit na užitečnější věci. 

Společně s místostarostou Josefem 
Klementem apeloval na obyvatele 
města a místních částí, aby se chova-
li zodpovědně. Navrátil připomněl, 
že ve městě fungují bezplatné sběrné 
dvory, kam se dá odvézt objemnější 
odpad. „Nezodpovědní jedinci mohou 
za tento přečin obdržet pokutu až do 
výše pěti tisíc korun,“ zdůraznil mís-
tostarosta Klement.  -zt-   

Pojmenují divadlo
O názvu městského divadla uvažu-

je vedení města ve Žďáře nad Sáza-
vou. Pojmenování by mohlo vznik-
nout podle místopisu, nebo podle 
nějaké významné osobnosti. Ve měs-
tě již se zažil název knihovna M. J. 
Sychry, či Základní umělecká škola 
Františka Drdly. 

„Vše samozřejmě souvisí s rekonstruk-
cí objektu,“ vysvětlil starosta Zdeněk 
Navrátil. Netajil, že patrně již v led-
nu se město obrátí na veřejnost, aby 
navrhovala jednotlivá jména. Prv-
ní navrhl na zastupitelstvu Ladislav 
Bárta, a to jméno českého vlastence, 
který ve Žďáře určitou dobu působil, 
Františka Turinského.  -zt-

Připravují ankety
Od počátku letošního roku hodlá 

město Žďár nad Sázavou připravovat 
pro občany ankety. „Rádi bychom, 
aby se v každém Zpravodaji, a paralel-
ně na webových stránkách města, pra-
videlně objevovaly,“ poznamenal sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Podotkl, že nyní se město zaměřuje 
na vzhled budov, které čeká zateple-
ní. Anketa ohledně vzhledu divadla 
by se měla objevit už v lednu.  -zt-  
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D kujeme Vám za projevenou d v ru 
v uplynulém roce 2014, 

hodn  zdraví, št stí, osobních 
i pracovních úsp ch  v roce 2015

p eje redakce

(Dokončení ze str. 1)
Do starosty Zdeňka Navrátila 

(ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO) se opřel zastu-
pitel Vladimír Novotný (ČSSD). „Nelí-
bí se mi formulace sdružení Žijeme Žďá-
rem, které uvedlo, že minulé vedení města 
prohospodařilo 91 milionů korun. To by 
se přece jen muselo v tomto rozpočtu obje-
vit,“ uvedl. 

Zjevně tím narážel na to, že členové 
nejsilnějšího koaličního hnutí patřili ke 
členům. „Nejsem již členem tohoto spol-
ku, a na materiálu, která na dluh pouka-
zuje, jsem se nepodílel,“ kontroval Navrá-
til.

Některým členům zastupitelstva se 
nelíbilo podhodnocení příjmů, jiným 
vadila půjčka patnácti milionů korun. 
Situaci se pokusil zklidnit Rostislav 
Dvořák. „Všichni víme, že tento rozpočet 
není dogma. Příjmy a výdaje se budou 
postupně upravovat. Nic nám nebrání, 
abychom jej schválili jako celek,“ nabádal. 

Přesto diskuze pokračovala dál. Občas 
se zcela odchýlila od tématu, nakonec 
se Dagmar Zvěřinové (ČSSD) podaři-
lo prosadit, že se rozpočet neschvaloval 
jako celek, ale po jednotlivých bodech. 

Zastupitelstvo nejprve 17 hlasy 
odsouhlasilo rozpočet na rok 2015 a 
přijetí úvěru patnáct milionů korun 

patnácti hlasy, i použití stávajícího 
KTK úvěru na krytí investičních výda-
jů 25 hlasy, a rozpočtový výhled na 
roky 2015-2019 26 hlasy. 

U bodu vzetí na vědomí Investičního 
výhledu na roky 2015 – 2017 navrh-
la Zvěřinová změny ohledně výstav-
by skateparku a informačního cent-
ra. Navrátil nakonec navrhl bod zcela 
vyřadit z programu. Všichni zastupitelé 
pro tento návrh zvedli ruku. 

Zasedání zastupitelstva nakonec 
skončilo zcela idylicky. Všichni zástup-
ci jednotlivých stran a hnutí, starosta i 
místostarosta, i tajemník Jan Havlík si 
navzájem popřáli hezké svátky a úspěš-
ný vstup do nového roku.

Žďár má rozpočet na příští rok

Pod záštitou komise rozvoje a 
životního prostředí za předsednic-
tví Aleše Studeného se uskuteční 
ve středu 7. ledna od 18 hodin ve 
velké zasedací místnosti městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou pane-
lová diskuze na téma Zapojování 
občanů do rozhodování o městě. 

Starosta Zdeněk Navrátil pozna-
menal, že tématem bude rozhodo-
vání o tvorbě integrovaného plánu 
rozvoje města. Ten se bude tvořit 
v první polovině letošního roku.

„Považujeme to za velice zásad-
ní dokument nejen pro toto volební 
období, ale pro budoucnost celého 
Žďáru,“ uvedl Navrátil. Doplnil, že 
právě z toho důvodu hodlá město 

do zpracování zapojiti veřejnost.
Naznačil přítomnost odborní-

ků, které mají se zapojováním lidí 
do těchto rozhodnutí zkušenosti. 
„Na toto jednání samozřejmě budou 
navazovat další,“ dodal Navrátil.  

Místostarosta Josef Klement upo-
zornil, že ve stejný den od pat-
nácti hodin se uskuteční ve stej-
né místnosti setkání vedení města 
s občany. Navrátil konstatoval, že 
se jedná o poslední setkání pod-
le starého modelu. „Do budoucna 
se chceme zaměřit hlavně na téma-
ta s posunem času na 18 hodinu,“ 
nastínil. Nevyloučil ale setkání 
občanů s vedoucími odborů podle 
staré verze.   -zt-

Zapojí obyvatele města

Náměstí získalo lepší vzhled, 
přesto se celková úprava 
starostovi a místostarostovi 
nelíbí. 

 Antonín Zvěřina

K podobě náměstí Republiky ve 
Žďáře nad Sázavou se vyjádřili také 
starosta Zdeněk Navrátil a místosta-
rosta Josef Klement. Navrátil za nej-
větší chybu považuje skutečnost, že 
se při realizaci nectil žádný vítězný 
návrh architektonické soutěže. 

„Také se neřešila celá plocha náměstí. 
Tedy ta část před obchodními domy,“ 
konstatoval. Upozornil, že v součas-
né době v této části náměstí auto-
mobily parkují vedle zeleně a jedi-
ná cesta na chodník vede právě přes 
trávník. 

„Myslím si, že stav je lepší, než byl. 
Ale projekt mohl dopadnout lépe, kdy-
by se prostor řešil komplexně,“ pře-

mítal Navrátil. Z přínos považuje 
záchranu historické studny. Stejně 
tak místo pro stavění májky má, pod-
le něj, svoje opodstatnění. 

„Město to posouvá dál z hlediska tra-

dic. Těším se na červen letošního roku, 
kdy se na náměstí bude konat slav-
nost zatím nazvaná Den Žďáru. Teh-
dy bude náměstí dopravě zcela uzavře-
né,“ nastínil. Domnívá se, že tehdy se 

ukáže, zda je lokalita pro takové úče-
ly vhodná. 

„Termín v polovině června jsme volili 
z toho důvodu, že si připomínáme prv-
ní písemnou zmínku o Žďáru a kdy byl 
Žďár povýšen na město,“ upozornil 
místostarosta Klement. V době od 
10. do 17. června se patrně slavnost 
uskuteční.  

Klement poznamenal, že mobiliář 
na náměstí je takový jako je. „Osob-
ně bych se přimlouval spíš pro funkč-
nost než vzhled,“ podotkl. Souhla-
sil s Navrátilem ohledně parkování. 
„Mělo se i přemýšlet o návaznosti na 
ulici Nádražní, pěší zónu či vstup do 
átria. Budeme se tím zabývat,“ nazna-
čil. 

„Musíme ale respektovat mobiliář, 
který už nemůžeme změnit. Jakákoli 
změna v navazujících částech by neby-
la přínosem,“ uvedl Navrátil. Netajil, 
že v dalších částech města při rekon-
strukci ke změnám může dojít.     

LIDÉ ke svým zaparkovaným autům kráčejí přes zeleň.  Foto: Antonín Zvěřina

Centrální náměstí se neupravilo celé 

Od Nového roku si připlatíme za 
pitnou vodu, která dosáhne částky  
89,90 Kč/m3. Oproti loňsku se o tři 
procenta zvedá cena vodného, tedy 
ze 49,70 na 51,20 Kč/m3. 

Cena stočného zůstává stejná. V 
součtu zaplatíme za vodu o 1,50 Kč 
více, než v roce 2014.

Cenu vody pro vodné a stočné na 
rok 2015, s účinností od 1. ledna, 
schválilo předsednictvo Svazu vodo-
vodů a kanalizací Žďársko na zákla-
dě podrobné analýzy vnějších vlivů 
a provozních nákladů, zpracovaných 
Vodárenskou akciovou společností, 
a. s., divize Žďár nad Sázavou. 

Faktory působící na vývoj ceny ve 
své tiskové zprávě vysvětlují Dag-
mar Zvěřinová, předsedkyně před-
sednictva Svazu vodovodů a kanali-
zací Žďársko (SVaK) a Karel Fuchs, 
ředitel divize Vodárenské akciové 
společnosti, a. s. (VAS).

Ze zprávy plyne, že Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko, jako příjem-
ce dotací z Evropské unie, má uza-
vřené smlouvy o poskytnutí dotací, 
jejichž nedílnou součástí je závazek 
dodržení podmínek tzv. fi nanční 
analýzy. 

Ta predikuje povinný vývoj ceny 
vodného a stočného, jehož součástí 
je i nezbytný vývoj nájemného pro 
tzv. zajištění samofi nancovatelnosti 
obnovy majetku vodovodů a kana-
lizací. Nedodržení predikce vývoje 
ceny může mít restriktivní následky 
v podobě krácení dotace. 

Dle původních rozhodnutí o 
poskytnutí dotací z Evropské unie 
byl predikován vývoj ceny vodné-
ho a stočného v minimální výši pět 
procent + infl ace. Díky intenzivním 
jednáním na Státním fondu život-
ního prostředí se podařilo SvaKu 
projednat snížení předpokládaného 
vývoje ceny vodného a stočného.

Jak dále představitelé SVaK a VAS 
uvádí, cena pro vodné a stočné na 
rok 2015 již respektuje nově vyjed-
nané podmínky pro příjem dotací z 
EU. Na rok 2015 tak roste velmi níz-
kým procentem (+1,7 %), tzn. ná-
růst ceny pouze o 1,50 Kč/m3. Díky 
úsporným opatřením na straně pro-
vozovatele se přesto podařilo zajistit 
více než 10procentní nárůst nájem-
ného, které v absolutní výši překro-
čilo hodnotu 85 milionů korun.

 -lv-

Pitná voda ve Žďáře
nad Sázavou letos podraží
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Stoly od 990,- Kč  Stoly od 990,- Kč  
dřevo s dýhoudřevo s dýhou

Postel Ella vysokáPostel Ella vysoká
cena – doprodej 2.500,- 
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NA NÁBYTEK 
A VYBRANÉ DOPLŇKY

  STOLY DÝHA STOLY DÝHA 
OD 1000,-OD 1000,-

  SKŘÍŇKY SKŘÍŇKY 
OD 500,- KČOD 500,- KČ

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

Všem našim zákazníkům 
děkujeme za přízeň 

a přejeme šťastný nov ý rok

POBOČKA 
ŽĎÁR N. SÁZAVOU

Nádražní 33
tel.: 566 629 194
fax.: 566 627 853

mobil: 603 475 272
zdar@reproservis.cz

CENTRÁLA BRNO
Křížová 4

te.: 543 243 523
www. reproservis.cz

KOPÍRKY A MULTIFUNKCE 
PRO KAŽDÝ DEN

RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ SERVIS

TRADICE 

PROFESIONALITA

OSOBNÍ PŘÍSTUP

PF 2015 
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D kujeme Vám za spolupráci 
v r oce 2014 a do nového r oku 2015 
p ejeme hodn  zdraví, št ští a lásky

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

V A Š E  C E S T O V N Í  A G E N T U R A

Bc. Markéta Klimešová – cestovní agentura CA Markéta
Masarykovo nám. 11, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel./mobil: 777352323

a OC Convent, Horní 6, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
tel. 777352323, www.camarketa.cz, camarketa@email.cztel. 777352323, www.camarketa.cz, camarketa@email.cz

U nás už začalo léto
Přijďte si vybrat dovolenou.  

Máte tak skvělou příležitost ušetřit a nebo třeba nadělit krásný dárek na Vánoce.  

Navíc všichni jste zařazeni do soutěže o tablet iPad Air, 
termín konání soutěže od 31.10.2014 – 31.1.2015! 
Těšíme se na Vás, nabídku Vám rády připravíme a zašleme. Markéta a Draha  

„PS: Všechny  zájezdy jsou pojištěny Faktorem 100 – garance, že Vaše dovolená 

neskončí na letišti!!!!” 

ce

dělit krásnýný d dělit k á ý dd

ablet iPad Aablet iPad A
15!

ddárekk n nnnaa a VáVáVáVánonononocececec . ddáá k Vá

Air, Air

z12-camarZ

☺
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Místostarostou na žďárské 
radnici se stal Josef Klement, 
zvolený za KDU-ČSL. S jeho 
názory se mohou čtenáři 
seznámit v následujícím
rozhovoru. 

 Antonín Zvěřina

Většina Žďáráků vás jistě zná. Pře-
sto mohl byste se jim prostřednic-
tvím Žďárských novin představit?

Je mi 43 let, jsem ženatý, a s manžel-
kou máme tři děti ve věku 8, 16 a 20 
let. Od narození jsem hrdým Žďárá-
kem, jenom jsem si odskočil na gym-
názium do Nového Města na Moravě. 
Potom jsem vystudoval strojní fakul-
tu v Brně. Nejstarší syn snad půjde 
v mých stopách, i on studuje fakultu 
strojního inženýrství, i když jiný obor.

Než jste se stal místostarostou, 
určitě jste pracoval...

Nejprve přímo ve Žďárských strojír-
nách, následně patnáct let v další žďár-
ské fi rmě, se kterou jsem objel mnoho 
zemí v Evropě i v Asii. V roce 2012 
jsem vyhrál výběrové řízení na pozici 
manažera v jihlavské fi rmě, zabývající 
se vývojem a výrobou světlometů do 
aut. Tam jsem pracoval doposud.

Do zastupitelstva ve Žďáře jste 
kandidoval poprvé?

Poprvé jsem kandidoval již před 
čtyřmi lety. Po volbách měla KDU-
ČSL možnost nominovat členy do 
komisí a výborů. Byl jsem jako nestra-
ník nominovaný do kontrolního 
výboru a do komise pro sport a volný 
čas. Pracoval jsem i v několika komi-
sích na Kraji Vysočina. S těmito zku-
šenostmi a manažerskou praxí mám, 
doufám, z čeho vycházet.

Počítal jste s tím, když jste šel na 
kandidátku, že se možná pro vás 
změní svět?

Každý lídr strany či hnutí by měl jít 
do voleb s odhodláním přijmout zod-
povědnost za správu věcí veřejných. S 
tímto cílem šla do voleb i naše kandi-
dátka. Ve volbách jsme skončili třetí, 
stali jsme se druhou nejsilnější koalič-
ní stranou a já se stal místostarostou.

O rodině jste již mluvil, měl jste 

její podporu?
Bez podpory rodiny si tuto nesmír-

ně náročnou a zodpovědnou práci 
nedokáži představit, zázemí rodiny je 
pro mě velice důležité.

Stal jste se místostarostou, a 
najednou byla před vámi možnost 
uskutečnit vize.

Když se rozhlédnu po městě, vidím 
spoustu míst, která by mohla být 
krásnější, funkčnější. Nezapírám, 
jsem praktik, víc dbám na funkč-
nost než na estetiku, ale myslím si, že 
design návrhu dokáži také objektivně 
posoudit. V případech, kde se střetá-
vá mnoho subjektivních názorů, jsem 
spíš pro praktičnost zvoleného řešení. 
Osobně bych ve Žďáře nechtěl stavět 
žádné pomníky, ale s trochou nadsáz-
ky se spíše zaměřit na „patníky“. Lidé 
by měli mít ze života ve městě dobrý 
pocit, třeba se potom znovu zvedne 
dosud klesající počet obyvatel města.

Když jste přišel na radnici, pře-
kvapilo vás něco?

Když jsem přerušil práci v Jihlavě, 
která mě bavila, považoval jsem za 
hlavní plus, že nebudu muset dojíždět 
a ušetřím spoustu času. Moje pracov-
ní doba se ale právě naopak výrazně 
prodloužila. K tomu přibyly víken-
dové akce. Nebudu tajit, že mě to pře-
kvapilo, ale jsem ve Žďáře, kde jsem 
doma.

Máte vůbec čas na koníčky?
Jako žák jsem prošel fotbalem, hoke-

jem i řadou dalších sportů, a stále se 
cítím být sportovcem tělem a duší. 
Dnes je pro mě sport pochopitelně 
pouze rekreační záležitost. Snažím se 
aspoň sám pro sebe dodržovat ter-
míny na fotbálek s kamarády, občas 
si zaběhám a projedu se na kole, s 
manželkou a dětmi. Rekreačně.

Gratulace - určitě jich bylo mno-
ho. Dají se rozlišit?

To určitě. Třeba gratulace: „Nevolil 
jsem vás, ale držím vám palce.“ Z toho 
jsem poznal, že si lidé přáli změnu, 
která ve Žďáře nastala. Ale největší 
radost jsem měl z gratulací od přátel, 
kteří se mě rozhodli podpořit. Mám 
řadu přátel, kteří vědí, že jsem do poli-
tiky nešel s cílem zviditelnit se, ale že 
chci něco udělat pro město Žďár.

Máte představu, kterými oblastmi 
se budete zabývat?

Zatím máme pouze ústní dohodu 
s panem starostou, ale přece jen js-
me si už oblasti částečně rozdělili. Je 
to zejména z toho důvodu, aby jed-
notliví vedoucí odborů věděli, kam 
se obrátit. Během ledna představíme 
veřejnosti programové prohlášení, 
kde budou zohledněny i naše kompe-
tence.

Můžete být konkrétní?
Měl bych se zabývat oblastí spor-

tu, školství a sociální oblastí. Staros-
ta města Zdeněk Navrátil má v této 
chvíli na starosti územní plánování, 
kulturu a zdravotnictví.

Máte na starosti školství. Už 
jste se s tuto problematikou stačil 
seznámit?

Zatím si sestavuji ucelený obrázek z 
detailů, které sbírám. Nicméně jsem 
přesvědčen, že vzdělání a zapojení 
škol do života ve městě je u nás na 
dobré úrovni.

Jak na změny reagovali zaměst-
nanci městského úřadu?

Myslím si, že jsou to většinou profe-
sionálové. Samozřejmě žili v nejisto-
tě, co bude dál. Nechceme tvořit žád-
nou revoluci, byli bychom pošetilí a 
naivní, kdybychom se chtěli zbavovat 
pracovitých lidí. Pouze jsme je vyzva-
li ke spolupráci a otevřenosti. Některé 
změny jsou možné, ale jen systémové.

Takže - co byste popřál obyva-
telům Žďáru a místních částí do 
nového roku?

Zdraví, klid a pohodu. Aby rok 2015 
by rokem tvořivým a lidé ve Žďá-
ře získali důvěru v nové vedení měs-
ta. My se budeme na oplátku snažit 
naslouchat jejich názorům a respek-
tovat je.

NOVÝM místostarostou se ve Žďáře nad Sázavou stal Josef Klement. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Mám z čeho vycházet, říká Klement

Stěžejní náplní práce lektorů pro-
gramů primární prevence Centra 
prevence Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou (dále jen programy) je vstu-
povat do třídních kolektivů a zapojo-
vat děti a mládež do dění tak, aby si 
prostřednictvím prožitku vytvářeli k 
palčivým tématům naší doby vlastní 
názor, aby byla posílena jejich sebe-
důvěra, komunikační schopnosti, 
tolerance a přijetí odpovědnosti za 
své chování. 

Programy jsou strukturovány 
tak, aby podporovaly účastníky v 
dosažení optimálního tělesného, 
duševního a sociálního zdraví a kva-
lity života. 

Hlavním cílem primární preven-
ce je, aby předcházela a současně 
redukovala míru ohrožení, spojenou 
s rizikovým chováním, například 
záškoláctvím, šikanou, užíváním 
legálních či nelegálních drog, či 
poruchami příjmu potravy.

V poslední době se lektoři stále více 
zaměřují na užívání energetických 
nápojů nezletilými dětmi a mládeží. 
Během setkávání s dětmi ve školách 
se ukazuje, že zpravidla nevědí o rizi-
cích pití těchto nápojů, anebo vědí, 
ale stalo se to pro ně takovou nor-
mou, že nemají potřebu to měnit. Při-
tom v těchto tekutinách se ukrývá pro 
jejich organismus řada zrádností.

Energetické nápoje vyhledává, 
podle dostupných informací, stále 
více dospívajících. Obal, chuť i pocit 
zvýšení energie jsou největším láka-
dlem. O možné škodlivosti někte-
rých látek, které dané nápoje obsa-
hují, se již hovoří podstatně méně, a 
reklamy, billboardy ani letáky o nich 
neinformují. 

Existuje však celá řada nežádou-
cích účinků, které konzumace toho-
to nápoje může vyvolávat – zvýšená 
kazivost zubů, obezita, nevolnost, 
podrážděnost, neklid, nervozita, 
pocity úzkosti či srdeční poruchy, 
a o tom je potřeba s mladými lidmi 
hovořit.  -zt-

Energetické nápoje skrývají
nebezpečí pro mladé lidi

Lidé žádají řešení
Obyvatelé ulice Libická ve Žďáře 

nad Sázavou požádali o častější měře-
ní rychlosti. Městská policie rychlost 
měřila více než 50 hodin, stání 12,5 
hodin. Vždy se jednalo o provoz ve 
špičce. Ulicí projede tehdy za hodinu 
přes 200 automobilů, za 24 hodin více 
než dva tisíce vozidel. 

„Městská policie řešila 48 přestupků, 
27 se dopustili obyvatelé města,“ kon-
statoval místostarosta Josef Klement. 
Město se míní situací zabývat i do 
budoucna, kdy hodlá zadat studentům 
vysoké školy zadání, aby navrhli patřič-
né řešení. 

„Jsme si vědomi, že pozemní bariéry 
mohou zvýšit hlučnost,“ podotkl Kle-
ment. Doplnil, že se patrně nebude 
jednat o jedinou ulici ve Žďáře, kterou 
se bude vedení města zabývat. „Měření 
rychlosti v této ulici trvá,“ zdůraznil sta-
rosta Zdeněk Navrátil.  -zt-
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INI TOURCCK SANTI
niceStará Rad

Republiky 24Náměstí R
ďár nad Sázavou591 01, Žď

tel./fax.:566 625 8085
e-me ail: antini@santinitour.czsa

CHORVATSKO 2015
SEZONA 2015 JIŽ V PRODEJI - 

KATALOGY OBDRŽÍTE V NAŠÍ KANCELÁ I
  Z vlastních produktů nabízíme kompletně vybavené 
apartmány v Chorvatsku s vlastní či autobusovou do-
pravou s odjezdem přímo z centra Žďáru nad Sázavou.
  Letoviska: Krk, Vrbnik, Baška, Biograd na Moru,
Tribunj, Vodice, Primošten, Trogir-Kairos, Čiovo, Baška 
Voda, Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošče, Drvenik,
Gradac, Pelješac.

 Lákavá nabídka  
Nové apartmány Ivo v Podgoře

Novinky: Biograd n/Moru, Igrane, Živogošče, Drvenik

 Slevy za včasný nákup: 
do 31. 1. 2015 – 10% 

do 28. 2. 2015 – 8%, do 31 .3. 2015 – 6%
  Dále si u nás můžete zakoupit zájezd jiné cestovní 
kanceláře jako je Brenna, Eximtours, BlueStyle, Ko-tour, 
ESO, Shenkos, Rialto, Osvěta Hořovice, Bon Ton, Travel 
2002, Atis a mnoho dalších.
  Pobyty na chatách a chalupách v celé ČR z katalogu 
Chaty a chalupy

www. santinitour. cz
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Rekonstrukce centrálního 
náměstí Republiky ve Žďáře 
nad Sázavou vyvolala u zastu-
pitelů rozporuplné názory. 
Někteří ji označují za zdařilou, 
jiní ji považují za nedokona-
lou. Akce si vyžádala zhruba 
24 milionů korun. Následné 
pořadí stran a hnutí a zastupi-
telů je čistě náhodné.

 Antonín Zvěřina

ODS
„Jak projekt revitalizace žďárského 

náměstí skutečně dopadl, v současnosti 
ještě vidět není. Příští rok v létě budeme 
moudřejší,“ přemítá Jan Mokříš. 

Doufá, že tvůrci projektu a násled-
ně vybraná stavební fi rma odvedli 
dobrou práci. „Je třeba dále pokračo-
vat v rekonstrukci navazujících prostor. 
Žádná revitalizace nás však bohužel 
stávající silnice 1.třídy v centru města 
nezbaví,“ podotýká Mokříš.

„Já jsem vcelku spokojen i když někte-
ré věci je nutno ještě dotáhnout do kon-
ce, upravit či domyslet, ale jsem rád, že  
se rozsáhlá rekonstrukce uskutečnila, 
včetně všech inženýrských sítí, a že se 
na to našly fi nanční zdroje,“ pozname-
nává Radek Černý.  

„Myslím si, že se rekonstrukce náměs-
tí povedla. Je to výsledek soutěže 17 
návrhů. A do vítězného návrhu jsme 
zapojili i další nápady. Pokud chce 
někdo realizaci kritizovat, musím se ho 
zeptat, zda rozumí architektuře. Až se 
rozroste nová zeleň, zase to bude o ně-
čem jiném,“ netají Jaromír Brychta.

KSČM
„Protože jsem od samého počátku byl 

členem komise rozvoje města a byl jsem 
i členem pracovní skupiny pro náměs-
tí, jsem v podstatě spokojen. Každý 
občan, který spokojen není, nechť sdělí, 
co sám udělal pro jinou změnu podoby 
náměstí,“ myslí si Jaroslav Miklík.

„Jsem ráda, že po šestnácti letech pří-
prav se nejen náměstí, ale také obča-
né, dočkali realizace projektu úpravy 
náměstí. Určitě bych poděkovala pra-
covní skupině, která věnovala svůj čas 
a energii přípravě projektu,“ podotýká 
Šárka Vidergotová.

Vzhledem k dispozici, kterou  
náměstí nabízí, si myslí, že  je projekt 
maximem toho, co se dalo vytvořit. 
Úprava náměstí se jí líbí, těší ji, že se 
nezapomnělo ani  na bezbariérový 
přístup. 

„Moc pěkný pohled je od bývalého 
městského úřadu na radnici,  v poza-
dí s kostelem. Trochu obavy mám z 
použité dlažby, abychom za deště nebo 
v zimě nebyli jako na kluzišti,“ vyslo-
vuje obavy Vidergotová.

„Mně osobně se velice líbí, byl jsem u 
zrodu řady návrhů na nynější vzhled a 
valná většina těchto návrhů a podnětů 
se ve fi nální verzi objevila,“ říká Petr 
Stoček.

Má jasno, že připomínky, vyčítá-
ní nedostatků a všeobecná kritika se 
budou objevovat i v dalším období. 
Ale upozorňuje, že většina těchto 
kritiků a nespokojenců nikdy nedo-
kázala a ani teď nedokáže předložit 
takovou variantu, která by se líbila 
všem.

„Domnívám se, že takováto varianta 

ani nemůže existovat. Vzhled náměstí 
Republiky, tak jak se postupně dokon-
čuje, je důstojným dotvořením vzhle-
du celého vnitřního města a toto naše 
náměstí má předpoklady stát se skuteč-
ným středobodem společenského i poli-
tického dění ve městě,“ doplňuje Sto-
ček.

ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO
„Výsledná úprava náměstí odpovídá 

názvu projektu – Rekonstrukce povr-
chů náměstí Republiky. Určitě náměstí 
oproti předchozímu stavu prokouklo a 
je v lepší estetické kondici,“ nastiňuje 
Martin Mrkos. 

Doplňuje, že úprava nezajistila to, 
čemu náměstí má především sloužit, 
co je jeho posláním. A to být mís-
tem setkávání, místem pro zastavení 
se, místem, které pulsuje a je skuteč-
ně zdravým, živým centrem města. 
„Úpravu hodnotím pozitivně s tím, že 
další práce nás ještě čeká,“ konstatuje 
Mrkos.

„Těžko se posuzuje něco, co je za plo-
tem (odpověď byla redakcí vyžadována 
do 21. 11.). Nicméně to zatím působí 
jako šedá plocha, ze které je potřeba 
rychle odletět. Doufám, že zde bude 
možnost pokračovat k prvkům hravos-
ti směrem k barvám oživení, co lákají k 
zastavení a možnosti pobýt,“ nastiňuje 
Zdeněk Kulhánek.

„Výsledek rekonstrukce na mě dělá 
dojem nevyužité příležitosti. Pouhou 
výměnou povrchů a vysázením nové 
zeleně se z náměstí neučiní místo setká-
vání, což by náměstí mělo být přede-
vším. Nikoli jen parkoviště, byť s novou 
kašnou a zvonkohrou,“ kritizuje Ond-
řej Vykoukal.

KDU-ČSL
„Rekonstrukci žďárského náměs-

tí Republiky jsem vždy považoval za 
důležitou a v přípravných projedná-
váních ji jako zastupitel podporoval,“ 
začíná obšírnější vyjádření Rosti-
slav Dvořák.

Za zásadní považuje, že tato první 
etapa rekonstrukce náměstí byla řád-
ně převzata od fi rmy, která provádí 
realizaci, a to ve shodě s projektem a 
bez závad. 

Připomíná, že příprava navazují-
cích etap se bude týkat napojení do 
pěší zóny, včetně pěší zóny spod-
ní části náměstí, navazující na Hav-

líčkovo náměstí a protější strany 
náměstí před obchodními domy.

„Jsem si vědom, že pouhé provedení 
stavebních úprav náměstí Republiky 
nezajistí to důležité, o co dlouhodobě 
usilujeme, a tím je společenské oživení 
centra města. Každé náměstí má být 
prostorem určeným k setkávání obča-
nů. Tuto přidanou hodnotu budeme 
schopni naplnit pouze v případě, že 
na zrekonstruovaném náměstí budou 
pořádány například pravidelné trhy 
nebo kulturní a společenské akce,“ zdů-
razňuje Dvořák.

„Ano, líbí...ale...a nyní by mohla 
následovat řada připomínek a námě-
tů, co mohlo být jinak, možná i lépe a 
není. Nemám však tento způsob kriti-
ky ráda. Naše náměstí obnovu potřebo-
valo. Diskuze nad jeho vzhledem byla 
dlouhá a bylo do ní zapojeno mno-
ho různých subjektů,“ míní Romana 
Bělohlávková. 

Uvědomuje si, že jeho vzhled je 
výsledkem mnoha kompromisů a 
také fi nančních možností, které měs-
to mělo. Pozitiva však u ní převažují 
a už nyní se těší, až se ke slovu dosta-
ne zeleň a květiny a voda v kašně. 

„A co se mi na našem náměstí oprav-
du nelíbí? Projíždějící kamiony a těžká 
nákladní auta. Ta nám totiž budou 
kazit i sebekrásnější náměstí a jsme u 
otázky obchvatu města,“ míní Bělo-
hlávková.

„Všechno nové je hezké a všechno, co 
se jednou udělá, je možné zrealizovat 
ještě lépe. Důležité je, abychom se ny-
ní poučili ze všech chyb, které se možná 
ještě projeví,“ naznačuje Anna Janů.

ČSSD
„Postupně se v centru Žďáru ukazuje, 

že přání občanů našeho města zlepšit 
vzhled náměstí, se naplňuje. Uprostřed 
města se objevuje další, nová, hezká 
a účelná proměna,“ míní Vladimír 
Novotný.

Myslí si, že občané ocení nový 
vzhled centra, který bude základem 
pro další změny, které jsou plánová-
ny. „Doufám, že nové vedení naváže na 
dobrou přípravu a bude tento projekt 
dále rozvíjet. Těším se na nové náměstí 
a na jeho novou tvář,“ říká Novotný.

„S úpravou centrálního náměstí, i 
když ještě není vše hotovo, jsem vcel-
ku spokojen. Jsem rád, že konečně pro-
běhla demolice bývalého hotelu Bílý 
lev, zajímavě je řešena nová kašna, líbí 

se mi využití moderních prvků, jako 
například osvětlení. Bohužel hlav-
ní dopravní tepna vedoucí přes toto 
náměstí vše kazí a nedává příliš prostor 
pro optimální řešení náměstí,“ podpo-
ruje projekt Tomáš Martinec.

„Mně se osobně provedená úprava 
líbí. Považuji jej za prostor, který má 
sloužit i ke shromažďování občanů 
při různých příležitostech, Novoroč-
ní ohňostroj, vítání úspěšných rodá-
ků, různé trhy, možné demonstrace 
či mítinky, a tomuto provedená úpra-
va vyhovuje. Předpokládám, že na ja-
ře bude náměstí doplněno lavičkami, 
bude zprovozněna kašna a dojde k 
umístění nějakých nádob s květinami, 
čímž získá konečnou podobu,“ vyzná-
vá se Zdeněk Štursa.

„Nemám s tím problém. Vyloženě se 
mně líbí nová moderní kašna a jsem 
nadšený i z toho, že na náměstí zůsta-
ne původní středověká kašna. I zeleň, 
která je okolo vysazována v pruzích, 
působí dobře. Myslím, že i k imobilním 
občanům a rodičům s kočárky je nyní 
náměstí přátelštější. To, jestli mohlo být 
něco jinak, jsou nyní jen plané řeči. Jak 
se říká, po boji je každý generálem a 
já nejsem zvyklý plácat prázdnou slá-
mu,“ má svůj názor Michal Hubert 
Zrůst.

ANO 2011
„Úprava centrálního náměstí neby-

la diskutována s občany dostačujícím 
způsobem. Možná by se našlo hezčí a 
levnější řešení. Ovšem nemohu říci, že 
by výsledek byl naprosto špatný. Je to 
obyčejné náměstí bez zvláštního nápa-
du a s málo zelení. Výjimečná je his-
torická studna, ta ale nebyla součás-
tí projektu,“ netají kritiku Ludmila 
Řezníčková.

„Představme si, že bychom před rea-
lizací takového projektu, jako je úpra-
va náměstí Republiky, případně stavba 
bazénu, mostu přes Sázavu nebo are-
álu u Pilské nádrže, vedli mezi sebou 
jako občané diskuzi o tom, co by se 
nám v tom místě líbilo, k čemu a komu 
a za jakých podmínek by to mohlo 
sloužit, jaký bude obecný přínos, jaké 
budou investice, kolik a koho stojí 
provoz a zda není lépe využít fi nance 
jinak,“ ptá se Vlastimil Forst. 

Domnívá se, že děti ve škole by 
mohly kreslit svoje nápady, odborní-
ci přidat pár rozdílných návrhů řeše-
ní, a to by se dále diskutovalo. 

„Měli bychom možnost tvořit. Pak 
by to byl náš bazén, naše náměstí, 
náš most. Ale takhle. Potřebu tvořit 
si uzur povali na městském úřadu. Z 
nás udělali pouhé konzumenty. Proč?“ 
pokračuje Forst, ANO 2011.

„Zrekonstruované náměstí bude 
nějaký čas líbivé proto, že bude zářit 
novotou. Již delší dobu se ale zamýš-
lím nad tím, jakou přidanou hodnotu 
nám investované milióny následujících 
40 let přinesou. Co spatříme, až záři-
vé kostky po první zimě trochu zešed-
nou? Budou lidé náměstí navštěvovat 
častěji? Budou na něm trávit Žďáráci s 
chutí svůj čas? Zastaví se na něm náv-
štěvník města? Bude se líbit i dětem? 
Poskytne cyklistům bezpečnější a poho-
dlnější průjezd? Nechávám na každém 
čtenáři, ať si na tyto otázky dle svého 
soudu odpoví sám,“ nabádá Radek 
Zlesák.

Rekonstrukce vyvolává obdiv i kritiku

NOVOU kašnu na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou zakrývá zatím dře-
věný poklop. Foto: Antonín Zvěřina



Školství

Pátek 9.1.2015 
15.00 - 17.00 hod. 

Sobota 10.1.2015 
9.00 -11.00 hod. 

Žďár nad Sázavou 

Neumannova 2
591 01 Žďár nad Sázavou
www.gymzr.cz

Gymnázium 

telefon: 566 653 812, fax: 566 625 720
e-mail: gymnazium@gymzr.cz

možnost konzultace s vyučujícími a vedením školy• 
ukázky práce žáků• 
materiály o studiu • 

informace k přijímacím zkouškám v aule: 
pátek 15.15 hod. a sobota 9.15 hod.
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Žďár nad Sázavou 
Gymnázium 

Srdečně Vás 
zveme na

Srdečně Vás 
zveme na Dny otevřených 

dveří Dny otevřených 
dveří 

Nejlepší způsob, 
jak nás poznat: 
www.gymzr.cz 

Nejlepší způsob, 
jak nás poznat: 
www.gymzr.cz 

Žáci a studenti se po vánočních 
prázdninách znovu vrací do škol-
ních lavic v pondělí 5. ledna 2015. 

Po svátečním odpočinku je čeká 
několik náročných týdnů zkoušení, 
testů a prověrek, neboť kantoři bu-
dou uzavírat známky za první polo-
letí.

Po obdržení vysvědčení se žáci a 
studenti mohou těšit na jednodenní 
pololetní prázdniny. 

Ty připadají na pátek 30. ledna 
2015, takže báječně prodlouží víkend.

V Kraji Vysočina, tedy na Jihlavsku, 
Třebíčsku, Žďársku, Pelhřimovsku 
a Havlíčkobrodsku plynule navazu-
jí jarní prázdniny ve dnech 2. – 8. 
února 2015.

Pro rodiče, jejichž ratolesti stu-
dují mimo Vysočinu, uvádíme i 
přehled termínů jarních prázdnin 
v ostatních okresech, stanovených 
dle sídla školy.

PO 2. – NE 8. ÚNORA  2015
Ve stejném termínu jako Kraj Vyso-

čina mají jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne i obvody hl. města Prahy 
a okresy Česká Lípa, Jablonec nad Ni-
sou, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál.

PO 9. 2. – NE 15. 2. 2015
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Pra-

chatice, Strakonice, Ústí nad Labem, 
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad 
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opa-
va, Jeseník.

PO 16. 2. – NE 22. 2. 2015
Benešov, Beroun, Rokycany, České 

Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, 
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svita-
vy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město.

PO 23. 2. –  NE 1. 3. 2015
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-měs-

to, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, 
Louny, Prostějov, Karviná.

PO 2. 3. – NE 8. 3. 2015
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, 

Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hra-
dec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frý-
dek-Místek.

9. 3. – 15. 3. 2015
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vse-

tín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, 
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Pl-
zeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, 
Teplice, Nový Jičín. -lv-

Kdy budou pololetní 
a jarní prázdniny? Zápis dětí do všech žďárských 

základních škol pro školní rok 
2015/2016 bude probíhat tradičně ve 
druhé polovině ledna. 

Rodiče mohou své ratolesti přivést 
buď v pátek 23. ledna 2015, v době 
od 14 do 17 hodin, nebo v sobotu 24. 
ledna 2015, v době od 9 do 11 hodin. 

„Dle očekávání přijde k zápisu do 
1. tříd základních škol asi 250 dětí“, 
uvedla na dotaz ŽN Alena Prokopo-
vá z odboru školství, kultury a sportu 
MěÚ ve Žďáře n. S.

Podrobné informace k zápisu dětí 

do 1. tříd budou mít ředitelé jednot-
livých škol, o spádovém obvodu pří-
slušné školy se mohou rodiče předem 
přesvědčit na vstupních dveřích škol 
či na školních webech, které pro úpl-
nost uvádíme: 

Základní škola Komenského 2 (2. 
ZŠ): www.2zszdar.cz

Základní škola Komenského 6 (3. 
ZŠ): www.3zszdar.cz

Základní škola Švermova 4: 
www.4zszdar.cz, www.zameckaskola.cz

Základní škola Palachova 35: 
www.1zdar.cz -lv-

Budoucí prvňáčky čeká zápis



STRANA  8 Školství  ŽN - LEDEN 2015

Vyšší odborná škola a Střední ško-
la veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč dlouhodobě organizuje 
pro své studenty zajímavé odborné 
praxe.

Praxe v cizině je motivací k lepším 
studijním výsledkům. Studenti získá-
vají možnost uplatnění v zahraničí, 
nabývají větší jistotu v konverzaci a 
rozšiřují si znalost cizího jazyka, mu-
sejí se přizpůsobit jiným pracovním 
podmínkám.

Okolnosti je nutí spolehnout se ví-
ce sami na sebe, na svoje znalosti 
a dovednosti. A to, že poznávají ji-
né kultury, jiný způsob života, je jen 
přidaná hodnota. Kromě nadšení ze 
zážitků studenti také dokáží kriticky 
porovnat výhody a nevýhody jednot-
livých systémů a poznají své silné a 
slabé stránky.

Obavy z komunikace v cizím jazy-
ce se projevují i u těch, kteří v hodi-
nách výuky nemívají problémy. Z to-
hoto důvodu byly na škole zavedeny 
výukové bloky cizího jazyka s rodilý-
mi mluvčími (a to nejen pro žáky, ale i 
pro odborné učitele). I když v součas-
né době jako hlavní cizí jazyk převa-
žuje na většině škol angličtina, přesto 
výuku němčiny ve škole podporuje-
me.  Důvodem je, že zajímavé pracov-
ní nabídky přicházejí převážně z 
okolních německy mluvících zemí a 
od firem, které u nás mají zastoupení 
a které jako komunikační jazyk poža-
dují němčinu. Někteří studenti obo-
ru zdravotnický asistent si záměrně 
jako cizí jazyk zvolí němčinu a sys-
tematicky se tak připravují na školní 

odbornou praxi v Berlíně. Například 
jen v loňském školním roce strávi-
li naši studenti ve firmě Pflegewerk 
66 týdnů a v tomto roce spolupráce 
s německým partnerem úspěšně po-
kračuje. 

Zajímavou zkušenost získali dva 
studenti třetího ročníku, kteří se po 
školní praxi v červnu rozhodli v ní 
pokračovat i v době hlavních prázd-
nin. Nebylo by na tom asi nic zvláštní-
ho, kdyby se nejednalo o angličtináře, 
kteří využili nabídky a připravili se 
na praxi intenzivní výukou zejmé-
na odborné němčiny, aby tak mohli 
vyjet na zkušenou do Berlína se svý-
mi spolužáky „němčináři“. Praxe se 
navíc jednoznačně vyplatila. Pokud 
úspěšně zvládnou maturitu, mají tito 
studenti nabídku pracovního uplat-
nění.

Nabídku trvalého pracovního po-
měru prezentovala na škole paní 
Sandner - vedoucí Pflegewerku pově-
řená spoluprací s ČR. Je nutné se ne-
bát, dobře se připravit a zkusit to.

Miroslav Dočkal
ředitel školy

(PI- t01-vetD)

S němčinou na praxi
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Více informací a termíny najdete na našich 
webových stránkách www.lekol.cz, info@lekol.cz, tel.: 739 943 557

Efektivní výuka jazyků v malých skupinách do šesti osob

Jazyková škola Lingua Effect 
Žďár nad Sázavou

z0
1-

lin
gu

aZ

STRANA 9 Školství ŽN – LEDEN 2015

Pololetní kurzy
9. 2. – 30. 6. 2015
Jednou týdně 
90minutová lekce
Cena: 2 950,- Kč 

Tříměsíční kurzy 
16. 2. – 16. 5. 2015
Dvakrát týdně
90minutová lekce
Cena: 4 500,- Kč

Kurzy na míru
Kdykoli během roku
Podle Vašich po-
žadavků vám 
připravíme kurz 
krátkodobý nebo 
dlouhodobý pro 
jednu nebo více 
osob.

NOVINKA: Školení 
paměťových technik
Dvoudenní školení, 
během kterého se 
naučíte 200 slov 
z daného jazyka

Jazyková škola Lingua Effect, jejíž učebny nalez-
neme v šestém patře budovy České pojišťovny na 
Dolní ulici(dv. č. 710 a 715), pro vás do roku 2015 
chystá absolutní novinku.

Je založena na zkušenostech českého paměťového 
rekordmana Jakuba Poka. S nástinem jeho metod na 
výrazné zlepšení paměti jsme se mohli např. setkat 
v různých televizních a rozhlasových pořadech.

„Jakub Pok pracuje s paměťovými technikami, které 
vám několikanásobně vylepší paměť a pomohou vám 
nejen v běžném životě, ale právě také při výuce ja-
zyků,“ uvádí ředitelka školy Bc. Tamara Kolátorová. 
Jak vysvětluje, paměťové techniky nám mohou nej-
více usnadnit učení ze slovní zásoby. S metodou klí-
čového slova si totiž při pravidelném tréninku doká-
žeme uložit a zapamatovat až 100  slov za hodinu. 

„My jsme Jakuba Poka pozvali k nám do školy, aby 

Nabídka jazykových kurzů pro rok 2015
Angličtina – němčina – ruština – francouzština – italština – španělština

Pro všechny jazyky vypisujeme kurzy pro začátečníky i pokročilé

Více info na www.lekol.cz, info@lekol.cz, tel.: 739 943 557

nás seznámil s jeho revoluční metodou. Na kurzu 
jsme se kromě metody klíčového slova naučili i to, 
jak si slova nebo fráze uložit nastálo do paměťo-
vých cest a spoustu dalších metod,“ vítá učitelka 
jazyků.

Jazyková škola Lingua Effect chystá pro jaro a léto 
2015 několik dvoudenních školení.„Naučíme vás, 
jak tyto metody při studiu cizích jazyků používat. 
Ze školení si navíc odnesete natrvalo uložených až 
200 slov z daného jazyka, které si zapamatujete, 
aniž byste si je museli psát,“ dodává Bc. Tamara 
Kolátorová. (Pí)
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Více inf

REVOLUČNÍ METODA 
VE VÝUCE JAZYKŮ
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Saunovat děťátko můžeme 
od dvou měsíců věku

Je sauna vhodná i pro malé miminko? 
To je otázka, kterou si kladou rodiče, sami 
mnohdy zvyklí na pravidelné saunování. 
Vědí, že procedura má blahodárné  a pre-
ventivní účinky na celkový zdravotní stav 
a lze ji  využít i jako prostředku k postup-
nému otužování a ke zvyšování kondice. 

Odpovídá Blanka Kolářová-Sudíková, zá-
stupkyně žďárského baby clubu Plaváček, 
který se věnuje výuce plavání kojenců.

Jak v úvodu potvrzuje, sauna je roz-
hodně velmi vhodná právě i pro malá 
miminka. Snem každého rodiče je totiž 
mít zdravé děťátko, které dobře spí a jí, 
je usměvavé, občas pláče a pěkně, svým 
osobním tempem, se vyvíjí.   

„Pravidelným saunováním dětí s rodiči lze po-
sílit vlastní obranné síly organismu. To vlivem 
reakcí organismu na tepelný podnět,“ vysvětluje 
Blanka Kolářová-Sudíková. „Vlastně si uměle 
vytvoříme to, co naši předkové zažívali celkem 
běžně, ale co my, díky vyspělosti civilizace a způ-
sobu našeho života, nepoznáme,“ dodává s tím, 
že především střídáním tepla a chladu sauno-
váním si nahrazujeme tyto přírodní podněty.  

Důležitý je i výchovný význam sauny. 
Rodiče tím, že chodí do sauny, učí své 
děti chování podporující zdraví. „Děti od 
malička sledují, jak se rodiče starají o své 
tělo, a jestli dávají přednost chování, které 
jejich tělu prospívá, či je ničí. Pokud chodí 
rodiče do sauny nazí, dítě se velice přiroze-
ně učí znát rozdíly mezi mužem a ženou a 
nahotu nebere jako něco neobvyklého,“ uvá-
dí terapeutka. V sauně může i celá rodina 
strávit velmi příjemné chvíle společnou 
činností. 

„Z vlastní zkušenosti saunu doporučuji 
všem, protože je ideální ke zvyšování celkové 
odolnosti organismu. Organismus váš i vaše-
ho dítěte pak snáze odolá jakékoliv nákaze a 
nemocem,“ vzkazuje rodičům Blanka Kolá-
řová-Sudíková.

Rozhodnutí, jestli navštívit saunu se svým 
dítětem, je ale stejně jen a jen na vás, rodi-
čích. „My v Plaváčku saunujeme děti od mimi-
nek  už 16 let, a za ty roky jsme si saunu oprav-
du zamilovali. Vidíme fakticky úžasné výsledky, 
a jsme za to vděční,“ říká. 

 (Pokračování na str.11)

Škola nabízí:
výuku v moderně vybavených  
učebnách 
výuku s podporou  
interaktivních tabulí a učebnic
výuku s podporou dotykových  
zařízení 
vzdělávání žáků v méně  
početných třídních kolektivech
individuální přístup k žákům  
ve výuce
výuku s podporou asistentů  
pedagoga
podporu žáků při přípravě na  
výuku ve školním klubu 
logopedickou péči a  
dyslektické kroužky
konzultace pro rodiče a žáky  
ve Školním poradenském 
pracovišti
vzdělávání dětí předškolního  
věku v přípravném ročníku
vzdělávání žáků se zdravotním  
postižením a znevýhodněním 
výuku v multisenzorickém  
prostoru SNOEZELEN
alternativní výuku  
a rehabilitační cvičení na velké 
trampolíně
činnost v keramické dílně 
volnočasové aktivity 
mléčný a pitný režim 
ovoce do škol  

Den otevřených dveří
Učitelé a žáci Základní školy 

Komenského 6
Vás srdečně zvou k návštěvě školy

v úterý 
13. ledna 2015

8.00 – 11.00 
ukázky výuky ve třídách

14.00 – 15.30 
rohlídka školy a poskytnutí
informací pro rodiče budoucích 
prvňáčků

Těšíme se na Vaši návštěvu

Zápis do prvních tříd se koná
v pátek 23. ledna 2015 

od 14 do 17 hodin
v sobotu 24. ledna 2015 

od 9 do 11 hodin

Informace
www.3zszdar.cz

3zszdar@3zszdar.cz
566 591 423, 736 472 472

Škola nabízí:

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 6

z01-3zšZ
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Saunovat děťátko můžeme…

Kurzy Cambridge English 
na ZŠ Palachova 

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: 566 623 446
e-mail: informace@szszdar.cz, web: www.szszdar.cz

OBORY VZDĚLÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY:
Zdravotnický asistent  53-41-M/01

  čtyřleté denní i večerní studium zakončené maturitou
Zdravotnické lyceum  78-42-M/04

   čtyřleté denní studium zakončené maturitou

OBOR VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ:
Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1.  

 tříleté denní pomaturitní studium a 3,5leté kombinované studium 
(při zaměstnání)  zakončené absolutoriem

Dny otevřených dveří:  
pátek  9.  1. 2015
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Partnerem a poskytovatelem pří-
pravných kurzů jazykových zkoušek 
Cambridge English se stala Základní 
škola Palachova ve Žďáře nad Sáza-
vou. To ve spolupráci s Evropským 
centrem jazykových zkoušek. 

Žáci 4. – 9. ročníku všech žďárských 
základních škol  mají nově možnost se  
účastnit přípravných kurzů na přísluš-
né jazykové úrovni.

Po jejich absolvování žáci skládají 
jazykové zkoušky zahrnující všechny 
oblasti jazykového vzdělání, včetně 
ústní části za účasti rodilého mluvčí-
ho. 

„Všechny kurzy i následné zkoušky 
probíhají přímo ve škole a jejich cílem 
je zvyšování obecné úrovně jazykových 
znalostí žáků,“ informuje za pořada-
telskou školu Mgr. Lucie Boháčová.

(Dokončení ze str. 10)
Je pak nádherné vidět uvolněné a spoko-

jené děti, které si po sauně, a následném 
ochlazení ve studeném bazénu, hoví v ná-
ruči svých rodičů.

Blanka Kolářová-Sudíková přidává 
pár dobrých rad. 

Kam s děťátkem chodit do sauny:
děťátko můžeme saunovat sami v domá-• 
cí sauně
v sauně ve skupince rodičů pod vedením• 
v sauně po lekcích plavání s baby clubem. • 
Děti mají mít teplotu v prohřívárně 70 • 
až 85°C. 

Věk dětí 
Začít se saunováním děťátka můžeme již 

ve dvou měsících, prakticky hned, pokud 
má děťátko zahojený pupíček a je zdravé. 
Samy maminky velmi dobře cítí, která mi-

minka jsou bez problémů, prospívají, dob-
ře spí - a s těmi mohou začít navštěvovat 
saunu. 

Reakce našeho organismu na saunu 
Abychom si dokázali představit, co se 

s námi během saunování – tedy ve fázi  
prohřátí a ochlazení – děje, povíme si 
něco málo o procesech, které v těle pro-
bíhají. 

Dochází k většímu prokrvení, díky roz-
šíření cév a vlásečnic. Zvyšuje se rychlost 
cévních reakcí, což naše tělo využije při 
nachlazení. Snižují se obě hodnoty tlaku a 
zrychluje se tepová frekvence. Dýchání se 
zrychluje a prohlubuje, dochází k uvolnění 
dýchacích cest. Bohužel, někteří z nás dý-
cháme mělce nebo-li povrchně a také zkra-
cujeme část výdechu. 

V neurovegetativním systému dochá-
zí k nastolení tolik potřebné rovnováhy, 

ustupuje nervozita, neklid, nespavost a 
tísnivé pocity. Proto po saunování děti 
lépe spí, jedí, nachází se v dobré pohodě, 
nejsou přecitlivělé a dokáží se zklidnit. 

Nezapomeňme doplňovat tekutiny
Termoregulační systém organismu se 

přehřátí brání pocením, takže musíme 
doplňovat tekutiny. To nejen během sau-
nování, ale již od rána a po celý zbytek 
dne. Pocením se náš organismus zbavuje 
škodlivých odpadních látek. V našem tě-
le dochází ke zvýšení hladiny imunitních 
látek, čímž získáváme větší odolnost brá-
nit se nemoci.

Dochází k psychickému i fyzickému 
uvolnění, relaxaci, nastává pocit euforie a 
blaha, stejně jako při cvičení či sexu. Kle-
sá počet bílých krvinek, které jsou vždy 
průvodním jevem zánětů a alergií a zvy-
šuje se počet těch, které pohlcují choro-
boplodné mikroby a viry. 

Také se tvoří protilátky přímo na sliz-
nici dýchacích cest. Proto sauna po-
máhá dětem, které trpí opakovanými 
záněty průdušek a dýchacích cest. Je 

prokázáno, že u saunujících se dětí je 
výskyt onemocnění horních cest dýcha-
cích 10krát nižší než u dětí, které saunu 
nenavštěvují. Tento stav trvá cca 6 - 7 
dní, proto je ideální saunovat děti jed-
nou týdně. 

Společné účinky:
vyčištění pokožky a povzbuzení • 
tvorby nových buněk
otužení organismu, posílení ochrany • 
vůči infekcím
posílení srdce a úprava krevního tlaku• 
povzbuzení hypofýzního a ledvino-• 
vého systému
trvalé účinky pravidelného sauno-• 
vání
odstranění infekcí dýchacích cest• 
prevence pro přizpůsobení a úpravu • 
krevního tlaku
zlepšení prokrvení kůže, sliznic a dý-• 
chacích cest a cév krevního oběhu
ošetření a péče o pokožku.• 
Fota: archiv Plaváček (Pí)

certifi kovanou školu- značka Rodiče  
vítáni
aktivní školu – program Pro školy 
program podpory digitalizace škol  
–Edulab
příprava ke zkouškám Cambridge  
English (4.-9.ročník) – partnerská 
škola
moderně vybavenou bezbariéro- 
vou školní budovu pavilónového 
uspořádání 
atria pro pobyt žáků venku, školní  
pozemek a arboretum 
tři počítačové učebny s připojením  
na internet
všechny učebny vybavené výpo- 
četní technikou, dataprojektory 
a televizory
nadstandardně vybavené odborné  
učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 
zeměpisu..
jazykové učebny vybavené speciální  
technikou pro výuku jazyků
multifunkční učebnu, knihovnu  
pro žáky i učitele, 17 interaktivních 
tabulí
keramickou dílnu s vlastní pecí 
vysokorychlostní připojení k inter- 
netu pro žáky i mimo vyučování
dvě tělocvičny, posilovnu a venkovní  
hřiště s umělým povrchem
samostatné pracovny školní družiny  

spojené s vycházkovými dvory s re-
laxačním vybavením a trampolínou
moderní a prostornou školní jídelnu,  
výběr ze dvou jídel, možnost objed-
návání stravy po internetu
adaptační pobyty pro žáky 1.tříd  a  
harmonizační pobyty pro žáky 6. tříd 
kurzy plavání  pro žáky 1.,2. a 3. tříd  
hodiny bruslení 
lyžařské kurzy na horách 
přípravu žáků na studium na střed- 
ních školách
přípravu žáků do soutěží a olympiád 
pestrou nabídku mimoškolní činnos- 
ti (soutěže, zájmové kroužky, akce 
s rodiči a pro rodiče ,jarmarky... )
výuku anglického jazyka již od  
prvního ročníku
poskytování péče žákům individuál- 
ně integrovaným
pestrou nabídka volitelných před- 
mětů dle zájmu žáků
školní poradenské pracoviště (školní  
psycholog,výchovný poradce, meto-
dik prevence)
žákovský parlament 
ekotým 
pitný režim pro žáky včetně dotova- 
ných mléčných výrobků
ovoce do škol pro žáky 1. stupně 
zkušený kvalifi kovaný pedagogický  
sbor

Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Co u nás najdete?

Palachova 2189/35, příspěvková organizace
nositelka prestižního titulu Ekoškola

z01-v.všZ

Na aktuální dění ve škole se můžete podívat 
v relacích školní televize ŠKOTEL na našich webových stránkách 

www.1zdar.cz
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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

z01-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. 2. 2015  otevíráme pololetní kurzy

DALI JSTE SI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? 

Žďár nad Sázavou, Švermova a
Základní škola 

Moderní škola se čtyřicetiletou historií, s fungujícím 
žákovským parlamentem, preventivními programy 

a inspirující spoluprací s rodiči. 

Nabízíme sportovní vyžití, výuku v odborných 
i specializovaných učebnách, získali jsme titul 

EKOŠKOLA, ŠKOLA PRO DEMOKRACII A ŠKOLA 
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 

Výuka probíhá dle našeho vzdělávacího programu 
RŮZNÉ CESTY-SPOLEČNÝ DÍL ve dvou budovách 

Švermova 4 a Zámek 4. Těšíme se na vás.

Ředitel školy PaedDr. Jaroslav Ptáček:
skola@4zszdar.cz, www.4zszdar.cz

z0
1-
IV
ZŠ
Z

Ve žďárské jazykové škole Welcome, 
která se zaměřuje na výuku angličtiny 
a němčiny, si ve vánoční době studenti 
s lektorkou připomínají, jak tyto svátky 
slaví lidé v Anglii a v Německu.

„Také zpíváme koledy a písně v daném 
jazyce a otevíráme si tzv. Christmas crac-
kers. I v těchto zemích jsou Vánoce pře-
devším oslavou narození Ježíše Krista a 
svátky klidu, míru a dobré vůle,“ přibli-
žuje lektorka jazykové školy Zuzana 
Bednářová. 

Jak nám dává nahlédnout do tam-
ních vánočních tradicí, Britové rozesí-
lají opravdu velmi mnoho přání a po-
hlednic, a domy se zdobí cesmínou, 
jmelím a břečťanem.

Dárky nenosí Ježíšek, ale známý Santa 
Claus – pro něhož byl inspirací legendár-
ní patron dětí, Svatý Mikuláš. „Moderní 
podoba Santa Clause je výtvorem americ-
ké reklamní kampaně, s níž začala v roce 
1915 nápojová společnost White Rock, a 
další byla v roce 1931 společnost Coca-co-
la,“ připomíná lektorka.

Anglické děti věří, že Santa Claus žije 
na Severním pólu a na saních tažených 
devíti soby oblétá s dárky celý svět. 

Do domů přichází v době, kdy všichni 
spí, skočí do komína a přistane v krbu. 
Na krbové římse jsou nachystány pun-
čochy a do nich dává dárky.

Dárky se oproti našim zvyklostem roz-
balují až 25. prosince ráno, kdy si děti 
pro ně běží ke krbu a větší dárky mohou 

V jazykové škole si připomínáme anglické Vánoce
nalézt pod stromečkem. Rodina se ten-
to den schází u stolu v čase oběda nebo 
později, při tradiční Christmas dinner. 

Podává se pečená krůta s brambo-
ry a se zeleninou (tuřínem, květákem 
či brokolicí), doplněná brusinkovou 
nebo mátovou omáčkou. Tradičním 
dezertem je tzv. Christmas pudding, 
který se vyrábí dlouho před Vánocemi, 
měsíc či více. „Čím starší, tím lepší, a je 
díky vysokému obsahu alkoholu (rum, 
pivo) velmi trvanlivý. Hutný pudding 
je spojený vejci a lojem, obsahuje suše-

né ovoce, oříšky, hrozinky, mrkev, cukr, 
strouhanku, melasu a koření,“ popisuje 
Zuzana Bednářová. 

Pudding se podává ohřátý v páře a 
politý horkou brandy, která se zapálí. 

Je v něm také zapečená mince, a věří 
se, že kdo kousne do kousku s mincí, 
bude mít po celý rok štěstí.

Ke slavnostní tabuli patří také 
Christmas crackers, tuby z lepenky, 
které vypadají jako velké bonbóny. 
„Crackers se otevírají roztržením, a pro-
tože je v nich proužek s kapslí, trochu to 

třeskne (crack = třesknout). Uvnitř je 
party čepice, malý dárek a vánoční há-
danka či vtip,“ říká lektorka. 

Dvacátý šestý prosinec je nazýván Bo-
xing day (krabičkový den), protože v 
historii chudí lidé v tento den dostávali 
krabičky s dárky od bohatých.

„Doufám, že jste měli krásné Vánoce, pl-
né pohody a rozjímání a strávené s Vašimi 
nejbližšími a nejdražšími. Have a Happy 
New Year!“ přeje všem čtenářům Zuzana 
Bednářová z jazykové škole Welcome.
 (Pí)

Mezi nejlepší školy svého druhu 
v celé České republice trvale patří 
žďárská Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga. 

Orientuje se na gastronomii a řídí se 
nejmodernějšími trendy evropského 
školství. 

„S enormním úsilím přistupujeme k 
profesním soutěžím v rámci škol svého 
druhu. Naši studenti získali celou řadu 
prestižních ocenění,“ informuje ředitel 
Ing. Jiří Cočev

Z úspěchů zdejších studentů mů-
žeme jmenovat např. 1. místo v 
krajském kole, 2. místo v meziná-
rodní soutěži evropských regio-
nů, 1. místo Gastro Hradec Junior 
2014, zlaté ocenění Gastro Hradec 
2013 – kategorie minidezertů, stří-
brné ocenění Gastro Hradec 2012 
či 3. místo v soutěži AKC Gastro 
Junior 2011.

Škola se snaží aplikovat teoretické 
poznatky a dovednosti do své praktic-
ké činnosti. 

Žáci mají jedinečnou příležitost 

účastnit se prestižních cateringových 
akcí, které jsou odbornou veřejností 
hodnoceny na vysoké úrovni. 

„Byly to např. rauty na Pražském hra-
dě, v Arcibiskupství Praha a v Hradci 
Králové, catering pro podnik Žďas na 
mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně, nebo výroba dortu pro olym-
pijskou vítězku Martinu Sáblíkovou,“ 
jmenuje ředitel akce, za nimiž stojí 
um i velké úsilí zdejších studentů. 

Nejlepší studenti každoročně jezdí 
na zahraniční stáže ve Švýcarsku a 
Německu, nově mají příležitost vy-
cestovat na Kypr a do Řecka. 

„Moderní prostředí školy a její nad-
standardní vybavení nám umožňu-
je vyjít vstříc všem potřebám žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP), a to nejen v oblasti teoretické 
výuky, ale rovněž v odborném výcvi-
ku,“ říká... 

Manuálně zruční žáci, kteří byli 
na základní škole průměrní, zde vy-
niknou díky cílené a intenzivní prá-
ci pod vedením mistrů odborného 

Studenti vynikají v gastronomických soutěžích
výcviku. „Podporujeme všestranný 
rozvoj schopností a dovedností žáků s 
SVP na základě našich bohatých zku-

šeností v této specifické oblasti vzdělá-
vání,“ uzavírá Ing. Cočev.  (Pí)
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Lukrativní odměnu v podobě tří-
denního zájezdu do Štrasburku pro 
celou svoji třídu vybojovala v soutěži 
skupinka  studentů 3. B Biskupského 
gymnázia ve Žďáru nad Sázavou.

Mladí lidé totiž přijali výzvu poslan-
ce Evropského parlamentu za ČR,  
Luďka Niedermayera, který v záři 
2014  vyhlásil soutěž pro středoškol-
skou mládež ve znalostech o Evrop-
ské unii. 

Jeho cílem bylo přiblížit proces ev-
ropské integrace nastupující generaci 
a vzbudit v ní zájem o aktivní účast v 
tomto procesu.

 Skupina studentů dle propozic sou-
těže vytvořila časopis tematicky za-
měřený na znalosti o Unii. Odborná 

porota jejich práci ocenila druhým 
místem v soutěži. 

Malá skupina posluchačů odborné-
ho semináře základů společenských 
věd  i jejich spolužáci z „Bigy“ se mo-
hou těšit na začátek června 2015, kdy 
se vypraví do Štrasburku. „Pro většinu 
našich studentů to bude první osobní se-
známení se strukturami a fungováním 
nejvýznamnější instituce evropské integ-
race,“ neskrývá radost z úspěchu  ředi-
tel školy, Ing. Jiří Cočev.

Vyučující společenskovědního se-
mináře, iniciátorkou účasti v soutěži 
byla Mgr. Iveta Dlouhá.

Biskupské gymnázium zve všech-
ny zájemce na Den otevřených dve-
ří ve středu 14. ledna 2015. (Pí)

ÚSPĚŠNÝ soutěžící tým ze žďárského Biskupského gymnázia. Foto: archiv BIGY.

Studenti vyhráli zájezd 
do Štrasburku

JAZYKOVÉ KURZY DRUHÉ POLOLETÍ (ÚNOR – ČERVEN 2015)
ANGLIČTINA NĚMČINA

všechny stupně pokročilosti příprava k maturitě z AJ – 
studenti, přihlaste se
Informační schůzky:

středa 7. 1. 2015 v 16:45 hod. ANGLIČTINA
úterý 13. 1. 2015 v 15:45 hod. NĚMČINA

KURZY PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY
Přidělené kredity, probíhají přímo na Poliklinice ve Žďáře, 

cena 220 Kč

vzdělávací společnost

Horní 30, Žďár nad Sázavou (hotel Fit)

z01-sysjZ

Bližší informace a přihlášky: www.systemy-jakosti.cz, 
info@systemy-jakosti.cz, Tel: 566 620 261, 727 882 103
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Hudební klub Batyskaf
So 3. 1. ve 21 hod.
VÍTEJ 2015
Koncert skupin LetRouRou a Jamches-

tra.

Ne 11. 1. v 18 hod.
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Tradiční setkání slova a hudby.

St 14. 1. v 19 hod.
QVÍZ V BATYSKA FU
Zábavná vědomostní soutěž.

Čt 15. 1. v 20 hod.
JAZZOVÝ ČTVRTEK
Koncert skupiny Litt le Men.

So 24.1. v 21 hod.
GREGY PÁRTY
Večer plný tanečních hitů.

Čt 29. 1. v 20 hod.
KLDR
Přednáška o této  zemi!

So 31. 1. ve 21 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
Koncert k vydání nového alba.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO 
DĚTI

Active-SVČ připravil od 2. 2.- 8. 2. 
2015 příměstský tábor. Pro děti budou 
připraveny počítačové hry, rukodělné 
dílny, sportovní soutěže, vycházky  a 
další činnosti.

Sraz účastníků bude v 8 hodin, v DDM 
Horní 2, končit bude v 15.30 hod.

S sebou jídlo na celý den.
Přihlášky od ledna na www.activez-

dar.cz nebo v Active-SVČ Horní 2 a 
Dolní 3.

Zrušení grantového programu 
pro sport dospělých vyvolal na 
zastupitelstvu bouřlivou diskuzi. 

 Antonín Zvěřina

Návrhem grantových programů na 
rok 2015 se zabývalo první zasedá-
ní zastupitelstva ve Žďáře nad Sáza-
vou po volbách. Programy počíta-
jí s grantem Volný čas 2015 ve výši 
500 tisíc korun, Kultura 2015 ve výši 
600 tisíc korun a Sport 2015 s část-
kou 3,5 milionů korun. 

Původní návrh rady ještě z minu-
lého volebního období zněl: na kul-
turu a sport částka ve výši 900 tisíc 
korun a na sport 3,2 miliony korun. 
Současná rada částky navýšila do 
zmiňované výše. 

Jaroslav Miklík nastínil, že by mělo 
město za tyto částky požadovat i 
určité protislužby. „Když dáme mlá-
dežnickým organizacím nějaké peníze, 
proč by nemohly uklidit třeba prostran-
ství kolem Sázavy,“ poznamenal. 

Ladislav Bárta (TOP 09) se poza-
stavil nad tím, že rada vypustila 

grantový program pro organizovaný 
sport. „Myslím si, že jsme všichni měli 
podporu sportu v programech,“ kon-
statoval. Připomněl, že v loňském 
roce byl na organizovaný sport při-
dělen milion korun, o který organi-
zace přijdou.

Vysvětlení se ujal Martin Mrkos 
(ZĎÁR ŽIVÉ MĚSTO). „Musíme si 
uvědomit, že rozpočet není nafukovací, 
a že organizovaný sport se i v minulých 
dvou letech podporoval až formou roz-
počtových opatření,“ poznamenal.    

Bárta upozornil, že se tehdy ale 
s touto částkou počítalo už před 
schválením grantu. Starosta Zdeněk 
Navrátil (ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO) 
netajil, že se mu podpora sportu 
dospělých příliš nelíbí. „Myslíme si, 
že bychom se měli přece jen zaměřit víc 
na mládež. Také je složité, když tuto 
částku ukrojíme ze sociální oblasti,“ 
sdělil svoje důvody.

Rostislav Dvořák (KDU-ČSL) 
zdůraznil, že město v příštím roce 
přij de o příjmy z výherních auto-
matů. „Provoz zakázalo ještě minu-

lé zastupitelstvo, a my se s tím musí-
me vyrovnat,“ poukázal. Jan Mokříš 
z ODS připomněl, že při rušení 
automatů nikdo nehovořil o tom, že 
se to dotkne podpory sportu. 

Vladimír Novotný (ČSSD) v pod-
statě souhlasil se všemi předřeční-
ky. „Ale musíme si uvědomit, že děti, 
mládež, potřebují vzory. Pokud orga-
nizovaný sport ztratí podporu, zmi-
zí,“ varoval. Doplnil, že město se vž-
dy vrcholovými sportovci pyšnilo a 
odměňovalo je.  

Navrátil se ohradil, že v rozpočtu 
mnoho milionů korun směřuje na 
podporu sportu a sportovišť. „Grant 
považujeme za nesystémový,“ podotkl. 
Doplnil, že o tomto problému může 
jednat sportovní komise, kde jsou 
zastoupeny všechny polické strany a 
hnutí ze zastupitelstva. 

Místostarosta Josef Klement 
(KDU-ČSL) připomněl, že měs-
to přišlo o 15 až 16 milionů korun. 
„Což neznamená, že hazard podpo-
ruji, naopak,“ zdůraznil. Konstato-
val, že jako garant sportu vždy tuto 

oblast bude podporovat a věří, že se 
nějaká forma podpory najde. „V téhle 
chvíli ale musíme být realisti,“ uvedl. 

Slova Klementa se pak velice líbi-
la Bártovi. Požadoval ovšem, aby se 
zřízení grantu dostalo do usnese-
ní. Novotný přemítal, zda by nešlo 
hazard omezovat postupně a na nižší 
rozpočet si zvykat. „Nakonec jsme 
přistoupili na vaše stanovisko, a nyní 
neseme následky,“ zdůraznil. V dal-
ších příspěvcích se povětšinou obje-
vovaly názory, které již zazněly.

Nakonec zastupitelé hlasovali o 
protinávrhu Mrkose, který navrho-
val grant pro organizované sporty 
z usnesení zcela vypustit. Pro hlaso-
valo patnáct zastupitelů, proti devět, 
a dva se zdrželi. Tento návrh byl při-
jat.

První jednání zastupitelů, první rozpory

O počtu komisí 
budou jednat

O počtu komisí ve Žďáře nad Sáza-
vou bude jednat klub zastupitelů 
v tomto měsíci. Naznačil to starosta 
Zdeněk Navrátil.  „Je to z toho důvo-
du, aby se každý k této problematice 
mohl vyjádřit,“ poznamenal.

Doplnil, že na tomto jednání se 
bude projednávat i případný vstup 
města do Místní akční skupiny Hav-
líčkův kraj.  -zt-

Až do neděle 11. ledna si mohou 
zájemci prohlížet výstavu Kouzlo 
Vánoc v Regionálním muzeu Tvrz ve 
Žďáře nad Sázavou. Seznámí se s tra-
dičními adventními a vánočními zvy-
ky na Horácku. Uvidí vánočně vyzdo-
benou světnici se štědrovečerní tabulí a 
známé postavy, jako jsou Lucie, Miku-
láš nebo Tři králové. Nahlédnou do 
chléva, dvora i světnice, a chybět nebu-
dou ani praktické ukázky štědrovečer-
ní magie, včetně odlévání cínu, hádá-
ní budoucnosti pomocí hrníčků a 
polínek nebo pouštění skořápek. Vánoč-
ně vyzdobená je také expozice v Mouč-
kově domě. Na snímku studentky žďár-
ského gymnázia.

 Foto: Antonín Zvěřina

Vánoční výstava trvá do 11. ledna

Moderní hodiny na čtyřmetrovém 
litinovém sloupu ukazují od prosin-
ce  přesný čas na zrekonstruovaném 
náměstí Republiky.

Stojí na původním místě, takže 
kolemjdoucí z různých směrů již 
zase mají přehled. Po odstranění sta-
rých hodin lidem dlouho pohled na 
přesný  čas chyběl.  

Město si vybralo  výjimečné ven-
kovní hodiny značky JCDecaux, dle 
návrhu arch. Jiřího Špačka. Nadča-
sovému designu odpovídá pečlivé 
zpracování každého detailu i výběr 
použitých materiálů. Hodiny vynik-
nou jak v historické, tak i v moderní 
zástavbě, takže do opraveného cent-
ra dobře zapadly. 

Tělesa a ramena hodin tvoří odlitky 
z hliníkové slitiny, ciferník kryje sfé-
rické sklo. Samotné hodiny na litino-
vém sloupu váží 42 kg, mají zabudo-
vaný autonomní elektronický systém 
a vnitřní osvětlení.

Čas ukazují sloupové hodiny
Trvalou přesnost chodu  bez nut-

nosti seřizování zajišťuje  zabudo-
vaný přijímač signálu DCF.  Změna 
letního času naskakuje automaticky. 

Ke spínání osvětlení hodin  dochá-
zí  dle programu. Přesný chod hodin 
neovlivní ani teplotní výkyvy. Sys-
tém si poradí s provozní teplotou  od 
-25 do +50°C.

V případě delšího výpadku napá-
jení elektrické energie již nemusí 
nikdo hodiny znovu seřizovat, jako 
dříve, ale hned po obnovení napě-
tí dojde k automatickému nastavení 
správného času.

Nové sloupové hodiny v hodnotě 
asi 248 tis. Kč radnice pořídila z části 
daru od spol. SATT , jejímž je město 
Žďár n. S. dlouholetým akcionářem. 

 -lv-

MODERNÍ sloupové hodiny stojí na 
původním místě na náměstí, takže kolem-
jdoucí z různých směrů již zase mají pře-
hled. Foto: Antonín Zvěřina
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Je čtvrteční podvečer. V příjemné 
atmosféře jemné hudby Ilona Šerej-
chová pomáhá svým svěřencům uvol-
nit se z napětí těla a mysli. 

Stres je součástí dnešního způsobu 
života, který má neblahý vliv na na-
še zdraví. Týká se jak dětí, tak i do-
spělých. Proto se Ilona Šerejchová v 
lekcích jógy věnuje všem věkovým 
kategoriím. Lekce trvají 90 minut a 
obsahují jak uvolňovací, protahovací, 
tak posilovací cviky. 

Žďárské noviny položily oblíbené 
cvičitelce několik otázek:

Jak vy sama jste se k józe dostala? 
Jógu jsem začala cvičit už jako stu-

dentka a k systému Jóga v denním ži-
votě, podle kterého nyní cvičím, jsem 
se dostala před 22 lety. 

S čím mohou úplní začátečníci 
počítat a co ke cvičení potřebují?

Kromě odhodlání už jen pohodlné 
oblečení, deku a polštářek. Žádné 
boty. Začátečníky čekají jógové cvi-
ky, které jsou snadné, a zvládne je 
opravdu každý. Každý zacvičí tak, jak 
je schopný.

Jaký bývá nejčastější důvod, proč 
zájemci přicházejí? 

Nejčastěji je to kvůli bolestem zad, 
také je přivádí touha naučit se uvolnit 
a správně dýchat. 

Jaké máte v józe nejmladší, a na-
opak nejstarší cvičence? 

Našemu nejmladšímu cvičenci je 5 
let, a těm nejstarším – je jich více – 
78 roků. K tomu bych ráda dodala, že 
celkový počet lidí v našich kurzech se 
přehoupl přes čtyři sta zájemců, a to se 
jóga ve Žďáru necvičí jen v našem jó-
gacentru. 

Takže je to cvičení, které je oblíbené a 
mohlo by prospět mnoha dalším lidem.

Co je v józe důležité?
Uvědomění si sebe sama, svého 

těla a myšlenek. Jóga pracuje s de-
chem. 

Většina lidí dýchání nevnímá a dý-
chá povrchně. 

Přitom dechem lze velice dobře 
uvolnit páteř, okysličit vnitřní orgá-
ny i mozek. 

Jóga je pomalé, zdánlivě nezáživné 
cvičení, ale to proto, abychom měli 
čas sladit tělo s naší myslí, abychom si 
své myšlenky uvědomili. 

Tělesné cvičení bez harmonie mysli 
se zdá být atraktivnější, ale nemá ta-
kové léčivé a harmonizující účinky.

Jóga pomáhá sladit tělo s myslí
Jak jóga pomáhá? 
Zlepší naše fyzické i psychické zdra-

ví. Vede nás k pozitivnímu vnímání 
světa a poznání, že cesta za štěstím a 
láskou končí v našem srdci. Místnost, 
kde se cvičí jóga, je naplněna klidem a 
pohodou. 

Cvičenci se navzájem loučí a usmí-
vají se. Úsměv je ta nejkratší cesta ke  
zdraví... (PI)

oznamuje klientům od 1. 1. 2015 rozšíření ordinačních hodin na adrese:
Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 4 – přízemí naproti optice, 

tel.: +420773541434, e-mail: info@praktik-prevence.eu 
PONDĚLÍ 8,00 - 14,00 
ÚTERÝ 8,00 - 14,00 
STŘEDA 8,00 - 14,00 
ČTVRTEK 10,00 - 18,00 
PÁTEK 8,00 - 12,00 

Možnost telefonického objednání k vyšetření na předem dohodnutý čas.
Registrace nových klientů možná. 

Motto: „S prevencí neváhejte a chorobám předcházejte!”

Všeobecný praktický lékař 
MUDr. Jiří Krejčík, MHA (PRAKTIK & PREVENCE)
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Ilona Šerejchová
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Prostředí čítárny v knihovně 
M. J. Sychry v budově služeb ve 
Žďáře nad Sázavou představi-
la knihovnice Hana Nagyová. 
A netajila, že mnozí návštěvní-
ci o ní možná nevědí. 

 Antonín Zvěřina

„Většina čtenářů navštěvuje pravidelně 
oddělení pro dospělé čtenáře, ale již ne 
všichni vědí, že máme vůbec v knihov-
ně nějakou čítárnu. Když k nám potom 
třeba náhodně zavítají, jsou mile pře-
kvapeni, jaké zde máme příjemné pose-
zení, a co všechno mohou využívat,“ 
zdůraznila Nagyová.

Upozornila, že při vstupu do 
knihovny stačí vydat se po chod-
bě vlevo. Do prostor čítárny zájem-
ce navedou také informační šipky. V 
období od jara do podzimu mohou 
návštěvníci využít i venkovní poseze-
ní v atriu.

„Letos jsme pořídili nové posezení 
se stolečkem pro malé děti, které si již 
zvykly využívat i pískoviště a domeček 
s tabulí na kreslení. Od mnoha mami-
nek jsme slyšely chválu, že je pro ně atri-
um příjemnou klidovou zónou v centru 
města a rády se tam při procházce s dět-
mi zastaví,“ nastínila Nagyová. 

Doplnila, že do čítárny mají pří-
stup i lidé, kteří nejsou registrovaní 
čtenáři knihovny. „Třeba jen městem 
projíždějí a potřebují na chvíli nakouk-
nout na internet, nebo dojíždějící, kteří 
chtějí  strávit někde v klidu chvilku ča-
su, než jim pojede autobus, a třeba si 
přečíst noviny nebo nová čísla časopisů,“ 
poznamenala Nagyová.

Čítárna poskytuje zábavu i vzdělání

HANA NAGYOVÁ představila čítárnu v knihovně M. J. Sychry.
 Foto: Antonín Zvěřina

Střední škola obchodní a služeb 
ve Žďáře nad Sázavou se ve čtvrtek 
11. prosince otevřela všem, kteří se 
chtěli chvíli zastavit v předvánoč-
ním shonu a nasát neopakovatelnou 
atmosféru adventního času. 

Návštěvníky vítaly netradiční bet-
lémy a vánoční výzdoba.  Zájemci 
si mohli sami zhotovit novoročen-
ku a další nápadité vánoční dárky, 
ochutnat tradiční vánoční pokrmy a 
cukroví. Také bylo možné zakoupit 
ručně malované ozdoby, keramiku, 
vánoční aranžmá, perníčky a slamě-
né ozdoby a další výrobky zručných 

jedinců nebo uměleckých fi rem.
Žáci oboru kadeřník, masér a 

kosmetička poskytovali bezplatně 
odborné rady a praktické služby své-
ho oborového zaměření. Nechyběly 
ani ukázky zručnosti našich kucha-
řů-číšníků při fl ambování pokrmů 
a míchání nápojů s vánoční témati-
kou.

„Vykouzlit na tvářích návštěvní-
ků všech věkových kategorií úsměv a 
předvánoční pohodu, to je naše největ-
ší odměna“, konstatovala zástupky-
ně ředitele pro praktické vyučování 
Radomíra Pospíchalová.      

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB lidem navodila předvánoční atmo-
sféru. Foto: archiv školy

Připravili Žďárským s láskou

V letošním roce oslavila Základ-
ní škola Palachova 20 let od svého 
založení. Součástí oslav byla i slav-
nostní akademie, která proběhla 20. 
listopadu v kulturním domě za pří-
tomnosti žáků, jejich rodičů, praro-
dičů, pedagogického sboru, hostů a 
příznivců naší školy.

Na programu akademie se podíle-
li žáci i učitelé. Jednotlivá vystoupe-
ní byla pečlivě nacvičována a hodiny 

tvrdé práce přinesly své ovoce. Divá-
ci mohli zhlédnout např. zpívané a 
hrané příběhy, parkur, cvičení s míči, 
break dance, streat dance, count-
ry tance, cvičení s padákem, balet, 
moderní gymnastiku, biketrial, hru 
na klavír a harmoniku, kouzlení…

Výsledkem bylo příjemně strávené 
odpoledne. Diváci odcházeli nabi-
ti dobrou náladou a plni krásných 
zážitků. Ivona Králová

SLAVNOSTNÍ akademie v kulturním domě se vydařila. Foto: archiv školy 

Konala se narozeninová oslava

K posezení si mohou donést i kávu 
z automatu, který je na chodbě. 
Odpoledne tam chodí studenti, kte-
ří se někdy i přesunou do studovny a 
využijí čas k přípravě do školy, někdy 
i k vzájemnému doučování.

V současné době čítárna odebí-
rá 149 titulů časopisů, přičemž něk-
teré jsou určené i pro jiná oddělení 
knihovny - na pobočku Nádražní, 
oddělení pro děti a mládež a hudební 
oddělení. 

„Zde se však všechny objednávají, evi-
dují a zapisují. Aktuální seznam odebí-
raných periodik lze nalézt na stránkách 
knihovny. Snažíme se, aby byly zastou-
peny tituly z co nejrůznějších oblastí 

zájmů, a aby byly časopisy tematicky 
blízkého zaměření řazeny přehledně 
pohromadě,“ uvedla Nagyová.

Při dnešních cenách časopisů je jis-
tě velkou výhodou moci si časopis 
půjčit. Nová čísla se domů nepůjčují, 
je třeba, aby byly volné pro návštěv-
níky čítárny, ale starší čísla je možné 
si vypůjčit na čtrnáct dní, a lze jed-
nou požádat o prodloužení výpůjční 
doby. 

„Často se stane, že někdo potřebuje 
starší výtisk novin. U nás skladujeme 
noviny pět let, poté je vyřazujeme. Regi-
onální noviny Vysočina a dříve vychá-
zející Mlejn máme vyvázané i staršího 
data, a lze je půjčit na požádání pre-
zenčně do studovny, stejně jako regio-
nální literaturu.  Starší čísla časopisů 
vyřazujeme většinou po dvou letech, a 
nabízíme je pak v březnu formou burzy 
k prodeji,“ informovala Nagyová. 

Z ostatních nabízených služeb 
mohou návštěvníci využít možnost 

kopírování nebo tisku z PC, svázání 
dokumentů do kroužkové vazby. Pro 
studenty může čítárna na dané téma 
vypracovat rešerši.

„V čítárně se také mohou lidé informo-
vat a přihlašovat do kurzů a tvůrčích 
dílen, které knihovna pořádá. Informace 
o všech pořádaných akcích naleznou na 
webových stránkách knihovny, na face-
booku, na letáčcích v prostoru knihovny 
i informačních tabulích, rozmístěných 
po městě,“ uvedla Nagyová.

Návštěvníci mají ve studovně k dis-
pozici pět počítačů. Mají zde mož-
nost i barevného tisku.  

Přístup pro čtenáře k počítači je na 
půl hodiny zdarma, důchodci mohou 
tuto službu využít bezplatně hodinu. 
Neregistrovaní návštěvníci platí pat-
náct korun za čtvrt hodiny. Zvýhod-
něni jsou také registrovaní uchazeči z 
úřadu práce, kteří mohou využít pří-
stup na počítač hodinu denně zdar-
ma. Čítárna nabízí také příruční lite-
raturu, slovníky, do nichž mohou 
návštěvníci nahlížet, ale domů se 
nepůjčují. 

„Pokud jde o čtení periodik, máme 
tady již řadu stálých návštěvníků. Už je 
známe, a často si říkáme, kdo tady dnes 
ještě nebyl,“ usmála se Hana Nagyo-
vá. Podotkla, že čítárna samozřejmě 
slouží všem čtenářům. 

Má velikou radost, pokud čítárnu 
navštíví žáci, studenti, kteří ji využi-
jí i k vypracování domácích úkolů. 
Myslí si, že právě mladá generace má 
o čítárně, díky pravidelnému před-
stavování celé knihovny základním i 
středním školám, dobré povědomí. 

Přece jen, takové krásné prostředí 
může přilákat i nepřizpůsobivé jedin-
ce. „Jednáme v souladu s knihovním 
řádem, návštěvníci musí dodržovat pra-
vidla tak, aby nerušili ostatní,“ netajila 
Nagyová. Věří, že v čítárně si najde 
zábavu nebo poučení každý.  
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ZDARMA
doprava po celé ČR

1200m2

prodejní plocha
přes 60 modelů

vystavených sedaček

NEJEN KOŽENÉ 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 bydleníwww.facebook.com/gallpro
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Všem našim zákazníkům 
děkujeme za přízeň 
a do nového r oku 
přejeme vykr očení 
tou správnou nohou, 
mnoho zdraví, štěstí, 
spok ojenosti a pohody .
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Zdravotní zařízení rozšiřuje 
svoje služby a nabízí pacien-
tům kvalitní zdravotní péči.

 Lenka Kopčáková,
    Antonín Zvěřina

Poliklinika, která slouží nemocným 
ze Žďáru nad Sázavou i  okolního regi-
onu o zhruba 47 tisících  obyvatelích,  
funguje bezmála třicet let. Byla ote-
vřena v květnu 1985 a podle tehdej-
ších smělých plánů mělo jít o moderní 
tříareálový komplex. 

Dnešní její provozovatel, příspěková 
organizace města Poliklinika, připra-
vuje v roce 2015 připomenutí výročí 
tohoto zdravotnického zařízení. Žďár-
ské noviny  se dnes ohlíží nejen za his-
torií polikliniky, ale o  její současnosti 
i budoucnosti debatujeme s jejím ředi-
telem Michalem Hubertem Zrůstem. 

Od konce 50. let 20. stol. měl pro-
vinční Žďár své zdravotnické středis-
ko v nárožním domě  ulic Tyršova a 
Hutařova. Dnes je tu územní praco-
viště Krajské hygienické stanice. Na 
„středisku“ byla laboratoř a rentgen, 
za ošetřením úrazů a zlomenin však 
pacienti museli do dvanáct kilometrů 
vzdálené nemocnice v Novém Městě 
na Moravě. 

Díky Žďasu počet obyvatel rapidně 
stoupal, stejně jako porodnost a  zdra-
votnické středisko s ordinacemi a pro-
vozy roztroušenými po celém městě 
přestávalo stačit.  Přesto tehdejšímu 
vedení města trvalo skoro 25 let, než v 
roce 1978 rozhodlo o výstavbě  nové 
polikliniky. Měla stát  v bývalých  za-
hradách starého Libušína. Právě tam 
se začátkem 80. let rozrůstalo moder-
ní sídliště. Výstavba nového střediska  
trvala šest let a v květnu 1985 byl v no-
vém zdravotnickém zařízení  na adrese 
„Fučíkova“ zahájen provoz. 

Smělé plány nedokončeny
Nastal obrovský posun  v péči o Žďá-

ráky, nové středisko  mělo moderní 
rentgen, laboratoř zvládající i předope-
rační vyšetření  a velkou předností  byly  
moderní operační sálky a sádrovna pod 
vedením tehdejšího špičkového chirur-
ga, MUDr. Manna. 

Podle projektu měly být v hlavní bu-
dově zdravotnického zařízení odborné 
ambulance, ve druhé budově laborato-
ře a ambulance stomatologů. V místě, 
kde dnes stojí  Lídl, byla v plánu  bu-
dova s  lůžkovou částí pro  krátkodobé 
hospitalizace, dnešními slovy jedno-
denní chirurgii.

Když přišla sametová revoluce a ná-
sledné privatizace majetků, radnice již  
nestihla prosadit výstavbu třetí budovy. 

Jak ředitel dnešní Polikliniky Michal 
H. Zrůst vysvětluje, druhá budova (zu-
baři, lékárna) byla zkolaudována až v 
roce 1992 a  hned došlo k její privati-
zaci. 

„Když to přeženu,  pro Žďár se rokem 
1989 uzavřela možnost další výstavby 
zdravotnického zařízení. Kdyby se však 
původní záměr stihl, Žďár mohl mít za-
řízení odpovídající plně dnešnímu trendu, 
kdy se doba pobytu v nemocnicích zkra-
cuje,“ míní ředitel Zrůst. 

Krátce po sametové revoluci přišel se 
svým záměrem obchodního domu  ra-
kouský investor a  radnici přesvědčil 
o prodeji pozemku. Namísto lůžkové  
jednodenní chirurgie vyrostl na plo-
še obchodní dům Julius Meinl. Objekt 
později odkoupil jiný obchodní řetězec.

Trendem jsou špičkové 
ambulance

Jak ale ředitel Zrůst naznačuje, zdejší 
pacienti nejsou zcela bez naděje. „Jed-
nodenní lůžková část je  trendem dneš-
ních zahraničních klinik. Není potřeba 
mít obrovskou nemocnici s drahým pro-
vozem, ale  většina péče se postupně za-

číná přesouvat do odborných ambulancí, 
které umí špičkovou diagnostiku,“ tvrdí 
manažer Polikliniky a „přizpůsobuje 
krok“ nejmodernějším medicínským 
trendům. 

Ředitel ví, že v nemocnici je diagnos-
tika daleko rozsáhlejší než na žďárské 
poliklinice, ale již třetím rokem do 
Žďáru shání lékařské odbornosti, ze-
jména ty, které postihují nejčastější 

civilizační onemocnění. Loni přibyla 
např. angiologie – špičková diagnos-
tika cév (dnes na poliklinice ambulují 
již dva lékaři) a  klinická onkologie – 
diagnostika a prevence onkologických  
nemocí. 

„Ambulantně bychom uvítali ještě jed-
noho neurologa, kardiologa a psychiatra. 
Právě psychiatrie  je v dnešní době plné 
stresu a tlaku na lidi na vzestupu. Vidím 
čekárny stále plné a o problematice neu-
stále diskutuji s našimi odborníky,“ říká 
M. H. Zrůst. 

Jak dodává, dnešní systém zahranič-
ních klinik městská poliklinika přebí-
rá i v tom, že odborní lékaři zde ošetří 
dvakrát tolik pacientů než např. v ně-
kterých nemocnicích. „Veškeré papíro-
vání, nákupy a úředničina jsou totiž  věcí 
vyškoleného středního zdravotnického 
personálu. Doktor není písař, může se 
plně věnovat čistě léčení pacientů,“ míní 
ředitel Zrůst.

Naděje čtvrtého patra
„Před pár měsíci se  nám v hlavní bu-

dově polikliniky  podařilo dokončit  dva  
výtahy, vedoucí až do čtvrtého patra, 
které bylo odříznuté od  veškerého živo-
ta,“ říká Zrůst.

V tomto nejvyšším podlaží byly do-
nedávna nevyužité prostory  o rozmě-
rech 200 x 40 m.  „Ve  velké části patra  
byla centrální vzduchotechnika pláno-
vaná původním projektem pro všechny 
tři budovy, a která se ale nikdy nespusti-
la,“ říká  ředitel. Nepřehledný systém 
rour je dnes již odstraněn.  Také při 
nedávné  rekonstrukci vody a topení, 
již do 4. patra  míří samostatná větev 
sítí (voda, topení, rozvody el.), tak aby 
již ostatní nájemci a pacienti nepozna-
li, že se dodělává další patro. Nebudou 
rušeni stavebním ruchem. „Na  necelé 
polovině  máme  rodinné centrum Srdíč-
ko a větší část prostoru je dnes  připra-
vena na jakékoliv  budování,“ naznačuje 
Zrůst k možnostem podoby jedno-
denní chirurgie či jiného záměru.

„Již jsem začal jednat se zdravotními 
pojišťovnami, a když se některé věci po-
vedou, budeme taková malá nemocnice,“ 
doufá ředitel.

Vše je samozřejmě o vekých peně-
zích, ale P. O. Poliklinika Žďár nad Sá-
zavou vydělává a hlavně dbá na úspo-
ry. 

„Například zmiňované nové výtahy 
jsou hydraulické, což znamená, že spo-
třebovávají elektřinu jen cestou naho-
ru a zpět jedou zadarmo.  Při několika 
tisících jízd měsíčně je to docela  pěkná 
úspora,“ poukazuje Zrůst a očekává, že 
investice radnice do těchto moderních 
zdviží se bude postupně  vracet.

„Příští rok bych také rád získal inves-
tici na zateplení budovy polikliniky. V 
září nám byl předložen energetický au-
dit, který jasně říká, že se investice do za-
teplení vrátí do méně než osmi let. Což 
je více než dobré. Nyní veškeré podklady 
zpracovávají příslušné odbory na měst-
ském úřadu a vše se bude předkládat 
nové radě a zastupitelstvu,“ doplňuje 
ředitel Zrůst. 

Po sametové revoluci 
Ale zpět k počátku 90. let.  Když se 

po sametové revoluci dostala polikli-
nika do majetku města, do dnešních 
dnů se ve vedení zprivatizované  bu-
dovy  vystřídalo sedm jmenovaných 
ředitelů.   (Pokračování na str. 19)

Poliklinika brzy oslaví třicet let

PŮVODNÍ zdravotnické středisko na nároží ulic Tyršova a Hutařova. 
 Foto: archiv Regionální muzeum

VÝSTAVBA žďárské polikliniky před třiceti lety. Foto: archiv P. O. Poliklinika

MICHAL HUBERT ZRŮST, ředitel P. O. Poliklinika  Foto: Lenka Kopčáková
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Současná podoba žďárské polikliniky. Foto: Antonín Zvěřina

S nožem na krku
Pernou chvilku jako z akčního fi lmu  nedobrovolně zažil začátkem letošní-

ho léta  ředitel P. O. Poliklinika Michal Hubert Zrůst, kterého napadl nožem 
bezdomovec. Dnes už ředitel o události mluví s nadhledem, ale tehdy mu 
prý nebylo do smíchu. 

„Na poliklinice neustále bojujeme  s bezdomovci,“ vysvětluje. „Jsme  veřejná 
budova a nemůžeme uzamčít  toalety. Jakmile ráno v sedm otevřeme, tito lidé  si 
přichází do polikliniky udělat hygienu. Většina z nich pak odejde. Ale  někteří je-
dinci mají pocit, že poliklinika  je  jejich,“ konstatuje ředitel. 

Když  byla letos v létě  v přízemí polikli-
niky vybudována  pobočka  VZP, tak si je-
den z nich usmyslel, že si ustele na nových 
sedačkách před pobočkou. „Já jsem se jej 

snažil  opakovaně  verbálně vykázat a  on  se nevybíravě ohrazoval. Najednou 
vytáhl nůž a píchnul mi jej do krku. Naštěstí šlo o příborový hliníkový nůž, takže 
mi zůstala jen modřina. Pak si zase jako by nic sedl,“ připomíná si ředitel pro-
dělaný šok.   

„Se zimou očekáváme zvýšené problémy. Zvažovali jsme zřízení sezónní 
ochranky, ale protože Úřad práce radikálně změnil podmínky  k zaměstnání lidí 
ze své evidence, v tuto chvíli nemám mzdové prostředky na službu objednanou u 
bezpečnostní agentury,“ říká  ředitel Zrůst k problematice.

Nechal  zamřížovat podhledy  schodišť a podesty, kde si zpravidla tito li-
dé ustýlali.  Cedule v prostorách  polikliniky deklarují, že čekárny a  chod-
by jsou pro pacienty, ale to bezdomovce nezajímá. Pracovníci  úseku údržby  
každou hodinu obchází budovu a  slušně bezdomovce  vykazují, popřípadě 
přivolají strážníky Městské policie. 

Každý večer hlídka strážníků pravidelně  zkontroluje  budovu, když ve 21 
hodin končí pohotovost a strážníci často nahánějí bezdomovce po schodiš-
tích. „Na zimu  nejspíš jedno celé  schodiště v budově uzamčeme,“ zvažuje ředi-
tel jak napomoci zpřehlednění situace.  -lko-

(Dokončení ze str. 18)
Byli to: MUDr. Tomáš Kreisler, Ing. 

Jaroslava Dvořáková, MUDr. Marie 
Štiplová, Ing. Josef Pejchal, Ing. Jiří Ši-
kula, Mgr. Slavomír Pipa a současný ře-
ditel Michal Hubert Zrůst, MSc.

Například za ředitele Josefa Pejchla  
získala  P. O. Poliklinika první ultrazvuk 
a k ordinaci pohotovosti byl postaven 
bezbariérový přístup. 

Za Slavomíra Pipy začala  první  čtvr-
tina rekonstrukce vody a kanalizace 
v budově a  nakoupila se fotovoltaika 
na střechu polikliniky k výrobě solární 
energie. 

„V této době také Jaromír Brychta, coby 
tehdejší člen  zastupitelstva Kraje Vysoči-
na, zajistil zázemí pro krajskou záchran-
ku a  sanitku s lékařem v suterénu polikli-
niky,“ připomíná ředitel Zrůst užitečný 
krok.

Sprška pro nového šéfa
Současný šéf Polikliniky, Michal Hu-

bert Zrůst je  rodilý Žďárák a  spoléhá a 
využívá své předchozí zkušenosti z cho-
du farmaceutických společností či sou-
kromých zdravotnických zařízení, kdy 
nabíral zkušenosti např. v GlaxoSmith-
Kline, Santé, Dopravním zdravotnictví 
(součást holdingu Agel)a ČP Zdraví 
(součást PPF-Generali holdingu). 

Při svém  nástupu na jaře 2012 však  
zažil nemilé překvapení. Zjistil, že P. O. 
Poliklinika  je zadlužena a všechny vol-
né prostředky utratila za „velkolepé 
projekty (např. zmíněná fotovoltaika)“. 
„Byl jsem tu tři dny a již  za mnou přišla  
bývalá ředitelka a ekonomka s tím, že  ne-
máme na  výplaty – a co s tím udělám,“ 
vzpomíná.

Jak také ředitel poodhaluje, při inven-
turách majetku, dokladů a  účetnictví se 
propracoval ke zjištění, že se na Polikli-
nice tehdy postupovalo nestandardně z 
hlediska zákona o účetnictví. 

Účetní schodek oříškem
pro auditory

„Když jsem chtěl vidět dokladové in-
ventury předchozích let, z hrůzou jsem 
zjistil, že za působení  mého předchůdce a 
předchůdkyně tu nikdy dokladové inven-
tury  prováděné nebyly nebo se prováděly 
chybně. Našel jsem obrovské nesrovnalos-
ti v účetnictví,“ ohlíží se ředitel. „Už na 
podzim 2012 šel můj první vytýkací do-
pis za obrovská pochybení bývalé ředitelce 
a ekonomce Polikliniky.  Moje předchůd-
kyně byla poté na hodinu propuštěna. O 
odhalených praktikách bývalé ředitelky a 
ekonomky jsem tehdy informoval i radu 
města,“ informuje ředitel Zrůst.   

Pro ředitele bylo oříškem, jak  situaci 
vyřešit a Polikliniku znovu postavit na 
nohy. „Kdybych do této situace  přivedl, 
byť šikovného ekonoma, tak jej profesně 
odrovnám,“ konstatuje. 

Přezkoumání a následné vedení ce-
lého účetnictví zadal proto vybrané 
auditorské a účetní fi rmě ze Žďáru, ta 
však při  účtování roku 2013 neměla 
kde  navázat kvůli rozsáhlým chybám  
na všech položkách účetnictví. Audi-
torům nezbývalo než znovu přeúčtovat 
celý rok 2013.  

„Přišli jsme na účetní schodek v objemu 
3,5 milionů korun,“ říká ředitel. Polikli-
nika se pak s nesrovnalostmi v účet-
nictví vyrovnávala po celý rok 2013 i 
2014. 

V reakci na to rada města najala audi-
torskou fi rmu, která postupně prochází 

hospodaření a účetnictví všech příspěv-
kových organizací města.  

„Tato městem najatá auditorská společ-
nost nám však nebyla schopna za celou 
dobu spolupráce jakkoli poradit, a proto 
jsem, po konzultaci s radou města, smlou-
vu na kontrolní audit zrušil a podepsal po 
schválení radou města smlouvu s renovo-
vanou auditorskou společností BDO CA 
a ta nám vše komplet vyřešila,“ uvádí ře-
ditel Zrůst. 

S čistým stolem
Auditoři nalezli  řešení a poradili, jak 

situaci, která se táhla přes rok, napravit. 
Na základě jejich pozitivních doporu-
čení pak byla radou města schválena 
účetní závěrka roku 2013. Ke konečné-
mu podtržení a vyřešení nekompetent-
ního vedení účetnictví a celého měst-
ského zdravotnického zařízení dojde 
při schvalování účetní závěrky za rok 
2014. 

Ředitel bude nyní do rady města  
předkládat konkrétní věcné materiály, 
které řeší i budoucí ekonomickou si-
tuaci městského zdravotnického zaříze-
ní. „Věřím, že i nová rada a zastupitelstvo 
chtějí zachovat rozvoj této důležité institu-
ce. Jsem samozřejmě vděčný, že se situa ci s 
účetnictvím podařilo vyřešit! Byla to tvr-
dá práce a chci i touto cestou poděkovat  
spolupracující účetní společnosti, ale nyní 
máme čistý stůl a můžeme se hrdě podí-
vat každému do očí,“ uvádí ředitel M. H. 
Zrůst.

Změny přínosné pacientům
Na otázku, zda by i po těchto prvot-

ních  zkušenostech šel M. H. Zrůst 
znovu do toho, pokyvuje, že ano.  „Já už 
jsem se  hlásil do výběrového řízení města  
před osmi lety s tím, že bych byl tím nej-
lepším šéfem našeho městského zdravot-
nického zařízení,“ směje se s dnešním 
nadhledem. Ale  musel si počkat do 
ledna 2012, kdy zvítězil v soutěži města 
na ředitele Polikliniky. 

Pod vedením M. H. Zrůsta přicháze-
ly první změny přínosné pacientům. A 
nezůstaly bez povšimnutí veřejnosti. 
Krůček po krůčku se podařilo zreali-
zovat barevný navigační systém, do-
končit náročnou rekonstrukci vody 
a kanalizace, zahájila se rekonstrukce 
oddělení rehabilitace, otevřela nová jí-
delna s bufetem a malou výstavní síní 
regionálních autorů, byla provedena 
úprava čtvrtého patra pro RC Srdíčko a  
vybudována byla  nová ambulance pro 
alergologii a diabetologii. Lidé přivítali 
instalaci bankomatu u vchodu a rekon-
strukci vstupní podesty, včetně tepelná 
clony u hlavního vchodu. Imobilní pa-

cienti jezdí dvěma novými výtahy.
Nedávnou  novinkou je výdejna a 

prodejna zdravotnických prostředků v 
bezbariérovém suterénu budovy. „Má-
me kompletně  smlouvy se všemi zdravot-
ními pojišťovnami a pacienti přicházejí s 
poukazy na  berle, ortézy,  inkontinenční 
pomůcky, naslouchadla apod. Již nemu-
sejí do jiných zařízení, dnes pořídí vše 
tady u nás, ve žlutém patře,“ uvádí ředi-
tel Zrůst s tím, že pro velký zájem byla 
prodloužena provozní doba. 

(Po a st od 7 do 17, v út a čt od 7 do 
15,30 a v pá od 7 do 12 hodin.) Sorti-
ment je velmi bohatý a veškeré objed-
návky pomůcek tu vyřídí i onkologičtí  
pacienti.

Stmelený kolektiv
s dobrými nápady

„A jestli mi dnes někdo říká, že jsem lo-
bista  a lobuju pro Polikliniku – tak hrdě 
odpovídám – ano. K Poliklinice  se  musí-
me  chovat jako k fi rmě, která je schopna  
vydělat  peníze a proto otevíráme  další 
ekonomické provozy,“ říká její ředitel. 

Ale i  kdyby  se prý oprostil od eko-
nomiky  a budování, největší radost má  
z toho, že se  podařilo stmelit kolektiv. 
„Cítím na poradách vedení, že z jednotli-

vých vedoucích oddělení se stali  samostat-
ní manažeři, kteří dokáží komunikovat 
s ředitelem i vést své lidi k lepším výko-
nům,“ váží si Zrůst.  

Poliklinika má  současně  kolem 50 li-
dí ve stavu a 20 lékařů na pohotovosti, 
takže celkem 70 lidí, kteří s městskou 
organizací mají pracovně právní vztah. 

„Jsem názoru, že o zdravotnické zaříze-
ní, stejně jako o sociální služby by se mělo 
město starat i více,“ míní ředitel Zrůst. 
Město, jako jedno z mála v Kraji Vyso-
čina, každoročně  podporuje lékařské 
pohotovosti sloužené pro pacienty s 
náhlým onemocněním nebo zhorše-
ním zdravotního stavu.

Večerní „pohotovosti“
Žďár potřebuje 

Na Lékařskou službu první pomoci 
(LSPP)radnice loni vynaložila 1.620 
tisíc korun. Částka však zcela nepokrý-
vá náklady LSPP a Poliklinika ještě  ze 
svých zdrojů  dokrývá částkou 400 tisíc 
korun tzv. materiální spotřebu a  ener-
gie. 

„Jsem přesvědčen o potřebnosti pohoto-
vosti. Počet pacientů kolísá. Někdy je to 
180 a někdy přes 300 pacientů za měsíc. 
Zejména během podzimu vedou v statisti-
ce  angíny a  chřipky,“ říká. Lékaři LSPP 
často ošetřují i  břišní koliky a  tržné rá-
ny. 

„Pro naši pohotovost je přínosný každý 
lékař, který umí vzít jehlu a nit do ruky. 
Drtivá většina kolegů sloužících na poho-
tovosti takto méně  vážná zranění ošetří. 
Většina kolegů si zvykla i na to, že má-
me od pojišťoven nasmlouvanou i  péči  o 
malé pacienty nad tři roky,“ uvádí ředi-
tel Zrůst. S menšími dětmi a kojenci 
doporučuje rovnou jet na pohotovost  
do nemocnice. Ředitel pevně doufá, že 
nová politická garnitura na radnici  bu-
de mít na udržení lékařské pohotovosti 
ve Žďáře  stejný názor. 

„V tento adventní čas bych chtěl všem 
popřát hlavně hodně zdraví a pohody a 
požehnaný rok 2015!“ uzavírá ohlédnutí 
ředitel Michal Hubert Zrůst.

Příhoda z polikliniky



OZNAMOVATEL
FINANCE

• ŠKRDLOVICKÉ HUTNÍ SKLO, vázy, mí-
sy a jiné druhy,t:704 093 428.

RŮZNÉ
• Nejen hubnutí www.hubnete.cz/spoluchutne 

Jiří Šiller, Atelier Neo, Nádražní 24, 
Žďár n.S., tel: 776733154. Portréty, 
rodiny, děti, živé karty, sportovní a 
společenské akce, dárkové poukazy, 
blíže na webu : 

                 www.jiri-siller.cz

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 
Jihlavská 1007/2, Žďár n. Sáz.,

Tel: 603 293 136, 566 626 598,
e-mail:kamenictvícafourek@seznam.cz, 

Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky:

žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

Kamna krby - prodej a instalace 
krbových kamen a vložek na dřevo, 
uhlí, plyn, pelety . Prodej a výstavba 
komínů.

Žďár nad Sázavou Husova 12 
www.kamnakrbyok.cz tel. 603828637

www.svetklimatizaci.cz, Jihlavská 16, 
Žďár nad Sáz., 

Prodej, montáž a servis klimatizací 
do bytů, RD, komerčních prostor, 
vzduchotechnika,tepelná čerpadla. 
Prodej a půjčovna odvlhčovačů. 

Tel: 728 385 371.

www.svetklimatizaci.cz, Jihlavská 
16, Kominické služby Martin Kadlčík. 
Tel: 731 830 753. Kontrola a čištění 
spalinových cest. 

E-mail: kominik.zr@seznam.cz, 
www.kominik-kadlcik.cz

MALBEST, 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

Mgr. Sabina Kopčáková, Dolní 11, 
Žďár nad Sázavou, tel: 605 747 482. 
Masáže, lymfatické masáže, lymfoven, 
cvičení Pilates, ZDTV přijímáme 
poukazy Žďas, Sodexopass, unišek. 

www.anibas-masaze.wz.cz

Počítače Máca - prodej - servis - 
PC - Notebooky - Tablety - Monitory 
-Komponety a kompletní příslušenství 
k PC -Instalace OS - Odvirování.
Studentská 1705/8, Žďár nad Sázavou 4    

telefon:732556854, 
email: big.maca@sattnet.cz

Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Uhlopark a skládání kvalitního 

hnědého ledvického uhlí za nejnižší 
ceny v okolí. Uhlí skládáme až do 
vzdálenosti 7 metrů. 

Ceny a objednávky na tel: 733 536 
004 nebo na 

e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Martin Švanda – EXAMITE, U Pily 12, 
Žďár nad Sáz., tel: 603 793 193. Prodej 
a montáž TV a SAT systémů v RD a 
STA. Rekonstrukce STA v bytových 
domech vč. DIGITALIZACE a SAT 
příjmu. Prodej TV značky FINLUX.

SERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH 
OKEN. Kompletní servis a opravy 
plastových oken a dveří, seřizování, 
výměna skel, zabezpečení oken proti 
vloupání, stínící technika. 

servisoken@email.cz
Tel: 724 047 444, 
www.servisoken.eu.

Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 
2364/57, Žďár n.Sáz. Grafické a knih.
zpracování,tisk letáků, katalogů,knih, 
vizitek, samolepek, obálek, plakátů, 
pozvánek apod. Výsek, ražba. Tisk a 
vazba diplom. prací.

Tel: 566 630 040, www.unipress-zr.cz

Hospůdka a penzion Na Stezce, 
Žďár nad Sázavou, nabízí salonek pro 
rodinné oslavy a levné ubytování. Tel: 
566 623 395,

mob: 602 186 601
www.na.stezce.sweb.cz

ProCOm – Ilona Krocová, vedení 
účetnictví. Mzdová agenda. Daňová 
přiznání. Tel: 566 626 222,  604 767 
715.

Vnitřní 13 ( na Vysočanech ) Žďár 
nad Sáz.

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 interiérů aut / 490,- Kč. 
Výškové práce.

Vysokozdvižná plošina – 8 m / 1.500,- 
Kč / den – bateriová, samopojížděcí. 
Tel: 731 485 462, 737 446 084

Bednář Svatopluk, Prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí 
proti hmyzu a těsnění. 

Tel: 608 111 995
www.zaluzie-bednar.cz

Strojírenská 2238/10, Žďár nad 
Sázavou, tel: p. Dvořák 724 289 743, 
602 746 664. 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 obkladačské práce. 

e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Fotograf

Geodetické práce

Kamenictví

Kamna, krby

Klimatizace

Kominík

Malíři

Masáže

Počítače

Prodej pevných paliv:
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Servis plastových oken

Tiskárny
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PILA • D EVOVÝROBA VÝROBA EURO OKEN 

•  vykupujeme lesy a kulatinu na OM 
•  výroba EUROoken a dve í
•  velkoobchodní prodej interiérových dve í
•  prodej stavebního a truhlá ského eziva, OSB desek, palubek, 

plovoucích podlah, KVH za nejnižší ceny v regionu 

PILA KUKLÍK 

tel./fax: 566 664 351, 773 916 976, 777 887 808, 608 885 608tel./fax: 566 664 351, 773 916 976, 777 887 808, 608 885 608
www.prajsner.cz • PRODEJNÍ DOBA PO–PÁ 6.30–15.00 hod.www.prajsner.cz • PRODEJNÍ DOBA PO–PÁ 6.30–15.00 hod.

Vážení zákazníci, d kujeme za vaši p íze
a t šíme se na shledanou v roce 2015.

PŘED SJEDNÁNÍM POHŘBU
U POHŘEBNÍ SLUŽBY

VYPLATÍME KE KAŽDÉMU

PŘED SJEDNÁNÍM POHŘBU
U POHŘEBNÍ SLUŽBY

VYPLATÍME KE KAŽDÉMU
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ŽĎÁR N/SÁZAVOU

Banka vám nepůjčí? My ano. 
Potřebujete vykoupit vaši nemovitost? 
Koupíme ji – peníze do dvou dnů! 
DUMREALIT.CZ Žďár nad Sázavou.top.
zdar@dumrealit.cz, tel: 603 539 525

Vykoupíme nemovitost:
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Stálé místo mezi poskytova-
teli služeb pro lidi v nepříznivé 
životní situaci má Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou. O 
jejich úkolech hovořila ředitel-
ka Jana Zelená. 

 Antonín Zvěřina

Jaké má žďárská charita cíle?
Cílem Oblastní charity Žďár nad 

Sázavou je naplňovat svoje poslání, 
tedy poskytovat kvalitní zdravotní, 
sociální, prorodinné, preventivní a 
humanitární služby pro lidi v nepříz-
nivé životní situaci. 

Co má na starosti ředitelka?
Mým úkolem je zajistit bezpro-

blémový chod naší organizace. To 
znamená zajistit personál - vybrat 
kvalitní pracovníky, zajistit vhodné 
prostory pro poskytování našich slu-
žeb, zabezpečit, aby organizace napl-
ňovala veškeré zákonné požadavky 
a normy a v neposlední řadě zajistit 
pro chod naší organizace dostatek 
fi nančních prostředků, což bývá ně-
kdy „velký oříšek“. Abych mohla toto 
všechno naplňovat, je nejdůležitější 
mít právě kvalitní pracovníky. A jsem 
ráda, že to se nám v Charitě daří.

Vyznačuje se žďárská charita ně-
jakými specifi ky?

Myslím, že mezi specifi ka naší or-
ganizace patří i to, že nabízíme ještě 
další rozměr služeb. Jsme schopni zá-
jemcům poskytnout duchovní služby 
prostřednictvím kněží či duchovních 
různých církví.

Jaká byla spolupráce s městem a 
městským úřadem 

Naše organizace působí na území 
celého žďárského okresu, takže spo-
lupracujeme s více městy a obcemi a 
musím říct, že velmi dobře. Když se 
zaměřím na Žďár nad Sázavou, tak i 
zde byla spolupráce dobrá. Co se tý-
ká spolupráce vedoucích našich zaří-
zení s pracovníky sociálního odboru, 
tak to vždy velmi dobře fungovalo a 
funguje. Bohužel musím konstatovat, 
že trochu pokulhávalo fi nancování 
služeb, které žďárská Charita pro ob-
čany Žďáru poskytovala. Přestože se 
počet služeb poskytovaných v sou-
časné době stovkám ždárským obča-
nů během let zvyšoval, snažili jsme 
se reagovat na jejich potřeby a zájem, 
příspěvek města v posledních několi-
ka letech stagnoval. To pro nás zna-
mená velký problém.

Co plánujete v této oblasti do bu-
doucna?

Určitě se budeme snažit i nadále 
úzce spolupracovat na společných 
tématech s městem a městským úřa-
dem. Já jsem věčný optimista, tak vě-
řím, že se nám podaří nějak narovnat 
i to fi nancování charitních služeb.

 
Ve Žďáře jsou i jiné podobné or-

ganizace, jaká je spolupráce s ni-
mi?

Spolupráce s ostatními žďárský-
mi poskytovateli služeb je dobrá, 
scházíme se na různých pracovních 
schůzkách. Například se Sociálními 
službami města jsme se již před ča-
sem dohodli, že se naše služby budou 
vzájemně doplňovat a myslím, že se 
to daří.

Co školy či jiná školská zařízení?
Se školami spolupracuje především 

naše Centrum prevence, které reali-
zuje programy primární prevence.

Jak se vlastně Charita fi nancuje?
Financování našich služeb je více-

zdrojové. Pravidelně žádáme o dotaci 
ministerstvo práce a sociálních věcí, 
ministerstvo školství, dále Kraj Vy-
sočina, obce a města, odkud jsou naši 
uživatelé, žádáme i o sponzorské da-
ry, dary od drobných dárců, zpraco-
váváme žádosti na nadace a podobně. 
Zajišťování fi nancí pro provoz našich 
služeb je náročný nikdy nekončící 
proces.

Máte peněz dostatek?
S fi nancemi je to každý rok velmi 

napínavé a vlastně jsme až do nedáv-
na byli v minusu. Díky dofi nancování 
z ministerstva práce a sociálních věcí 
a kraje a také díky výtěžku Tříkrálo-
vé sbírky, která letos velmi podpořila 
provoz Osobní asistence, mohu říct, 
že budeme hospodařit bez ztráty. Tak 
to mám radost a spadl mi velký ká-
men ze srdce.

Jak vaše služby vnímají obyvatelé 
města?

Myslím, že velmi pozitivně, o tom 
svědčí i velký počet uživatelů a zá-
jemců o naše služby. Většinou se se-
tkávám s kladnou zpětnou vazbou.

Která je nejvyužívanější?
Mezi nejvyužívanější služby tady ve 

Žďáře patří služba Osobní asistence, 
Charitní ošetřovatelské a pečovatel-
ské služby, hojně je využívána služba 
Klubu v 9, zaměřená na pomoc lidem 
s duševním onemocněním, dále cen-
trum Kopretina, poskytující proro-
dinné služby. Kolem dvou desítek 
mladých lidí denně navštěvuje níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež 
Ponorka, také Domácí hospicová pé-
če dosloužila letos několika desítkám 
obyvatelů Žďáru a okolí. A pěkně se 
nám rozvijí též sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, které po-
máhají sociálně slabým rodinám.

Máte nějaké osobní zkušenosti? 
Využil vaše služby někdo z blíz-
kých?

Mé babičce poskytovala zdravotní 
péči Charitní ošetřovatelská služba, 
byla se sestřičkami velmi spojená a 
prakticky jí dosloužily až do konce 
jejího života.

Dají se tyto služby zneužít?
Zneužít se bohužel dá asi všechno. 

V rámci našich služeb poskytujeme 
akutní pomoc lidem bez domova a 
lidem, kteří se na nás obracejí s tím, 
že třeba nemají co jíst, protože jim 
nevyšly peníze. Máme určitá pravi-
dla, podle kterých postupujeme, ale 
v konečném důsledku nás může ně-
kdo oklamat, napovídat nám, co není 
pravda a získat tak pomoc neopráv-
něně. Vše bohužel není možné ověřit.

Jaká byla vaše cesta k této práci?
Určitě velmi zajímavá. Jsem totiž 

původně vystudovaný chemik v ob-
lasti technologie vody a životního 
prostředí. V této profesi jsem ale pů-
sobila pouze dva roky ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském v Brně a 
musím říct, že mě to moc bavilo. Po 
mateřské dovolené, ale nebylo možné 
denně do Brna dojíždět, a proto jsem 
hledala práci tady u nás na Vysočině. 
Naskytla se mi tehdy nabídka práce 
na pozici ředitele neziskové organiza-
ce, která mě velmi oslovila. Bylo to si-

ce z úplně jiné oblasti, ale myslím, že 
mě velmi blízké. Prošla jsem výběro-
vým řízením, ve kterém jsem uspěla, 
dovzdělala se v manažerské oblasti, 
a již dvanáct let jsem ředitelkou Ob-
lastní Charity Žďár nad Sázavou.

Co vám přináší a co vám bere?
Práce mi přináší veliké uspokojení, 

protože ve fungování naší organiza-
ce vidím obrovský smysl. Pomáhá li-
dem, kteří si sami pomoci nemohou 
nebo neumějí. A to je dle mého vel-
mi důležité. A co mi bere? Snad by se 
dalo říct, že spoustu času, ale na dru-
hou stranu, čas ztracený pro druhého, 
vlastně ztracený není.

Co byste lidem popřála do nové-
ho roku? 

Na našem charitním přání pře-
ji všem radost a radostné dny roku 
2015. A to proto, že když je člověk 
radostný, vše se mu hned lépe daří, i 
těžkosti se dají lépe zvládnout. A tak 
bych všem moc přála, aby si v roce 
2015 vždycky dokázali najít důvod 
k radosti. 

Charitě se daří, říká ředitelka Zelená

JANA ZELENÁ

Dobrovolnické centrum připravuje 
další ročník Tříkrálové sbírky

 Není tomu tak dlouho, co se v Kambale – dobrovolnickém centru, které spa-
dá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, ladily poslední drobnosti pro zdár-
né ukončení Tříkrálové sbírky roku 2014. Čas neúprosně plyne a příprava sbír-
ky roku následujícího je již v plném proudu. 

O jaké sbírce je tu vlastně řeč? Tříkrálová sbírka je dobročinnou sbírkou s 
patnáctiletou tradicí, kterou na území okresu Žďár nad Sázavou realizuje dob-
rovolnické centrum Kambala. 

„Nejde o pouhé vybírání peněz na dobročinné projekty, ale o šíření tradice Tří krá-
lů doplněné různorodými doprovodnými akcemi. K dobré přípravě využívá Kamba-
la pomoci svých dobrovolníků i jednorázových pomocníků. Sbírka totiž zasahuje do 
81 obcí a měst v našem okolí,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.  

Dobrovolnické centrum Kambala však nefunguje jenom v zimě, ale po celý 
rok. Dobrovolníci pomáhají ve spolupracujících organizacích s péčí o uživatele, 
administrativní či technickou pomocí. 

Každé zařízení je specifi cké svým zaměřením a věkovým spektrem, proto si 
zájemci o dobrovolnou činnost mohou vybrat z široké škály aktivit. Svou pří-
tomností na zařízení pomáhají ke zkvalitnění služby, jelikož za uživateli dochází 
pravidelně a tak s nimi tráví smysluplně volný čas. 

V rámci dobrovolnického centra je realizován projekt „Mládí v akci“, kdy si 
skupina dobrovolníků vytvoří zábavný či tvůrčí program dle věku zájemců. V 
blízké době chystá skupina děvčat předčítání pro seniory s doprovodem zpěvu 
ve žďárské knihovně M. J. Sychry.  

Kambala - dobrovolnické  centrum - je projekt Oblastní charity Žďár nad Sá-
zavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví.  Dob-
rovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se po-
dílejí především na realizaci projektů Charity, a humanitární pomocí v případě 
potřeby. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociál-
ních, zdravotních a humanitárních služeb.  -zt-

TŘÍKRÁLOVÁ sbírka se již začala ve Žďáře nad Sázavou připravovat.
 Foto: archiv charity



Dětské divadelní předplatné ZŠ a Mateřské 
školy

St 14. 1. v 9.00 pro MŠ, v 11.00 sk. A, ve 
14.00 sk. B 

Čt 15. 1. v 8.45 pro MŠ, v 11.00 sk. C
Městské divadlo / Divadlo Scéna Zlín 
O KOCOURU MIKEŠOVI 
Příběhy černého kocourka od Ševců v  Hru-

sicích. Nejvíc si s ním rozumí Pepík. Při vese-
lých taškařicích  nikdy nechybí ani kamarádi 
Pašík a Bobeš... Trvá 50 minut.

Vstupné: 50,- Kč

Ne 25. 1. v 15.00 hodin 
Dům kultury 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Vstupné: 50,- Kč / E-vstupenky, předprodej 

pokladna DK.

Kulturní minimum II.
Čt 29. 1. v 10.00 hodin
Městské divadlo
Profesionální fotograf Ludvík Plašil
ISLAND - ZEMĚ NA KONCI SVĚTA
Přednáška s promítáním. Island je země oh-

ně, ledu, vodopádů, černých pouští: ledovec 
Vatnajokull, Zlatý vodopád, Dett ifoss-vodo-
pád na ledové řece, gejzír Stroklur  či sopka 
Askja, královna islandských hor... Pořad trvá 
60 minut. 

Vstupné: 75,- Kč

Út 20. 1. v 19.00 hodin
Městské divadlo / Agentura Harlekýn
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKA LA, TA-

TÍNKU
Režie Jan  Novák, hrají P. Nárožný, J. Malá 

/ T. Průchová, J. Švehlová, S. Postlerová / M. 
Pleštilová, F. Skopal / M. Sochor, J. Šťastný / 
J. Čenský ad.

Výběrčí přímých daní ze zapadlého pro-
vinčního městečka se jednoho dne rozhodne, 
že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. S 
podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera je  
společnicí ve světě velké politiky a obchodu, 
ve kterém se rázem ocitá i on... 

Vstupné: přízemí 350,- Kč, balkon 320,- Kč 
/ E-vstupenky, předprodej: pokladna DK.

 

Po 12. 1. v 19.00 hodin
Městské divadlo 
SOŇA ČERVENÁ
Argentinská i česká tanga, v podání žijící 

legendy Soni Červené a kvinteta Bona Fide 
Tango.

Vstupné: 250,- Kč / E-vstupenky, předpro-
dej: pokladna DK.

Čt 29. 1. v 19.00 hodin
Městské divadlo 
HRA DIŠŤAN
Vstupné: 300,- Kč / E-vstupenky – VY-

PRODÁNO! Předprodej: pokladna DK.

So 17. 1. ve 20.00 hodin - pronájem
Dům kultury 
DISKOTÉKA  – LUKÁŠ VACEK
Vstupné: 70,- Kč.

6. 1. – 1. 2. 2015
Výstavní síň Staré radnice 
RŮŽENA A ROSTISLAV 
MAGNIOVI
Slavnostní zahájení v út 6. 1. v 17 hodin.
Otevřeno: út - pá 10.00 – 12.00, 14.00 – 

17.00, so a ne 14.00 – 17.00 hodin. 

Do 31. 1. 2015
Městské divadlo 
VÝSTAVA 5. ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Otevřeno hodinu před, a během představe-

ní.
  5. 2. POSEL Z LIPTÁKOVA – Divadlo 

Járy Cimrmana / DP mimo předplatné  
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Divadla

Pořady pro děti

Připravujeme

Karneval

Tanec, zábava

Koncerty

Program na leden 2015

Neděle 18. 1. od 14 hodin
Sokolovna Žďár nad Sázavou
VELKÝ DĚTSKÝ KA RNEVAL 
S Ájou Velikou a klaunem Fuginem
Soutěže, veselé dovádění a bohatá tom-

bola.
Zve SRPŠ a učitelé 3. ZŠ Žďár n. S., před-

prodej vstupenek ve škole. 

Pátek 2. ledna 
v 18.30 HODINOVÝ MANŽEL                                         

(Komedie. Čes, 2014, 12+, 100,- Kč) D. 
Novotný, B. Polívka a další, jako hodinoví 
manželé v nové české komedii!                                                     

Sobota 3. ledna 
v 15.30 HOBIT: 
BITVA PĚTI ARMÁD                              
(Dobrodr./ Fantasy. USA / N. Zél., 2014, 

ve 3D, 120,- Kč) Bilbo Pytlík a premiéra 
podzimu pro všechny zasvěcené.

v 19.30 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁ-
LOVÉ            

(Drama / Hist. V. Brit./ USA / Špan., 
2014,  T 3D 12+, 140,-Kč) Christian Bale v 
roli Mojžíše přesvědčí statisíce otroků, aby 
se vydali do země zaslíbené. Velkofi lm v re-
žii Ridleyho Scott a.     

Neděle 4. ledna 
v 14.30 PADDINGTON
(Rodinná komedie. V. Brit. / Fra/ Kan, 

2014, 120,- Kč) Neuvěřitelné příhody 
medvídka z Peru ve velkoměstě.  

v 17.00 HOBIT: 
BITVA PĚTI ARMÁD
(USA / N. Zél., T 3D,120,- Kč) Opako-

vání.

Čtvrtek 8. ledna     
v 17.00 SEDMÝ SYN (2)                                      
(Fant. / Dobr. / Rodin. V. Brit. / USA 

/ Kan / Čína, 2014, ve 3D, 140,- Kč) Jeff  
Bridges, jako poslední žijící člen řádů vá-
lečníků, chrání svět před silami světa... 

          
v 19.30 FOTOGRA F                                                 
(Komedie / Drama.  Čes., 2015, 15+, 

130,- Kč) Karel Roden v roli inspirované J. 
Saudkem, režie I. Pavlásková. Hořká kome-
die s erotickými prvky. 

Pátek 9. ledna   
v 18.30 HOBIT: 
BITVA PĚTI ARMÁD                     
(USA / N. Zél., 2014, ve 3D,120,- Kč) 

Poslední repríza závěrečné trilogie! 

Sobota 10. ledna 
v 14.30 MILUJ SOUSEDA SVÉHO                        
(Komedie. USA, 2014, T, 120,- Kč)  Ne-

příjemný mrzout Bill Murray  rád striptý-
zové bary a whisky.  Ale jeho 12letý soused 
potřebuje pomoci. Budou z nich parťáci?

v 17.00 SAMA NOCÍ TMOU                                              
(Horor / Romant. / Th riller. USA, 2014, 
T 12+ 80,- Kč) Iránský upíří horor od nej-
hustší současné režisérky. Objev roku!

v 19.30 FOTOGRA F
(Čes, 2015, 15+ 130,- Kč) Opakování.   

Neděle 11. ledna 
v 14.30 SEDMÝ SYN (2)                                     
(V. Brit. / USA / Kan / Čína, 2014, 2D, 

120,- Kč) Opakování. 

v 17.00 FOTOGRA F
(Čes, 2015, 15+ 130,- Kč) Opakování.

Čtvrtek 15. ledna 
v 17.00 BURÁCENÍ
(Drama / Roman. Česko / USA, 2014, 

12+ 110,- Kč) Nové české motorkářské 
drama.

v 19.30 ODPAD
(Th riller / Drama / Dobr. Brazil / V. 

Brit., 2014, T 12+ 110,- Kč)
Tři kluci, žijící na skládce, najdou peně-

ženku, jejíž obsah vede k vysoce postavené 
osobě. Stanou se nepohodlnými...

Pátek 16. ledna
v 18.30 OUIJA
(Horor. USA, 2014, T 15+ 110,- Kč) Ne-

ní nic snazšího než vyvolávat duchy v domě 
s temnou a pohnutou minulostí.    

Sobota 17. ledna 
ve 14.30 S LÁSKOU, ROSIE
(Komedie / Romant. V. Brit. / USA, 

2014, T  110,- Kč) Dva lidé, co se znají od-
malička, se prý nemohou do sebe v dospě-
losti  zamilovat...

  Městské divadlo / E-vstupenka – VYPRO-
DÁNO!

  9. 2. VINNETOU / DP zelené – Městské 
divadlo

11. - 12. 2. KOMINÍKOVO ŠTĚSTÍ / 
DDP – Městské divadlo

14. 2. PLES KULTURY ŽĎÁR – Valen-
týnský mejdan s Vladimírem Hronem  

Dům kultury / E-vstupenka
18. 2. JIŘÍ STIVÍN / koncert – Cafe u tety 

Hany / E-vstupenka
18. - 19. 2. RONJA, DCERA  LOUPEŽ-

NÍKA  / KM I. - Městské divadlo 
23. 2. …A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁ-

TOR / DP komorní – Městské divadlo / 
E-vstupenka

24. 2. RA CEK / DP žluté – Městské diva-
dlo

Předprodej vstupenek: Pokladna DK po, 
út, st 13 – 17 hodin 

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

Poznámka – pronájem: Kultura Žďár není 
pořadatelem akce. Pokud zajišťujeme prodej 
vstupenek na takto označené akce, nelze na 
tyto pořady využívat slevenek Žďasu a SO-
DEXO PASS.

KOMORNÍ PŘEDPLATNÉ
Program: 
…A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR 
Anna Polívková a Miroslav Táborský – hra 

o světě, v němž žijeme
23. 2. 2015, Městské divadlo
DEJA VU – černé divadlo
Účinkují členové Černého divadla / 4. 3. 

2015, Městské divadlo
TULÁK PO HVĚZDÁCH
Alfred Strejček a Štěpán Rak – monodrama 

podle slavného příběhu Jacka Londona
22. 4. 2015, Městské divadlo
TOUHA JMÉNEM EINODIS – původ-

ní český komorní muzikál. Marta Kubišová, 
Aneta Langerová, Milan Hein, Ondřej No-
vák, Igor Orozovič, hudební skupina Karla 
Stolby nebo Petra Maláska / květen, červen 
2015, Dům kultury.

Cena předplatného: přízemí 1 240,- Kč; 
balkon 1 080,- Kč

Prodej předplatného: od 6. 1. 2015 stávající 
abonenti, od 28. 1. 2015 noví zájemci, od 4. 
2. 2015 prodej jednotlivých titulů

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ zelená
Program: 
VINNETOU – Městské divadlo Kladno / 

9. 2. 2015, Městské divadlo
KURTIZÁNA – Divadlo Ungelt Praha / 

31. 3. 2015, Městské divadlo
JISTĚ, PANE PREMIÉRE! – Divadlo Bez 

zábradlí / duben 2015, Městské divadlo
BÁTHORYČKA   –  Těšínské divadlo Čes-

ký Těšín / 26. 5. 2015, Dům kultury
Cena předplatného: přízemí: 1 240,- Kč; 

balkon: 1 080,- Kč
Prodej předplatného: od 6. 1. 2015 stávající 

abonenti, od 28. 1. 2015 noví zájemci, od 4. 
2. 2015 prodej jednotlivých titulů.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ žlutá
Program:
RA CEK – Dejvické divadlo Praha / 24. 2. 

2015, Městské divadlo
MANDARÍNKOVÁ IZBA – Bratislavské 

hudební divadlo / 9. 3. 2015, Městské diva-
dlo

LUCERNA – Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště / 28. 4. 2015, Městské divadlo

BÁTHORYČKA   –  Těšínské divadlo Čes-
ký Těšín / 26. 5. 2015, Dům kultury

Cena předplatného: přízemí: 1 240,- Kč; 
balkon: 1 080,- Kč

Prodej předplatného: od 6. 1. 2015 stáva-
jící abonenti, od 28. 1. 2015 noví zájemci, od 
4. 2. 2015 prodej jednotlivých titulů.

v 17.00 HODINOVÝ MANŽEL                                         
(Komedie. Čes, 2014, 12+  100,- Kč) Opa-
kování.

v 19.30 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ               
(Akční /Krimi / Th riller. Fra, 2015, T  

120,- Kč) Bývalý agent CIA Liam Neeson 
musí dokázat, že byl neprávem obviněn z 
vraždy své bývalé manželky, a ochránit vše, 
co mu zbylo.

Neděle 18. ledna 
v 14.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH 

KRÁLE       
(Anim. / Fantasy / Rodinný. Čes, 2013, 

80,- Kč) Velké fi lmové dobrodružství Fifi n-
ky, Myšpulína a jejich přátel.

v 17.00 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ               
(Fra, 2015, T 120,- Kč) Opakování.

Čtvrtek 22. ledna 
v 17.00 OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE                           
(Dokument. Čes, 2014, 80,- Kč) Neoby-

čejný dokument o slovenském faráři, který 
se stará o 250 lidí v nouzi.

v 19.30 BABOVŘESKY 3                        
(Komedie. Čes, 2015,  140,- Kč) Milov-

níci humoru Zdeňka Trošky mohou nasko-
čit do třetího dílu Babovřesek. 

Pátek 23. ledna 2015
v 18.30 BIRDMAN                                                         
(Komedie / Drama. USA / Fra, 2014, T 

15+ 120,- Kč) Hořká komedie o herci (M.  
Keaton), který se v minulosti proslavil po-
stavou  superhrdiny Birdmana...

Sobota 24. ledna 
v 14.30 BABOVŘESKY 3                        
(Čes, 2015, 140,-Kč) Opakování.

v 17.00 PODIVNÝ EXPERIMENT         
(Th riller. USA, 2014, T 12+ 110,- Kč) 

Stačí říct E. A. Poe, praxe mladého lékaře v 
psychiatrickém sanatoriu pro choromyslné 
v odlehlém koutě hor na konci 19. století, 
a tušíte, že prožijete dvě hodiny opravdové 
hrůzy!

 v 19.30 BABOVŘESKY 3                        
 (Čes, 2015,140,- Kč) Opakování.                                                                 

Neděle 25. ledna 
v 14.30 BIRDMAN                                                         
(USA / Fra, 2014, T 15+ 120,- Kč) Opa-

kování.                          
          
v 17.00 BABOVŘESKY 3
(Čes, 2015, 140,- Kč) Opakování.

Čtvrtek 29. ledna 
v 17.00 HACKER
(Akční/ Krimi / Th riller. USA, 2015, T 

12+ 120,- Kč) Neznámý hacker pomocí 
myši a klávesnice ovládá svět! Pomoci mů-
že jen ten, co za podobné věci sedí 15 let v 
base. 

v 19.30 MORTEDECAL: GRA NDI-
ÓZNÍ PŘÍPAD  

(Akční / Komedie. USA, 2015, T 12+ 
110,- Kč) Johny Depp v nové komedii. Ač 
k tomu nemá vlohy, musí vybalancovat na-
štvané Rusy, britskou MI5, mezinárodní te-
roristy i svoji manželku.

Pátek 30. ledna 
v 18.30 HACKER
(USA, 2015, T  12+ 120,- Kč) Opaková-

ní.

Sobota 31. ledna 
ve 14.30 KÓD ENIGMY
(Drama /Th riller / Životop. V. Brit. / 

USA, 2014, T 120,- Kč) Snímek o geniál-
ním matematikovi, který se svým týmem 
zkrátil 2. sv. válku o mnoho měsíců, či ro-
ků! 

v 17.00 SLÍDIL
(Krimi / Th riller / Drama. USA, 2014, 

T  110,- Kč) Aby získal co nejatraktivnější 
novinářské materiály, neštítí se udělat co-
koliv... 

v 19.30 MORTEDECAL: GRA NDI-
ÓZNÍ PŘÍPAD  

(USA, 2015, T 12+ 110,- Kč) Opaková-
ní. 

Informace: 
(T = české titulky) tel.: 566 502 253, e-

mail: dkzdar@dkzdar.cz
Pokladna Kina Vysočina je otevřena půl 

hodiny před představením, do začátku po-
sledního představení; tel.: 564 407 559. 
ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz
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Žďárské noviny

Hala TJ Žďár – Bouchalky:
So 31. 1. v  18.00 - Valašské Meziříčí, 2. 
liga muži

Hala 2. ZŠ - Stalingrad:
So 10. 1. v 9.00 a 10.45 - Vysočina, OP 
nejml. mini žáci U 11
ve 12.30 a 14.15 - Blansko, OP starší mini 
žáci U 13
v 15.00 a 16.45 - Vyškov, Op kadetů U 17
v 18.00 - Basket Ostrava, extraliga mladší 
žákyně U 14

Ne 11. 1. v 10.00 - SŠB Ostrava, extraliga 
ml. žákyně U 14

So 17. 1.
v 16.00 - USK Praha B, liga juniorek U 19
v 18.00 - Sokol Podolí, OP 1. třída žen

Ne 18. 1. 
v 9.00 - Benešov, liga juniorek U 19
v 11.00 - Šlapanice, OP 1. třídy žen

So 24. 1. 
v 9.00 a 11.00 - Žabovřesky, OP kadetů 
U 17
v 17.30 - BK Žďár B - Černé Pole, OP 1. 
třída muži

Ne 25. 1. 
v 9.00 a 10.45 - BŠM Brno, OP starší mi-
ni žáci U 13
v 12.30 - Žabovřesky B, OP 1. třída muži

So 31. 1.  v 16.00  - Kyjov, liga juniorek U 
19

V programu není zanesen rozpis extraligy 
mladších žáků U 14.
Sledujte místní tisk, nebo nástěnku v hale 
2. ZŠ ve Žďáře 3. Změna začátků vyhraze-
na.

WELNESS POBYT
Žďárský Svaz důchodců ČR zve všech-

ny zájemce na welness pobyt v hotelu 
MASS v Sezimově Ústí, od Po 2. do Ne 
8. 2. 2015. 

Přihlášky se přijímají v út, 13. 1. 2015, 
v Klubu seniorů. 

POVÍDEJME SI, DĚTI  -  pásmo 
besed pro mateřské školy z knih Josefa 
Čapka.

Út 20. 1. od 17 hodin
Lucie Tučková - beseda o knize 
SUZANNE RENAUD: 
PETRKOV 13
Od smrti francouzské básnířky muselo 

uběhnout půl století, než mladá roma-
nistka Lucie Tučková sepsala její první 
monografi i.

Výstavy v knihovně
Do út 6. 1., vestibul Čechova domu
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

– výstava prací dětí ze ZŠ Zámek Žďár 
n. S. 

Út 20. 1. –  čt 26. 2., vestibul Čechova 
domu

SUZANNE RENAUD (1889 - 1964)
Putovní výstava, kurátorsky zaštítěná 

Lucií Tučkovou, autorkou nové biogra-
fi e o této polozapomenuté osobnosti, 
francouzské básnířce, manželce Bohu-
slava Reynka. Žila ve stínu svého muže, 
nedobrovolně uvězněná v komunistic-
kém Československu, odříznutá od vlas-
ti, tvorby a způsobu života. 

Přijímáme přihlášky do kurzů. Více 
informací na webu knihovny a v čítár-
ně.

Kontakt: www.knihzdar.cz, icent-
rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766   

 3. 1. Nížkov-Ronov-Přibyslav (12 
km) sraz v 9.20 nádraží ČD

10. 1. Sklené n. O. - Cyrilov – Kněže-
ves - Ostrov n. Osl. (16 km)v 8.25 ná-
draží ČD

17. 1. Cikháj - pramen Svratky - Tři 
Studně – N. Město(16 km)v 8.45 nádra-
ží ČD

24. 1. Radňovice – Slavkovice – Jámy 
- Žďár n. S. (15 km) v 8.25 nádraží ČD

31. 1. Žďár n. S.- Česká Mez – Matě-
jov - Nové Veselí (15 km) v 9.00 nádraží 
ČD

Vycházky určené pro veřejnost,  každý 
jde na vlastní nebezpečí. Změna progra-
mu vyhrazena.

Kouzlo Vánoc
Ještě do neděle 11. ledna 2015 se mů-

žeme v Regionálním muzeu na Tvrzi  
seznámit s tradičními horáckými ad-
ventními a vánočními zvyky. Na výstavě 
„Kouzlo Vánoc“ nechybí praktické ukáz-
ky štědrovečerní magie včetně odlévání 
cínu, hádání budoucnosti pomocí hr-
níčků nebo polínek a pouštění skořápek. 
Šťastnější návštěvníci zahlédnou i Zlaté 
prasátko. Vánočně vyzdobená je také ex-
pozice v Moučkově domě.

Ave Caesar!
V úterý 27. ledna 2015 bude na žďár-

ské Tvrzi, v hlavní budově Regionálního 
muzea města Žďáru nad Sázavou, otevře-
na výstava „Ave Caesar!“ 

Těšit se můžeme na výzbroj, výstroj i 
vyprávění o způsobu boje a každoden-
ním  životě římských legionářů v dobách 
války i míru. Autorem výstavy je Ing. Petr 
Škorpík ze Skupiny živé historie LEGIO 
X GPF. 

Dozvíme se např.,  co bylo scutum, pi-
lum nebo gladius, k čemu se používaly 

Sportovní hala Bouchalky
So 17. 1. v 10.00 a 13.00 Česká Tře-

bová (2. liga mužů)

Tělocvična ZŠ Palachova
So   17. 1. v 10.00 a 13.00 Humpolec 

(krajský přebor – ženy)

3. 1. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, Žďár n. S.(566 642 545)

4. 1. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, Žďár n. S.(566 642 545)

10. 1. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ 
Palachova 35, Žďár 6 (774 430 777)

11. 1. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ 
Palachova 35, Žďár 6 (774 430 777)

17. 1. MUDr. Beáta Bílková, ZS 
Žďas, Strojírenská 6, Žďár n. S.(566 642 
545)

18.1. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, Žďár n. S.(566 642 545)

24. 1. MUDr. Tomáš Konečný, Žďár-
ská 73, Nové Město n. M. (566 618 060)

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

31. 1. MUDr. Magdalena Fillová, Po-
říčí 11, Velké Meziříčí  (566 522 442)

 1.2. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 
12, Nové Město n.M. (566 616 901)

Ordinační doba: 9 – 12 hodin

Pozor: 
S ohledem na případné výměny služeb 

mezi lékaři, k nimž došlo po uzávěrce 
vydání Žďárských nnovin, je lépe si  pře-
dem telefonicky ověřit aktuální stav v da-
né ordinaci dle rozpisu, či na webu novo-
městské nemocnice:....

Nepřetržitou stomatologickou poho-
tovostní službu mimo běžné ordinační 
hodiny v našem okrese poskytuje  Zubní 
pohotovost pro dospělé i děti v Úrazové 
nemocnici Brno, Ponávka 6, 662 50 Br-
no (so, ne, svátky: 17.00 - 07.00 hodin), 
tel:  545 538 421.  -red-

ILUSTRA ČNÍ FOTO k výstavám.
 Foto: Kamila Dvořáková
katapulty a  jak vypadal tábor římské le-
gie. „Zajímavé je i  to, jak dlouho a za kolik 
legionáři sloužili, co jedli, pili, čím se bavili 
a jak probíhala přeprava vojska,“ zve pra-
covník RM Stanislav Mikule s dodáním, 
že některé součásti výzbroje a výstroje si 
mohou návštěvníci vyzkoušet. -red-

V době uzávěrky  ŽN nebylo ještě známo 
rozlosování žákovských hokejových soutě-
ží, pouze na pátek 2.1. 2015, od 11.15 do 
12.45 hod.

Aktuální  termíny bruslení pro veřejnost 
hledejte na webu: www.sportispo.cz/
zimní stadion/bruslení pro veřejnost. 

 Info - vedoucí zimního stadionu, tel.: 
737 203 054.

so  3. 1. v 19.00 - Národní liga mužů 
- soupeřem je FBC Vikings Kopřivnice

so 17. 1. v 19.00 - Národní liga mu-
žů - soupeřem je IMOS FbC Aligators 
Klobouky

ne 25. 1. v 10.00 - 19.00 - Turnaj li-
gy Vysočiny juniorů

ne  1. 2. v 16.00 - Národní liga mu-
žů - soupeřem je 1. MVIL Ostrava

Utkání se hrají ve  sportovní hale Na 
Bouchalkách.  

Pravidelný program v roce 2015
PONDĚLÍ
od 9.30 hod. - Tréninkové a pohybové 

aktivity pro maminky ke zlepšení fyzické i 
psychické kondice, cvičení s dětmi od 1 do 
2 let, sdílení a výměna zkušeností rodičů, 
pod vedením lektorky M. Cočevové.

od 10.30 hod. - Čteme dětem, rozvoj 
motorických a tvůrčích dovedností, čtení s 
tvořením pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 let

od 15 do 18 hod. - Rozvoj tvůrčích 
dovedností pro rodiče či prarodiče s dětmi 
i pro děti škol. věku, pod vedením lektorky 
Z. Formánkové.

ÚTERÝ
od 9.30 hod.- Besedy (zdravotní, s 

psychology,…) nebo  -  Kulinářská díl-
na – trénink zdravého vaření, vede rodi-

Adventní  koncert tanečního oboru, 
který se konal 10. 12. 2014, zaujal diváky 
pestrostí tanečních choreografi í a tvoři-
vostí tanečnic a tanečníků. Děkujeme za  
fi nanční podporu uskutečnění koncer-
tu SRPDŠ ZUŠ a podpoře starosty Mgr. 
Zdeňka Navrátila a místostarosty Ing. Jo-
sefa Klementa. 

OHLÉDNUTÍ za adventním koncer-
tem hudebního oboru ZUŠ. 

 Foto: archiv ZUŠ Fr. Drdly

ny ke zdravému životnímu stylu,  pokrmy 
zdravě, rychle a levně.

od 16 hod. -  Besedy na téma – nepra-
videlně, dle programu. 

od 15 do 18 hod.  -  Rozvoj tvůrčích 
dovedností pro rodiče s dětmi, dle progr. 
nabídky, pod vedením pozvaných lektorů.

STŘEDA
Klub rodičů – 1 x za 14 dní, v liché týd-

ny, (tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, zpí-
vánky a pohybové aktivity).

Tréninkové a pohybové aktivity - cvi-
čení pro maminky na zpevnění bříška, ma-
nipulace a cvičení s dětmi od 3 do 12 měs., 
sdílení a výměna zkušeností rodičů pod ve-
dením lektorky Martiny Cočevové.

Růstová skupina – s Mgr. Elen Sejrko-
vou. 1 x za 14 dní, v sudé týdny. Pouze pro 
přihlášené.

ČTVRTEK
Tréninkové a pohybové aktivity - Ba-

revné cvičení pro rodiče či prarodiče a děti 
od 2 do 4 let – pomocí aktivních her, písni-
ček, říkanek a cvičení s pomůckami (over-
bally, kruhy, šátky aj.) rozvíjíme motorické 
schopnosti  dítěte, lektorka M. Cočevová.

Čteme dětem, rozvoj motorických a 
tvůrčích dovedností, čtení s tvořením pro 
rodiče s dětmi od 1,5 do 4 let.

Poradenství pro těhotné a kojící ženy: 
příprava na porod, příchod miminka, pod-
pora kojení, manipulace s kojencem, péče 
aj. – dle progr. nabídky s dětskou sestrou a 
laktační poradkyní Š. Pohankovou.

Kopretina, Horní 22: naproti nákup. cen-
tra Convent, průchodem vedle hotelu Mo-
rava - 1. patro, dv. č. 15.

Více na htt p://zdar.charita.cz/programy-
kopretiny/
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Náplň práce:
zpracov ání elektrických obvodových schémat
tvorba dokumentace pro výrobu a montáž 
technická spolu práce s mateřskou společností

Požadavky:
SŠ popř. VŠ vzdělání obor elektro 
zkušenost s programem EPLAN nebo RUPLAN 
aktivní znalost AJ nebo NJ nutností 
řidičské oprávnění skupiny B 

Benefi ty:
5 týdnů dovolené 
příspěvek na stravování 
příspěvek na penzijní a životní pojištění 
pružná pracovní doba 
příspěvky na děti 

Kontakt:
Ing. Petr Klimeš, Tel: 566 625 100, 773 605 651, kli@ebner.cc

spol. s r. o.

zahraniční společnost působící ve Žďáře nad Sázavou hledá 

KONSTRUKTÉRA ELEKTRO
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