
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD: Předškoláky v Základní škole Švermova 4 ve Žďáře vítaly pohádkové bytosti. Této úlohy se 
zhostily děti z pátých tříd.  Foto: Antonín Zvěřina 

Autolékárničky 
pomohou

Nevíte, co se starou autolékárnič-
kou? Dopravte ji do pátku 13. úno-
ra  do zařízení Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. Ta ji prostřednictvím 
Oblastní charity Hodonín doručí do 
rumunského Banátu, kde materiál 
pomůže potřebným.  -zt-

Pošta v novém
Oprava budovy České pošty s pořa-

dovým číslem jedna probíhá ve Žďá-
ře nad Sázavou. Po dokončení má spl-
ňovat veškeré požadavky na moderní 
provoz. Rekonstrukce by měla skončit 
v březnu a uhradí ji Česká pošta. Měs-
to hodlá řešit problémy s parkováním 
před budovou.  -zt-

Některé automaty 
jsou v provozu

Výherní hrací přístroje, které byly 
povoleny městským úřadem ve Žďáře 
nad Sázavou, svoji činnost ukončily. O 
automatech povolených ministerstvem 
fi nancí město jedná. Část již také není 
v provozu. Místostarosta Josef Kle-
ment přiznal, že situace není jednodu-
chá, protože jednotliví provozovatelé 
se mohou proti rozhodnutí o ukončení 
činnosti odvolat. Komise ministerstva 
fi nancí, která může rozhodnout, zased-
ne až v dubnu.  -zt-

Opraví hotel 
Hotel Veliš na náměstí Republiky ve 

Žďáře nad Sázavou projde rekonstruk-
cí. O tu má zájem majitel. Ten chce 
zachovat současný ráz objektu. Město 
se rozhodla na obnovu domu věnovat 
příspěvek, který realizaci umožní. Jedná 
se o částku téměř 90 tisíc korun. 

Starostu Zdeňka Navrátila těší, že 
majitel hodlá v objektu v horních pat-
rech vybudovat byty.   -zt- 

Město se pečlivě připravuje na 
debaty s obyvateli města, první 
se dotkne přestavby kina.

 Antonín Zvěřina

Na pravidelná setkání s obyvateli 
města se pečlivě připravuje vedení 
města Žďár nad Sázavou. Proto na 
počátku ledna připravilo akci v zase-
dací místnosti městského úřadu, na 
kterou pozvalo odborníky z této 
oblasti. 

„Ještě před tím jsme zachovali původ-
ní formát, kdy jsme se s lidmi sešli 
v obecné rovině,“ poznamenal starosta 

Zdeněk Navrátil. Poukázal, že zůsta-
ne zachován, pouze se bude konat 
jednou za tři měsíce. Téma násle-
dujícího setkání znělo Zapojování 
veřejnosti do strategického plánová-
ní ve městě.

„Pozvali jsme zástupce čtyř organi-
zací, které se této problematice věnu-
jí,“ nastínil Navrátil. Akce trvala 
zhruba dvě a půl hodiny a podle 
starosty splnila svůj účel. „Je to pro 
nás důležité, protože v letošním roce 
náš čeká aktualizace strategického 
plánu, do kterého bychom rádi veřej-
nost zapojili ve větší míře než v minu-

losti,“ vysvětlil Navrátil.
Připomněl, že akci nepořádalo 

město, ale komise rozvoje a životní-
ho prostředí společně s iniciativou 
Žijeme Žďárem. Setkání s obyvateli 
se budou konat každou první středu 
v měsíci na dané téma.

První se tedy uskuteční ve středu 
4. února v kině, kde se bude projed-
návat rekonstrukce celého objek-
tu. „V jedné z částí zájemce seznámí 
architekt s plány a lidé se také dozvědí, 
jak podobná akce probíhala v Boskovi-
cích,“ podotkl Navrátil. 

 (Pokračování na str. 2)

V kině promítnou vzácný snímek

KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

tel.: 739 045 634
www.rasyguard-facility.cz

„Po ádek d lá p átele…“
z09-rasygZ

3. 3. 2015 Věra Špinarová - 
SOUTĚŽ O VSTUPENKY 

  Čtěte na str. 18
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(Dokončení ze str. 1)
Rekonstrukce kina ve Žďáře nad 

Sázavou počítá s částkou zhruba 23 
milionů korun. 

Starosta Zdeněk Navrátil naznačil, 
že kino již prošlo drobnými úpra-
vami, které přispěly k zatraktivnění 
objektu. „Za všechny můžu jmeno-
vat odstranění tří řad sedaček, takže 
vznikly řady pro sezení lidí s vyššími 
postavami,“ uvedl.

Připustil, že město na rekonstrukci 
bude hledat i možnosti dotací. S rea-
lizací počítá v roce 2016 až 2017. 
Zatím z důvodů bezpečnosti se 
uskutečnila oprava elektrické sítě. 

Plánovaná rekonstrukce zejména 
počítá se zabezpečením bezbariéro-
vého přístupu, další úpravou elektro-
instalace, umístěním nových poho-
dlnějších sedaček, úpravou foyer pro 
menší akce, zabezpečení lepší akus-

tiky, rekonstrukcí vzduchotechniky 
a úpravou pódia i pro jiné akce než 
promítání kina.

Součástí únorového setkání bude 
kulturní program a moderované dis-
kuze s obyvateli. Na závěr vedení 
města plánuje promítnutí dokumen-
tu o děvčátku z poštovní známky 
s názvem V Masarykových rukou. 

Poštovní známky s prezidentem T. 
G. Masarykem držícím v náručí děv-
čátko v kyjovském kroji byly v roce 
1938 vydány v hodnotách 50 haléřů 
a jedna koruna a v aršíkové úpravě s 
hodnotou dvě koruny jako dobro-
činné s příplatkem ve prospěch strá-
dajících dětí. 

Tuto dobročinnou akci, kterou teh-
dy uváděl Karel Čapek, podtrhuje i 
nápis na spodní části známek »Měj 
úctu k duši dítěte«. Návrh znám-
ky včetně kuponu a aršíku zpraco-

val vynikající grafi k a rytec Bohumil 
Heinz.

Známky zaznamenaly velký 
úspěch. Zanedlouho obletěly celý 
svět a začaly se objevovat i otázky - 
kdo je to malé děvčátko v náručí pre-
zidenta a kdy a kde vznikla původ-
ní fotografi e. Tříletá holčička byla 
Evička Neugebauerová a fotografi e 
vznikla 17. června 1928 při prezi-
dentově návštěvě na Horácku, jed-
né z cest, které T. G. Masaryk absol-
voval v roce 1928 po celé Moravě v 
rámci oslav desetiletí republiky. 

A právě ve Žďáru na Moravě, nyní 
Žďár nad Sázavou, vznikla reportáž-
ní fotografi e, která se stala námětem 
oné poštovní známky.

 (Použito zkráceného textu
  z publikace Karel Černý:
 Kdo je děvčátko z  poštovní známky)

V kině promítnou vzácný snímek

Expozice o legiích vznikla 
díky zálibě žďárského nadšen-
ce Petr Škorpíka.  

 Antonín Zvěřina

Výstavu Ave Caesar! Mohou 
zájemci zhlédnout v Regionálním 
muzeu Tvrz ve Žďáře nad Sázavou 
do neděle 29. března. Návštěvníci se 
seznámí s výzbrojí, výstrojí, způso-
bem boje i s každodenním životem 
římských legionářů v dobách války i 
míru. 

Dozvědí se, co bylo scutum, pilum 
nebo gladius, k čemu se používaly 
katapulty, jak vypadal tábor římské 
legie, jak dlouho a za kolik legionáři 
sloužili, co jedli, pili, čím se bavili a 
jak probíhala přeprava vojska. Něk-
teré součásti výzbroje a výstroje si 
mohou návštěvníci vyzkoušet. Auto-
rem výstavy je Petr Škorpík ze Sku-
piny živé historie LEGIO X GPF.

My jsme o předběžné doplňu-
jící informace požádali Milosla-
va Lopaura, spoluautora expozice. 
Doplnil, že legionář měl po pěta-
dvaceti letech právo odejít ze služby. 
„Pak dostával právo na půdu v takzva-
ných vojenských koloniích,“ nastínil. A 
do třetího století nesměl mít legio-

nář rodinu. 
Připomněl roli Petra Škorpíka, kte-

rý se o problematiku zajímá dlouho-
době a není sám. Podařilo se kolem 
sebe shromáždit další nadšence o 
tuto historii.

„Právě Petr se nejvíce na přípra-
vě podílel. Vypracoval popisky, mapy, 
zapůjčil exponáty,“ nastínil Lopaur. 

Muzeum pak výstavu připravuje pod 
velením Kamily Dvořáková. Ta upo-
zornila, že k výstavě si jako průvod-
kyně opět připraví poutavý výklad 
včetně všech perliček.

Návštěvníci si také mohou vyzkou-
šet například výzbroj na vlastním 
těle, zamávat si devítikilovým štítem. 
„Zájemci si vyzkouší i spodky, trenýr-

ky. Uvidí, jak chodil legionář oblékaný 
v táboře,“ pokračoval Lopaur. 

Pokud jde legie první fungovala 
už v pátém století před naším leto-
počtem. Římské legie pak zanika-
ly v průběhu sedmého století, kdy 
došlo k transformaci armády na úze-
mí Byzantské říše. Co se týče římské 
říše celý systém se zhroutil v první 
polovině pátého století. 

„Římská armáda se lišila od jiných 
vojsk mimořádnou disciplinovaností. 
Uměla bojovat koordinovaně v urči-
tých tělesech. Protivníci spíš vyznávali 
individuální boj,“ poukázal Lopaur. 
Doplnil, že římská armáda si pora-
dila i se slony či pánskou jízdou. Ale 
příliš se jim nedařilo v cizím prostře-
dí, ve stepi či v lese. 

Dozvěděli jsme se, že římská říše 
byla jedna z mála, která měla stá-
lou armádu. Bylo to díky efektivní-
mu výběru daní. Hlavní těžiště pak 
v této armádě měla pěchota. Podě-
ji ji musela musely jízdní oddíly či 
lučištníci. 

A dost! To pro ilustraci stačí. Vše 
další se zájemci dozvědí při prohlíd-
ce velice zdařilé výstavy.      

    

KA MILA DVOŘÁKOVÁ (vpravo) a Ivona Wasserbauerová při přípravě vý-
stavy.  Foto: Antonín Zvěřina

Výstava nabídne historii římských legií

Tradiční dopis s poděkováním 
za pomoc při realizaci Tříkrálové 
sbírky a celkovou částkou letošní-
ho výtěžku byl rozeslán na Žďár-
sku všem Tříkrálovým asistentům, 
představitelům spolupracujících 
měst a obcí a místním farnostem. 
Letošní výtěžek činil 2.645.194 
korun, což je o 122.568 korun více 
než loni.

Na realizaci sbírky se podílelo 
76 tříkrálových asistentů a zhruba 
1700 koledníků. Koleda probíhala 
ve více než 270 městech a obcích 
bývalého žďárského okresu. Cel-
kem bylo rozdáno 458 zapečetě-

ných kasiček, z nichž koledníci a 
dárci využili 415. Novými spolu-
pracujícími obcemi se staly Miro-
šov, Stržanov, Dvořiště a Krásné.

„Velmi děkuji dárcům a koledníkům 
a všem dalším spolupracovníkům, 
kteří se do sbírky v dnešní hektické 
době zapojili. Jsem vděčná za jejich 
ochotu, vstřícnost i trpělivost,“ zní 
ofi ciální poděkování z děkovného 
dopisu ředitelky žďárské Charity 
Jany Zelené.

Finanční prostředky z letošní 
Tříkrálové sbírky budou použity 
jednak na podporu služeb charity 
pro uživatele, především na pokry-

tí nákladů, na které lze fi nance jen 
obtížně získat. Jedná se například o 
rozšíření a obnovu vozového par-
ku, díky tomu můžeme být velmi 
fl exibilní a pomáhat v terénu, tedy 
přímo v domácím prostředí našich 
uživatelů a pacientů. 

„Tříkrálové peníze slouží také jako 
fi nanční zdroj při případném výpad-
ku dotací na služby, jako taková 
rezerva pro zajištění stávajícího pro-
vozu služeb. Část výtěžku je také 
určena na humanitární pomoc u nás 
i v zahraničí,“ vysvětluje Veronika 
Dobrovolná, koordinátorka sbírky. 
 -zt-

Tříkrálové kasičky jsou sečteny
Zemřel K. Straka

Zemřel dlouhole-
tý zastupitel a člen 
Rady města Žďáru 
nad Sázavou Karel 
Straka (ČSSD). 

Byl velmi výraz-
nou osobností, 
pracovitý a velmi 
pomáhal budovat 

město. I přes velmi vážnou nemoc 
se do posledních chvil věnoval práci 
pro Žďár a všichni si ho budou  spo-
jovat také s péčí o památku UNES-
CO. „Byl přímý, rázný, uměl respekto-
vat názor druhého a měl dobré srdce,“ 
uvedla Dagmar Zvěřinová, zastupi-
telka za ČSSD.  -zt-

Zelňačka se vrací
Žďárští divadelní ochotníci zvou 

své příznivce v neděli  22. února  
od  19 hodin do Městského divadla. 
Po kratší odmlce se opět na domácí 
jeviště vrací úspěšná inscenace dle 
románu R. Falleta  „Zelňačka“.

Děj je zasazen do vinařského kra-
je sladké Francie. Pánové důchodo-
vého věku Chérasse a Ratinier nad 
skleničkou vína řeší problémy světa, 
ale především své soukromé každo-
denní trable. Hrají Ivan Kyncl, Jaro-
slav Buček, Iva Chrástová, Václav 
Košťál či Zdeněk Kyncl. -lv- 
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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

150
Kč / měsíc

DIGITÁLNÍ
TELEVIZE

OPTIKA AŽ DO BYTU
NOVINKA - SLUŽBA FTTH

MODERNIZUJEME CELOU SÍŤ NA OPTICKÉ 
ROZVODYZRYCHLUJEME STÁVAJÍCÍ PŘIPOJENÍ

Cena již od

360
Kč / měsíc

Rychlost až
200  Mbit/s SPOLEHLIVÝ

INTERNET
SPOLEHLIVÝ

NOVINKY 

V NABÍDCE SLUŽEB

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • organizace a koordinace seminářů se 
zahraničními partnery • činnosti v oblasti marketingu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodnocení 

a velmi dobré pracovní prostředí
•  zajímavou a zodpovědnou pra-

covní náplň
•  intenzivní zaškolení  

a zapracování
• možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
• ukončené stredoškolské vzdělání
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• aktivní znalost MS Office
• zkušenosti z podnikové praxe vítány
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita  

a loajálnost
• znalost práce v SAP výhodou

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Obchodní referent-ka do zákaznického centra

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • technicko-obchodní poradenství  
• práce v „nestandardním směnovém“ režimu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodno-

cení a velmi dobré pracovní 
prostředí

•  zajímavou a zodpovědnou  
pracovní náplň

•  intenzivní zaškolení  
a zapracování

•  možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené středoškolské vzdělání technického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
•  zkušenosti z podnikové praxe na pozicích  

- technolog/programátor, technik obrábění nebo 
obchodně-technický prodejce nástrojů pro třískové 
obrábění vítány

• znalost práce v SAP výhodou
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita a loajálnost

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Obchodně-technický referent-ka s praktickými znalostmi 
třískového obrábění kovů
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Základní školy ve Žďáře 
nad Sázavou mají své obvody, 
odkud tam děti docházejí.

 Antonín Zvěřina

Zápisy do prvních ročníků základ-
ních škol ve Žďáře nad Sázavou se 
uskutečnily v pátek 23. a v sobotu 
24. ledna. A my míříme zmapovat, 
jak probíhají v Základní škole Šver-
mova 4. Vybíráme si pátek  krátce po 
zahájení zápisů něco málo minut po 
čtrnácté hodině.

V předsálí nás zaujímá výstavka, 
později se od zástupkyně ředitelky 
Lenky Litochlebové dozvídáme, že 
má dvojí účel. Jednak nasměrovat 
rodiče s dětmi správným směrem a 
jednak ukázat práce dětí, které zápis 
absolvovali před rokem.

Napětí i bezstarostnost
V chodbě, kde se ve třídách zápisy 

konají, nás překvapuje spousta rodi-
čů a dětí. Zatímco v tvářích rodi-
čů vidíme určité napětí, děti se bez-
starostně prohánějí chodbou. Tedy 
ne všechny, některé, abychom stav 
upřesnily. Osmělujeme se, klepe-
me na jedny dveře a vstupujeme do 
místnosti.

„Musíte počkat venku,“ plete si nás 
paní učitelka možná s tatínkem, 
což by nám mělo zcela jistě lichotit. 
Pokud nás nepovažuje spíš za dědeč-
ka. V stručnosti vysvětlujeme o co 
nám jde a nakonec ze třídy couváme. 

Přece jen jsme na naší návštěvu 
měli nejdříve upozornit zástupkyni 
ředitele, se kterou jsme telefonicky 
mluvili. A tak svoji počáteční chybu 

napravujeme a usedáme do křesla 
v pracovně Lenky Litochlebové ke 
krátkému rozhovoru.

V úvodu se dozvídáme, že město 
pro zápisy stanovilo jednotlivé spá-
dové oblasti. „Je to i kvůli vzdálenosti 
docházky. My máme přidělené Žďár 4, 
Žďár 7 a obec Jámy. Patří k nám ješ-
tě škola v zámku, tam je jen pět tříd a 
tam patří obvod Žďár 2 a místní část 
Stržanov,“ vysvětluje Litochlebová.

Pohádkový zápis 
Upozorňuje, že škola tradičně při-

pravuje pohádkový zápis. Na ten se 
těší žáci pátých ročníků, protože ti 
se převléknou za pohádkové bytosti. 
„Provádějí předškoláky po jednotlivých 
třídách a pod jejich dohledem mají 
za úkol zvládnou jednoduché úkony,“ 
naznačuje zástupkyně ředitele.  

Musí něco namalovat, poznávají 
geometrické tvary, barvy či porovná-
vají stejné obrázky. Za každý splněný 
úkol pak získávají smajlíky. „Dříve js-
me naplňovali čtyři třídy, nyní můžeme 
zapsat třídy tři. I tak to znamená, že 
přichází kolem stovky dětí. A nesmím 
zapomenout, že jednu naplňujeme v 
zámku,“ říká Litochlebová. 

Zápis proto probíhá samostatně 
v pěti třídách, aby děti i rodiče dlou-
ho nečekali. Na prvním stupni ve 
škole probíhá všeobecná výuka. Na 
druhém škola nabízí zájemcům třídu 
s rozšířenou výukou matematiky.

„Mimo vyučování škola nabízí 
zájmové kroužky, například sportov-
ní, výtvarné. Ty vedou učitelé. Máme 
tady i jazykovou školičku pro děti od 
prvních tříd. Povinná výuka angličti-

ny začíná až od třetí třídy,“ vysvětluje 
Litochlebová.  

Školáci také mají k dispozici dvě 
tělocvičny, v jedné z nich je dokonce 
lezecká stěna, druhá slouží spíš pro 
míčové hry, a venkovní hřiště. Ško-
la má jednu takovou výhoda. V sou-
sedství se nachází Relaxační centru, 
čili plavecký areál. 

Plavou i prvňáci
„Chodí tam děti na plavecké kurzy 

a máme tam stanovené hodiny. Chodí 
tam i prvňáci na přípravný plavecký 
kurz. Výhodou je, že můžeme ze ško-

ly projít přímo do tohoto Relaxační-
ho centra,“ podotýká Litochlebová. 
Dále se dozvídáme, že škola se zhru-
ba 830 žáky je největší v rámci měs-
ta, zhruba asi 100 dětí chodí do ško-
ly do zámku. A letos oslavila 40 let 
od otevření.

Konec informací, vyrážíme do 
terénu. Hned u prvního úkolu chce-
me vědět, o co se jedná. „Ukážeme 
jim kartičku a ony musí rozpoznat, co 
je stejné a co jiné a vysvětlit proč. Ma-
jí tři pokusy a pokud se jim to nepoda-
ří, škrtneme jim smajlíka. A když se 
to podaří, dostanou pět rozesmátých 
smajlíků,“ vysvětluje mušketýrka 
Bára. 

U dalšího stanoviště víly pláčou, 
že se jim rozbila zrcátka a žádají o 
pomoc. Úkol zní, najít jednotlivý 
střípek mezi mnoha dalšími. A námi 
sledovaný předprvňák ani jednou 
nezaváhá. Pozor, těžký úkol i pro 
mnohého dospěláka. 

Ptáme se některých páťáků, zda 
vzpomínají na svůj zápis. Představte 
si, tvrdí, že si tak významný životní 
krok nepamatují. Čarodějnice Niko-
la ale připouští, že to bylo hezké a že 
se do školy těšila.

Nicolas Šebek přišel k zápisu 
s maminkou Nikolou Šebkovou. Ta 
přiznává, že syn s do školy těší, ona 
už míň, protože přece jen nastanou 
určité problémy. Samozřejmě tento 
názor provází úsměv.

Procházíme všech pět tříd, obdivu-
jeme vynalézavost při výběru kostý-
mů a přejeme všem předškolákům, 
aby se jim ve škole líbilo a aby si z ní 
odnesli ty nejlepší zážitky. 

PŘEDPRVŇÁCI si po zápisu mohli 
vybrat drobný dárek.

 Foto: Antonín Zvěřina

Zápis předškoláků provázel úsměv

Lidé si mohou vybrat, jakou bude 
mít divadlo barevnou fasádu a a jaké 
na ní bude logo.

 Antonín Zvěřina

Pravidelné ankety plánuje zveřejňovat ve 
Zpravodaji žďárské radnice vedení města. 
Jedna z prvních se objevila již v lednovém čís-
le. Ptá se veřejnosti na jejich názor na úpravu 
městského divadla. Čtenáři tam našli i struč-
ný popis rekonstrukce. Hlasovat o barevné 
podobě objektu a logu mohou do čtvrtka 5. 
února také na webových stránkách.  

„Na realizaci se podařila získat dotace, kte-
rá letos pomůže se zateplením,“ poznamenal 
místostarosta Josef Klement. Obyvatelé pak 
hlasují o barevnosti fasády a o typu nápisu. 
K dispozici budou mít několik návrhů. 

Starosta Zdeněk Navrátil doplnil, že během 
jara se uskuteční ještě dvě ankety a budou 
řešit vzhled hotelu Morava a budovy bývalé-
ho městského úřadu. 

„Aby byla anketa pro veřejnost zajímavá, líst-
ky budou slosovatelné,“ nastínil Navrátil. „Tím jsme 
chtěli docílit také toho, aby lístky nebyly anonymní a 
lidé tam napsali svoje jméno a adresu,“ uvedl Kle-
ment. 

Každý jeden názor
Také to má zabránit tomu, aby jeden člověk nepo-

slal víc názorů. Klement netajil, že deset procent 
vyjádření je pro vedení města dostačující. 

„Bereme to samozřejmě spíš jako vodítko. Urči-
tě nebudeme proti, pokud vyhraje jakákoli varian-
ta. Rozhodnutí ale bude na vedení města,“ poukázal 
Navrátil.

Zdůraznil, že se jedná o první anketu a při té měs-
to zjistí, zda lidé mají o tuto formu diskuze zájem. 
„V zadání jasně říkáme, že neslibujeme, že bude vítěz-
ná varianta realizovaná,“ podotkl Navrátil. Stane se 
ale vodítkem při rozhodování. 

„Může to také dopadnout patem, kdy každá vari-

anta získá přibližně stejný počet hlasů a pak 
bude na nás, abychom rozhodli,“ vysvětlil 
Navrátil.     

Lístky mohou lidé odevzdávat na měst-
ském úřadu, v městské knihovně, ve vesti-
bulu polikliniky a v obchodním domě Kon-
vent. „Jsme si vědomi riziky, proto obyvatele 
vyzýváme, aby anketu nezneužívali,“ podotkl 
Navrátil. 

Koncem 70. let byla provedena celková 
přestavba původně pseudosecesní stavby 
divadla, která dala objektu novou dimenzi 
ve funkcionalistickém stylu a duchu. Archi-
tektonický návrh řešení zateplení fasád 
navazuje na tuto cestu a se svým barevným 
a materiálovým provedením a celkovým 
výrazem dodává objektu ještě soudobou 
svěžest.

Reliéf zůstane
Reliéf se symbolikou múzických umění 

umístěný na čelní straně, autor akademický 
sochař František Kovařík, bude zachován. 
Dřevěná plastika „Energie 2“ z roku 1994 na 

boční straně objektu, autor Peter Linnett , bude před 
zahájením prací sejmuta a podle posouzení stavu nos-
ného systému a těla - dřeva samotné plastiky, bude v 
rámci pracovních výborů při realizaci stavby rozhod-
nuto o její zpětné instalaci nebo případné likvidaci.

Předpokládané náklady činí 24,6 milionů korun, 
dotace 17 milionů korun. U fasády si mohou lidé 
vybrat z vínové, modré a zelené varianty a k dispozici 
mají čtyři nápisy.

MĚSTSKÉ divadlo ve Žďáře nad Sázavou je terčem mnoha akcí. 
Před loňskými Vánocemi se tam uskutečnil Ostrov pohody. 

 Foto: Antonín Zvěřina

Anketa se dotýká městského divadla
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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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Vím, že volby už jsou delší čas za 
námi, ale cosi mi tu doposud chybí.

Po dvaceti letech jsme se my, voli-
či, rozhodli obměnit radnici v našem 
městě a zavedený tandem Zvěřinová - 
Brychta,nebo spíše Brychta - Zvěřino-
vá, vystřídaly nové tváře.

 Nechci polemizovat, jestli jsou za 
tou změnou páně Brychtovy pozdní 
příchody kamkoli a nekonečné pro-
slovy o čemkoli, nebo jen naše obyčej-
ná touha  po něčem novém. Rozhod-
ně  k tomu přispěla agresivní kampaň 
volebních vítězů, která nenechala nit 
suchou na ničem a nikom  krom toho 
svého a neznalý cizinec by podle před-
volebních tiskovin  tipoval náš Žďár 
někam  ještě kus cesty za Užhorod.

Já osobně třeba dost pochybuji o 
tom, že béžové kino je až takový fatál-
ní průšvih, a podle frekvence chodců 
bych si myslel, že i jeden chodník na 
novém mostě na Klafar stačí až až. Ba, 
ani si nemyslím, že by Žďár byl nějak 
výjimečné místo pro život, neřku-li to 
nejlepší na světě. Takové si vytváře-
jí lidé sami hlavně tím, jak se na sebe 
umí smát, pomáhat si. Nebo se hryzat 
a ubližovat jeden druhému... Jízda na 
lodičce kolem Farčat, jak jsem o tom 
kdesi četl, na tom změní pramálo.

Ku zvelebení a povznesení našeho 
města prý nutně potřebujeme měst-
ského, tedy našeho architekta, protože 
externisté z Brna či vůbec od pryč se 
nedokážou vcítit do našich žďárských 
tužeb a potřeb. Budiž, něco na tom je. 
Dokáže se ale takto vcítit do našeho 
srdce náš nový, nedávno přistěhovaný 
starosta? Náplava - jak se dnes říká -  
venkoncem čerstvá, která bude tomu 
našemu architektovi velet?

Nu, vítězové mají  ještě bezmá-
la čtyři roky, aby se předvedli. Času 
to  není  mnoho, protože slibů padlo  
hojně. A pak my, voliči , až se zase po 
těch čtyřech letech sejdeme, buďto je 
s uznáním budeme volit znovu, nebo 
jako tlučhuby a mlatce prázdné slámy 
pošleme zpět třeba prodávat telefony. 
To je všechno před námi.

Možná mohl být nový most na Kla-
far hezčí. Nevím, těžko posuzovat, 
není-li co porovnat.

Co ale vím, že máme městský úřad, 
kde mě úředníci sami od sebe zdraví 
na chodbách a ptají se, co potřebu-
ji. Věčná mantra kverulantů o špat-
né informovanosti ze strany úřadu 
mi přijde směšná. Nikdy mě nikdo 
neodmítl přijmout a vysvětlit to, co 
chci. Musel jsem ovšem zvednout 
zadek a projevit zájem na místě. Jest-
liže jsem byl předem objednán ke sta-
rostovi a ten musel kamsi odjet, zavo-
lala mi to paní sekretářka v předstihu, 
abych darmo nemařil cestu a hned 
jsme sjednali nový termín schůzky. 
Tak.

Velmi si cením toho, že město trva-
le hospodaří vyrovnaně, bez dluhů. I 
toho, že ať už vůdcové partají v Praze 
nesmiřitelně hřímali pokaždé po vol-
bách jak chtěli, tady se bez velkých 
průtahů domluvila funkční koalice, 
která díky Bohu nechtěla vládnout, ale 
hleděla  si svého, to jest  správy věcí 
veřejných.

Zdá se vám to všechno normál-

ní, samozřejmé? Věřte, že není. Stačí 
se rozhlédnout i jen po okolí tady na 
Vysočině a najdete radnice, které uv-
nitř připomínají minová pole. A taky 
najdete obce, kde museli prodat rad-
nici i s ořezávátkem na tužky  na sta-
rostenském stole a bývalý starosta už  
„úřaduje“ v kriminále.

Možná na tom novém mostě moh-
la být i cyklostezka. Snad. Já oceňuji  
spíše zaplněnou průmyslovou zónu, 

která pomáhá dávat lidem obživu. 
Nebo dobře zvládnutou, čtvrtmili-
ardovou rekonstrukci kanalizace na 
Stalingradě. Komu se někdy povedlo 
ucpat  toaletu, dá mi za pravdu.

Každý den, jda do města, vzpomenu 
při pohledu ze stržanovského kopce 
vděčně na ty, kteří  rozhodli odlesnit 
Zelenou horu. Žďár tak konečně  mís-
to žďasáckých komínů získal důstoj-
nou a krásnou dominantu, kterou je 

milo i jen očima pohladit. Moc rád to 
dělám, alespoň letmo, na dálku...

O čem psát dál? O bazénu, relaxač-
ním centru na Piláku, obnoveném 
náměstí? Už ne a dávám za pravdu 
těm, co křičí, že nějaký starosta by 
sám nezvládl nic. Ano, to je pravda. 
Ale schopní šéfové si vybírají schop-
né podšéfy a spolupracovníky. A tako-
vý tým už dokáže zahýbat citelně i s 
okresním městem.

Možná se pod tím novým mostem 
bude jednou v létě u řeky točit pivo,jak 
jsem se dočetl v jednom zkrášlovacím 
programu. Toho není v létě nikdy dost 
a tady by zřejmě odpadl problém s 
toaletami. To taky ale  nevím.  Vím ale 
zcela jistě, že nemáme mnoho těch, 
kteří se hrnou do veřejných funkcí, 
aniž by to pro ně byl jen prostředek k 
moci a majetku. Ti, co to někdy zkusi-
li, vám potvrdí, že se málokdy dočka-
jí uznání, protože to my nemáme moc 
ve zvyku. Spíše kritizovat, hodit špi-
navým slovem za zády, to ve zvyku 
máme a rádi. A místo vděku a uznání 
necháme takového člověka  na pra-
hu šedesátky  po skončení mandátu 
pendlovat opakovaně po výběrových 
řízeních na trochu slušné místo. 

Jaký to příklad pro ty schopné a 
ochotné, kteří by třeba zvažovali opus-
tit dobře placené místo v soukromé 
sféře a nechali se zvolit - uvrtat do 
něčeho podobného! Ta perspektiva 
do budoucna! 

Pamatuji Žďár v půli devadesátých 
let minulého století, vidím, jak vypa-
dá dnes.

Taky vím, že neexistuje projekt, či 
dílo, které by nemělo jak své zastánce, 
tak i kritiky a odpůrce, a  pokud člo-
věk něco dělá, zhusta dodatečně zjis-
tí, že to šlo udělat i trochu jinak a tře-
ba i lépe. Ne nadarmo se říká, že nic 
nezkazí jen ten, kdo nic nedělá. O věci, 
či návrhu se lze bavit a názory vyměňo-
vat dlouho, předlouho (o náměstí jsme 
diskutovali 17 let, pravda?) ale pak - má-
li něco vzniknout,je třeba stvořit kon-
sensus  a konat. I s rizikem kritiky.

Možná je čas na výměnu stráží po těch 
letech, možná to chce podívat se na svět 
okolo neunavenýma, mladýma očima, 
kdo ví.

Pokud ten čas ale skutečně  přišel, 
měli by příchozí umět zřetelně a nahlas 
poděkovat za odvedenou práci těm, kte-
ří odcházejí, protože si to právem zaslu-
hují. Nemluvě o tom, že je to i o  oby-
čejné slušnosti, zdvořilosti, úctě k práci 
druhých.

A to mi chybí, to jsem nikde nenašel, 
nikde v žádném rozhovoru, či novinách 
nevyčetl a je to špatně!

Svět se mění. Svým dětem už nezpí-
váme ani nečteme pohádky, strčíme 
jim radši tablet. Je to pohodlnější. Své 
zemřelé rodiče pohřbíváme jako psy, 
tiše a bez obřadu, protože  smrti se bojí-
me a je to takhle  i lacinější. A zrušíme 
tedy i nějaké děkování, ten předpotop-
ní zvyk ze starých dob? Stejně si za to 
nikdo nic nekoupí!

Prosím pěkně  -  já s tím nesouhlasím! 
A protože nikoho jiného už tady nevi-
dím, dovolte mi, vážený pane starosto, 
vážená paní starostko, abych Vám ales-
poň jménem svým  takto vyjádřil uzná-
ní a poděkoval za odvedenou práci pro 
naše město, a tak  i pro mou rodinu a 
mne. Ze srdce děkuji!

 Jaroslav Beránek, 
 občan Žďáru nad Sázavou

GRA TULACE SE USKUTEČNILA: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva sou-
časné vedení města Žďáru nad Sázavou poděkovalo končící starostce Dagmar Zvěři-
nové a místostarostům Jaromíru Brychtovi a Ladislavu Bártovi. Obdrželi malé dár-
ky a Zvěřinová i kytici.  Foto: Petr Klukan 

Z dopisů redakci

Názor obyvatele Žďáru: Co mi tu chybí



Lidé, které trápí např. pooperační jizvy, důsledky akné či es-
tetické nedostatky způsobené jejich zdravotním stavem, urči-
tě zajímá, na které zákroky přispívá pojišťovna?

Žádné estetické zákroky, ani odstraňování jizev nehradí zdravot-
ní pojišťovny. Jsou ale možné příspěvky z různých preventivních 
fondů pojišťoven, např. na vyšetření znamének.

 (Pokračování na str. 9)

Ve Žďáru otevřela ambulance 
estetické dermatologie

MUDr. Eva Pelikánová.  Foto: archiv 

Začátkem letošního ledna  zahájila ve Žďáru nad Sázavou činnost 
estetická a konzultační kožní ambulance MUDr. Evy Pelikánové.

V našem městě i v celém Kraji Vysočina jde o zcela ojedinělou 
ambulanci s podobným záběrem.

Lékařka se  věnuje estetické dermatologii, poradenství a kom-
plexní péči v oboru dermatovenerologie pro dětské i dospělé pa-
cienty.

Do její kompetence  patří i vyšetřování znamének, zlepšování 
projevů akné, pigmentací a poradenství.

Estetickou dermatologii si  mnozí  z nás spojují s vylepšováním 
vizáže a  bojem proti příznakům  stárnutí pleti.  V ambulanci bude 
možné si také nechat odstranit tetování, strie, metličkové žilky, ce-
lulitidu, můžeme se objednat na epilaci a depilaci, pomohou nám 
tu i od nadměrného  pocení.

Jak lékařka předesílá, některé tyto procedury včetně odstraňo-
vání znamének laserem budou nabíhat postupně, protože jsou  k  
nim  potřeba speciální lasery.

Krátký rozhovor 
s  MUDr. Evou Pelikánovou

Životní styl
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Opakovaně jste se pokou-
šeli přestat kouřit, ale chybí 
vám silná vůle? Co takhle 
zkusit biorezonanci, moder-
ní terapeutickou metodu v 
boji proti některých závis-
lostem včetně kouření.

V zahraničí se metoda Bicom -  pří-
strojem pro biorezonanční terapii, 
využívá právě při odvykání kouření. 
Je  úspěšná i při léčbě alergií, migré-
ny, bolestí nebo i lupénky.

Ve Žďáru se metodou spadající do 
oblasti alternativní medicíny zabývá 
dr. Anna Dvořáková, která pracuje s 
novější verzí přístroje – BICOM op-
tima. Její ambulanci nalezneme v 1. 
patře Domu kultury. Anna Dvořáko-
vá zodpověděla několik otázek Žďár-
ských novin.

Jak dlouho se metodou biorezo-
nance zabýváte a kde jste získala 
zkušenosti?

Biorezonanci provozuji od podzi-
mu 2013. Vědomosti čerpám hlavně 
z literatury a odborných seminářů a 
také od zkušenějších kolegů, ke kte-
rým jezdím na praxi.

Vysvětlete, co to vlastně biorezo-

nance je a jak působí na naše tělo?
Biorezonance využívá přirozenou 

vlastnost našeho těla – všechny pro-
cesy v něm probíhají jak na chemic-
ké, tak i na fyzikální (energetické) 
úrovni. Přístroj BICOM zpracovává 
tyto elektromagnetické informace  
a upravuje je tak, aby se organismus 
mohl přirozeným způsobem vrátit 
do původní rovnováhy a uzdravit se. 
Důležitý je holistický přístup – to 
znamená, že neléčíme pouze přízna-
ky, ale organismus jako celek.

Nebolí biorezonance a nemá 
vedlejší účinky?

Přístroj BICOM optima zpraco-
vává pouze tělu vlastní substance a 
energie. Při léčbě se nepoužívají žád-
né léky ani chemikálie. Proto je tato 
metoda naprosto bezbolestná a bez 
vedlejších účinků.

Jsou určité nemoci nebo stavy, 
kdy není vhodné tuto metodu zvo-
lit?

Biorezonanci nelze použít při akut-
ních, život ohrožujících stavech. 
Rovněž se nedoporučuje v prvním 
trimestru těhotenství a u lidí s kardios-
timulátorem. Jinak žádná omezení ne-
jsou, biorezonance je dokonce vhodná 
i pro zvířata. (Pokračování na str. 9)

ANNA DVOŘÁKOVÁ ve své ordinaci. Foto: archiv

Biorezonance dokáže ulevit 
kuřákům i alergikům
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7. 3. 2015
19:00 

Dùm kultury Žïár nad Sázavou
 

Pøedprodej vstupenek 
od 2.2.2015 v pokladnì DK

Generální partner:

Krátký rozhovor s  MUDr. Evou Pelikánovou
(Dokončení ze str. 7)

Jak jste se k oboru dostala a kde 
jste načerpala zkušenosti?

Pracuji v oboru kožního lékařství 
24 let, z toho 10 let jsem byla ve 
funkci primářky kožního oddělení v 
novoměstské nemocnici. Po zrušení 
kožního oddělení jsem se chtěla osa-
mostatnit.

   

Paní doktorko, zabýváte se i 
dermatovenerologií, čili léčením 
důsledků pohlavních chorob na 
kůži a sliznicích.Je v ohledu po-
hlavních nemocí situace na Vyso-
čině vážná?

Kraj Vysočina byl vždy krajem s re-
lativně nízkým výskytem pohlavních 
chorob. Nebezpečím jsou hlavně 
skryté neléčené formy a promiskuita. 

Kde novou ambulanci nalezne-
me a její ordinační hodiny? 

Ambulance se nachází v druhé bu-
dově polikliniky (za lékárnou), v 
prvním patře. 

Pacienti se mohou telefonicky ob-
jednávat, od února provádíme výko-
ny každý den.

 (PI-z02-derD)

Biorezonance 
dokáže ulevit ...

(Dokončení ze str. 8) 

Na co se má člověk připravit při 
první návštěvě ve vaší ambulanci?

Žádná speciální příprava před seze-
ním není nutná. 

Je však potřeba udělat si časovou 
rezervu – jedno sezení může trvat 
jednu až dvě hodiny. 

Zejména nedůvěřivé kuřáky ur-
čitě zajímá, v čem je úspěch biore-
zonace oproti jejich předchozím 
marným snahám skoncovat s kou-
řením.

Tato metoda přerušuje chuťovou 
vazbu na cigaretu a odbourává psy-
chickou závislost i abstinenční přízna-
ky. Proto je odvykání s biorezonancí 
rychlé, účinné a bez trápení.

Jak „přeprogramování“ kuřáka 
dlouho trvá a jakou má životnost?

Antinikotinová terapie vyžaduje je-
diné sezení, které trvá zhruba 45 mi-
nut. 

Pokud klient úspěšně odbourá své 
návyky spojené s kouřením, účinek je 
prakticky trvalý.

V jakých případech biorezonance 
dle Vašich zkušeností ještě dobře 
pomáhá?

Velmi dobrých výsledků dosahuji 
například při léčbě alergií, hormonál-
ních poruchách nebo odstraňování 
parazitů. 

Je to však jen malá část toho, co pří-
stroj BICOM dokáže. (PI-bioD)
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Labužníci, zpozorněte! O víken-
du 7. a 8. února 2015 se vypravte 
do  centra EDEN v Bystřici nad 
Pernštejnem. Úplně  poprvé se tu 
konají Slavnosti moravského uze-
ného. 

Vybraní uzenáři představí  své 
výrobky připravené dle tradičních 
rodinných receptur a naše čichové  
i chuťové  buňky si užijí.  K mání 
budou klasicky uzená  masa, klo-
básky, šunky i zabijačkové specia-
lity. 

Návštěvníci mohou ochutnávat, 
nakupovat a pak hlasovat o výrob-
cích, které jim nejvíce šmakovaly...

Jak uvádí organizátor akce  Pa-
vel Pichler z centra EDEN, cílem 
je ukázat hostům, že tradiční mo-
ravská kuchyně má stále co nabíd-
nout, ať už se jedná o výbornou 
chuť, nebo kvalitu masných výrob-
ků.

„Návštěvníci  hlasováním sami 
rozhodnou o nejlepším uzenáři pro 
rok 2015, který získá cenu Nejlep-

ší moravské uzené.  Slavnosti jsou 
ukázkou toho, jaké potraviny máme 
ve svém okolí k dispozici. Chceme, 
aby se lidé naučili dávat těmto tra-
dičním moravským a českým výrob-
kům přednost,“ říká Pavel Pichler. 

V doprovodném programu mis-
tři řezníci poradí gurmánům,  jak 
správně porcovat maso a jak zpra-
covat celého čuníka, od zkušených 
uzenářů se zase  můžeme dozvědět 
řadu fíglů, chybět nebude ani oblí-
bená kuchařská show a klání jedlí-
ků. K dobrému jídlu i pití zahrají 
muzikanti. 

Děti se  zabaví v divadle, v mini 
ZOO farmy Eden a při soutěžích. 

Na návštěvníky  slavností čeká 
také  malá šifrovací hra s překva-
pením a ke vstupnému náleží talíř 
ovarové polévky ochutnávka uze-
ného na stáncích.

O víkendu 28. února a 1. března 
se Slavnosti moravského uzeného 
přesunou na brněnský hrad Veve-
ří. (PI-UZ)

Premiéra Slavností 
moravského uzeného 



Nevíte, kam s 
dětmi o jarních 
prázdninách? Zde 
je pár našich tipů 
k návštěvě výstav 
v blízkém i širším 
okolí, které budou 
děti bavit.

 

www.aquapce.cz

U NÁS NA POČASÍ NEZÁLEŽÍPO EŽÍ
OTEVŘENO DENNĚ

Kam vyrazit s dětmi na výlet
Tipy na prázdniny

Žďár nad Sázavou
Expozice dějin města 

Moučkův dům 
(naproti faře u kostela sv. Prokopa) 

Historie města včetně ukázek archeologic-
kých nálezů, prvorepublikový obchod a měš-
ťanský salón. Místnost s interaktivními prvky 
pro děti i  dospělé.

Otevřeno: denně kromě pondělí od 9 do 17 
hodin.

Hlinsko 
Masopust 2015

Osada Veselý kopec  
(Soubor lidových staveb 

Vysočina) 
So 31. 1. od 10 do 16 hodin: 

Tradiční obchůzky masopustního 
průvodu v podání vesnické skupiny 
z Vortové. 

Zdejší masopustní obchůzky a 
masky na Hlinecku jsou od ro-
ku  2010 zapsány do seznamu ne-
materiálního kulturního dědictví 
UNESCO. 

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur

Mydlářovský dům 
(nad centrálním 

Resselovým náměstím)   
K vidění je přes 8 500 loutek z ce-

lého světa. Stálá expozice nazvaná 
Magický svět loutek představuje 

loutky kočovných loutkářů, variet-
ní loutky, rodinná loutková divadla. 

Nechybí ani Spejbl a Hurvínek, 
tvorba Jiřího Trnky nebo Josefa Vá-
chala. 

Dále stínové loutky z Indoné-

sie, loutky z Indie, Japonska, Číny,  
vietnamská vodní loutka.

Otevřeno: út – ne, 9 – 18 hodin. 
 

Nové Město na Moravě
Expozice o historii lyžování

Horácké muzeum 
(Vratislavovo náměstí)

Na Novoměstsku se lyžuje od 
začátku 90. let 19. století, v roce  
1934 se  v Novém Městě na Moravě 
uskutečnil první ročník závodu Zla-
tá lyže Českomoravské vysočiny.

V expozici o lyžování v Horáckém 
muzeu jsou k vidění lyže od těch 
nejstarších až po současnou pro-
dukci, výstroj lyžařů v nejrůzněj-
ších obdobích,také část staré dílny 
a tzv. lyžařské stanice ad.

V přízemí muzea je expozice lido-
vé kultury Čas generací o životě v 
severní části moravského Horácka. 

Děti zaujmou vyřezávané hračky 
a jejich zvětšené kopie k pohrání.  
Také je tu školní třída z 30. let 20. 
století. 

Otevřeno: út – so 9 – 12,  13 – 
16, ne 9 – 13 hod.  -lv-
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Hotel Zámek Vale  se nachází v klidném a malebném prost edí Vyso iny, 15 kilometr  jihovýchodn  od T ebí e.
Po velkolepé rekonstrukci byl slavnostn  otev en v ervnu 2013. Od té doby poskytuje svým host m ubytování 
v historických i moderních pokojích, reprezentativní prostory pro po ádání kulturních a spole enských akcí, 
svatebních ob ad  a hostin, školení a seminá .  
Od lo ského roku nabízí nevšední zážitky také nov  otev ené wellness centrum, které tvo í vyh ívaný venkovní 
bazén, vnit ní bazén, ví ivý bazén, relaxa ní zóna a saunová vesni ka s p ti druhy saun.

Srde n  Vás zveme:
na pravidelné hudební ve ery (Duo Band a Ve-
ronika, skupina Ládi Kerndla – Slow Hand Band, 
Lazaret,… ), Valentýnské, Velikono ní, Májové 
pobytové balí ky a tyto akce:

 14. 2. Valentýnská tane ní zábava se skupinou 
Lazaret, a po celý víkend speciální valentýnské 
menu

 4. 4. Ochutnávka vína s cimbálovkou, a po celý 
víkend tradi ní velikono ní pokrmy 

 5. 4. Velikono ní zábava se skupinou Lazaret 
 21.6. Zámecké slavnosti s dechovou kapelou 

Túfaranka a skupinou Slow Hand Band.

www.hotel-valec.cz
tel. 724 400 497
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Také pro únorové číslo připravili 
Žďárské noviny dvě anketní otázky. 
Oslovily všechny zastupitele, ale chá-
peme, že někteří nemuseli mít čas. 
Tedy to není z důvodu jejich nezájmu 
o dění ve městě. 

 1. Jaký je váš osobní názor na 
rekonstrukci kina?

 2. Kterou letošní událost pova-
žujete pro město za nejdůležitější?

ČSSD

Vladimír Novotný
 1. Byl jsem u představení studie, 

která je velmi pěkná a variantní. Mi-
nulé vedení také doporučilo projed-
nání a představení této studie veřej-
nosti. Už nyní je k dispozici na web 
stránkách města. Je třeba vše zvážit. 
Kino by si jistě po rekonstrukci vněj-
šího vzhledu zasloužilo i atraktivní 
vnitřní prostor. Je ale nutné zvážit 
výši investice vzhledem k využití. 
Preferoval bych multifunkčnost to-
hoto zařízení, tak jak jsme se na tom 
v minulosti shodli. 

 2. Nové vedení nám doposud 
nepředstavilo svoje prohlášení, plá-
ny ani představy v žádné z oblastí ži-
vota našeho města. Ale podle mého 
názoru je určitě novinkou pro Žďár 
nad Sázavou v roce 2015 dokonče-
ní úprav našeho náměstí. Můžeme 
se těšit na novou, zelenou a vlídnou 
tvář našeho náměstí. Doufáme v po-
kračování směrem k pěší zóně nebo 
Relaxačnímu centru. Další velkou 
a připravenou investicí z minulého 
volebního období bude pro letošní 
rok určitě zahájení stavby propojky 
Brněnská, Jamská, Novoměstská. Ta 
velmi ulehčí dopravě našeho města. 
Připravená je i revitalizace parku U 
Ivana a mnoho dalších projektů.

Pokud událost chápeme jako připo-
menutí významného výročí pro náš 
stát nebo město, tak v letošním roce 
si připomeneme 70 let od ukončení 
II.světové války. Určitě bude velmi 
důležité si v tomto roce, mimo tra-
dičních akcí, připomenout události, 
které zasáhly i naše město. 

Tomáš Martinec
 1. Na vaše otázky hledám obtíž-

ně odpověď. Osobně jsem ve žďár-
ském kině nebyl asi třicet let. Ne-
mám vůbec představu o návštěvnosti 
kina a tedy i o účelnosti a rozsahu re-
konstrukcí. 

 2. Stejně tak v případě druhé 
otázky nelze najít jednoznačnou od-
pověď. Pro každého občana města 
má nejdůležitější událost různé mě-
řítko a hodnotu. Osobně nemám 
žádný žebříček nejdůležitějších dů-
ležitých a případně méně důležitých 
či nevýznamných událostí. 

Zdeněk Štursa
 1. Dosud proběhla rekonstrukce 

pláště budovy kina, ale vnitřní pro-
story jsou vesměs původní a i ony 
by si zasloužily upravit. Seznámil 
jsem se se studií rekonstrukce kina 

a celkové řešení se mi líbí. U tako-
výchto zařízení vždy bylo a i nadále 
bude problémem jejich ekonomika. 
Pokud by kino mělo sloužit výhrad-
ně jako kino, tak si stěží vydělá na 
krytí provozních nákladů. Udělat z 
něho jakýsi víceúčelový sál považu-
ji za rozumné řešení. Problematická 
bude ale otázka, kde zajistit potřeb-
né prostředky na takto nákladnou 
investici. Pokud by bylo možné vy-
užít nějakých dotačních programů, 
tak by takováto rekonstrukce mohla 
být reálná.

 2. Nevím, zda jsem správně po-
chopil tento dotaz. Osobně považuji 
v letošním roce za nejdůležitější tyto 
akce:

Pokračovat v rekonstrukci náměstí 
chodníků před obchodními domy a 
celé pěší zóny od náměstí ulicí Ná-
dražní.

Řešit průjezd a parkování vozidel 
na ulici Palachova.

Pokračovat v opravách a rekon-
strukcích  komunikací v sídlištích, 
které jsou mnohdy ve špatném sta-
vu. Pokračovat by měla celková re-
konstrukce Haškovy ulice.

Zajistit pasportizaci zeleně, a ná-
sledně i revitalizaci této zeleně, a to 
zejména v sídlištích, kde jsou mnoh-
dy stromy vyšší než domy a jejich 
kořeny či větve je mohou poškozo-
vat. Je třeba zajistit jejich náhradu 
stromy menšího vzrůstu, které se ví-
ce hodí do zástavby.

Poslední, co bych chtěl zmínit, je 
otázka řešení domova pro senio-
ry se zvláštním režimem. Není to v 
žádném případě akce letošního ro-
ku, ale řešení takovéhoto domu je na 
delší dobu. Domnívám se, že takové-
to zařízení je dnes v nájmu v objektu 
Agro Měřín, a nevím, kdy přesně má 
vypršet nájemní smlouva. Co vím 
ale určitě, je to, že se dnešní generace 
dožívá vyššího věku, bude potřeba i 
více míst v takovémto zařízení. Bude 
nutné se zamýšlet nad tím, kde a jak 
tato místa ve městě získat.

Dagmar Zvěřinová
 1. Na dotaz ohledně kina je jed-

noduchá odpověď. Ano, kino se re-
konstruovat musí. Rozhodování o 
pokračování provozu mělo nekolik 
fází. Rozhodně jsme bedlivě vyhod-
nocovali návštěvnost ve spojitos-
ti s otevřením multikina v Jihlavě. 
Zájem, který neopadl u našich ob-
čanů a občanů v okolí, byl jasným 
signálem o pokračování provozu. 
Návštěvnost nad republikovým prů-
měrem u tohoto typu kin je toho 
jasným důkazem. Naší anketou byla 
samotná návštěva a tudíž vyhodno-
cení poptávky samotných občanů. 
Požádali jsme o dotaci na digitaliza-
ci a provedli další úpravy. Kino bylo 
zatepleno a největší diskuzí bylo ba-
revné ladění.Ale byla také zpracová-
na  variantní studie o využití tohoto 
objektu, to znamená, nejen kino, ale 
multifunkční využití. Zásadní roz-
hodnutí bylo odloženo na nové vo-
lební období a bylo by dobré v práci 
na tomto záměru pokračovat. Zda v 
této podobě či pozměněné. Jenže je 
to vždy o hodně penězích. Ty je tře-
ba shánět a shánět. To není tak jed-

noduché. Je před námi hodně práce. 
Shoda na konečné podobě, peníze, 
rozhodnout co nyní a co se případ-
ně odloží, vybrat dodavatele a rea-
lizovat. Práce tak na dva roky mini-
málně. Ale město by mělo mít kino s 
krásným prostorem a občané to na-
konec velice ocení. Pak záleží na Do-
mu kultury přivést tam kulturu, a to 
nejen fi lmovou.

 2. Těžko říci, jaká důležitá udá-
lost nás čeká. Co nám tento rok při-
nese. Nu, moc dobře nezačal.Udá-
losti ve Francii budou podle mě mít 
větší dopad na dění v Evropě než si 
myslíme. Začněme si cenit míru a 
bezpečí. A jak je vidět, problémy 
nemusí být někde daleko, ale mo-
hou se objevit i vedle nás. Celý rok 
bude jistě v duchu oslav konce  dru-
hé světové války. Promítne se to do  
společenského života, kultury i do 
školství. Doufám, že žádné volby nás 
nečekají, a život poplyne pokojně a 
radostně. Nemusí být velké událos-
ti, není zárukou, že velká událost je 
šťastná událost.

Michal Hubert Zrůst
 1. Dobrý fi lm si najdu minimál-

ně jednou za měsíc. Do kina i diva-
dla chodím velice rád. Pokud mám 
hovořit o vizuální stránce nového 
kabátu, tak i když nejsem odborník, 
a nejsem si jist, co je „ušlechtilá“ bar-
va, tato se mně nelíbí. Ale důrazně 
také říkám, že co se líbí mně, nemusí 
se líbit jinému a naopak. Pokud jde, 
ale o budovu města, zde musí zafun-
govat, nevím, jestli přímo městský 
architekt, ale minimálně diskuse na 
příslušných odborech. Město (odpo-
vědný zástupce města) musí mít vizi, 
jak budou jednotlivé části vypadat, 
jak a kam se budou rozvíjet. Pokud 
jde o uspořádání vnitřní, pohodl-
nější sedačka je vždy příjemná, ale o 
tom to skutečně není…

 2. Věřím, že se podaří dohoda s 
majiteli okolních budov po zdemo-
lovaném hotelu Bílý lev a dojde k 
úpravě fasád a okolí, tak aby tato část 
náměstí nehyzdila celý pohled. A 
jestliže mám vybrat nějakou opravdu 
mimořádnou událost, kterou město 
či její organizace a občané připravu-
jí, tak je to oslava 30. výročí otevření 
našeho městského zdravotnického 
zařízení. Poliklinika Žďár nad Sáza-
vou připravuje pro spoluobčany Den 
otevřených dveří s neobyčejně boha-
tým programem, který budeme po-
stupně představovat. Proto sobotu 
23. května 2015 považuji osobně za 
událost nejdůležitější – Den otevře-
ných dveří na Poliklinice Žďár nad 
Sázavou.

ANO 2011

Ludmila Řezníčková
 1. Vzhledem k tomu, že kino 

Vysočina je v provozu už od mého 
dětství a trávili jsme tam dost času, 
mám vůči kinu trochu nostalgický 
vtah. Ale i pokud se od něj oprostím, 
myslím, že rekonstrukce je v pořád-
ku. Možná by se mělo uvažovat o 

rekonstrukci zaměřené více na mul-
tikulturní zařízení, návrh sice částeč-
ně tuto představu splňuje, ale viděli 
jsme jen jeden návrh. Možná jich 
existuje víc a bylo by možné rekon-
struované kino použít na víc účelů. 

 2. Tohle je velice těžká otázka. Z 
jakého hlediska nejdůležitější? Kul-
turního, sportovního historického 
nebo budoucího? Jistě by se našlo 
mnoho událostí, které budou vý-
znamné, třeba 80 let od založení mu-
zea ve Žďáře nebo 70 let od ukonče-
ní II. světové války.  Pro město Žďár 
nad Sázavou je podle mě ovšem nej-
významnější jeho budoucí rozvoj. Je 
tedy velice dobré, že se vedení města 
začalo zaměřovat na skutečné pro-
blémy ve městě, že se nebude jen 
bezmyšlenkovitě utrácet, ale kon-
cepčně celé město rozvíjet. 

Radek Zlesák
 1. V současnosti je budova ki-

na využívána jen několik málo hodin 
denně, a to ještě ne všechny dny v týd-
nu. Takový provoz je nerentabilní a ne-
přináší velké kulturní vyžití občanům a 
návštěvníkům města. Naším cílem by 
mělo být, aby v ideálním případě byla 
budova kina po rekonstrukci využívá-
na od časného rána až do pozdního 
večera. Investované prostředky by pak 
občanům přinesly vysokou přidanou 
hodnotu. Ještě než však město začne 
vkládat fi nanční prostředky do rekon-
strukce kina, zeptá se svých občanů, 
budoucích návštěvníků kina, co by si 
od rekonstrukce přáli. Doby, kdy se 
do kina chodilo pouze na fi lmy, jsou 
již minulostí. Moderní kino by mělo 
svým návštěvníkům poskytovat kom-
fort odpovídající 21. století, a to nejen 
v podobě pohodlných sedaček, ale i 
odpovídajícím sociálním zázemím, 
útulným vestibulem s kavárnou a ob-
čerstvením. Zrekonstruované kino by 
mělo umožnit nejen pohodlné promí-
tání fi lmů ve vysoké kvalitě, ale napří-
klad i možnost sledování sportovních 
či kulturních on-line přenosů, pořádá-
ní přednášek, drobných divadelních 
představení a koncertů. Zároveň si do-
vedu představit, že by také mohlo po-
skytovat zázemí pro spolkovou a ob-
čanskou činnost. 

 2. Za jednu z nejdůležitějších 
věcí, která se nejenom tímto rokem 
bude vinout jako červená nit, po-
važuji začátek otevřeného přístupu 
radnice ke svým občanům. Krásné 
místo k žití nedělají jen velké inves-
tice, ale převážně mnoho drobností, 
se kterými se každodenně střetává-
me a které můžeme svým aktivním 
přístupem změnit. Někdy je to 
snazší, než se nám může zprvu jevit. 
Je třeba vzbudit zájem lidí o město, 
městkou anebo místní část, ulici ve 
které žijí. Vedení města by již ne-
mělo direktivně rozhodovat o všem 
bez ohledu na názor občanů. Za 
rovnocenného partnera by si mělo 
brát aktivní obyvatele Žďáru, kte-
rým není jedno, co a jak se kolem 
nich děje. Je to ta nejlepší kontrola, 
která zaručí, že zájem veřejný bude 
vždy nad zájmem různých spřízně-
ných zájmových skupin a fi rem. 

 (Pokračování na str. 16)

Rekonstrukci kina podporují všichni
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Rekonstrukci kina podporují všichni
(Dokončení ze str. 14)

ODS

Radek Černý
 1. Obecně zastávám názor, že 

město by mělo být spíše štíhlá a pruž-
ná společnost, spíše s funkcí servisní 
a dozorovací. Jsou ale oblasti, které 
jsou obecně ekonomicky ztrátové, 
ale z hlediska kvality života občanů 
potřebné, kde by město mělo pře-
vzít hlavní zodpovědnost. Paří sem 
i kultura. S tím souvisí i investice do 
oprav, údržby a rekonstrukcí přísluš-
ných nemovitostí ve vlastnictví měs-
ta. Budova Kina Vysočina je architek-
tonicky a dispozičně kvalitní, jenom 
kapacita (500míst) je na dnešní dobu 
předimenzovaná a nevyužitelná. Zá-
sadním problémem je opotřebovaný 
interiér a některé nemodernizované 
technologie na(za) hranici životnosti. 
Minimálně elektroinstalace by se mu-
sela stejně za několik milionů opravit, 
aby se mohlo vůbec pokračovat, ale 
to je jako by jste jen vyměnili dráty a 
zásuvky v umakartovém bytovém já-
dře. Jsem pro celkovou rekonstrukci, 
která umožní mnohem širší formy vy-
užití hlavního sálu, než jen k projekci 
fi lmů. Taky předsálí a ostatní prostory 
lze oživit a využít novými formami, a 
to vše při nesrovnatelně vyšším kom-
fortu a technologické kvalitě. Studie 
modernizace interiéru již existuje v 
několika variantách a dovedl bych si 
z nabídky vybrat. Samozřejmě, peníze 
až na prvním místě, ale vše je otázkou 
priorit. Já bych byl rád, aby se rekon-
strukce uskutečnila ještě v tomto vo-
lebním období.  

 2. Pokud zúžím defi nici ždárské 
události na kulturně společenskou 
oblast, tak na prvním místě mě napa-
dá otevření interpretačního centra v 
areálu Zámku Kinských. Jsem zvědav, 
jak se podaří propojit uctivou historii 
s atraktivní invencí a technologii mo-
derních expozic. Věřím, že se to bude 
našinci líbit a návštěvnici našeho měs-
ta pod Zelenou horou budou mít další 
důvod k nám přijet, snad se i navracet.   

KSČM

Petr Stoček
 1. I když nepatřím v poslední do-

bě mezi pravidelné návštěvníky kina, 
pozorně jsem sledoval celou kauzu 
rekonstrukce žďárského kina. První 
část je dnes hotova - zateplení a re-
vitalizace exteriéru a musím konsta-
tovat, že naprosto podle mých před-
stav. Byl ponechán vnější ráz budovy, 
uchráněna architektura, odpovídající 
začátku druhé poloviny minulého 
století, a barevně realizované prove-
dení zcela odpovídá místu celé budo-
vy i zasazení do sídlištního prostředí s 
nezbytnou částí okolní parkové úpra-
vy. Interiér kina existuje zatím pouze 
v návrhu „Studie - modernizace inte-
riéru“ z 08/2014 ing. arch. Pavla Ra-
dy. Nad defi nitivní verzí by rozhodně 
měla proběhnout diskuze, v níž nová 
politická reprezentace města by měla 
dát větší prostor k připomínkám ob-
čanů. Pokud mám v tomto okamži-
ku mluvit za sebe, pak se mně tento 

návrh líbí, snad by stálo za úvahu do 
zpracování interiéru zahrnout vari-
abilní prvky, umožňující snadnou a 
rychlou změnu na styl kinokavárny. 

 2. Rozhodně je to už schválené a 
připravované zahájení stavby propoj-
ky silnice Jamská - Mělkovice, které 
má za cíl výrazné dopravní odlehčení 
oblasti kolem křižovatky u Conventu,  
odvedením tranzitní silniční dopravy 
ze směru od Nového Města, Bystřice 
n. P. a Boskovic na směr na Brno a na 
přivaděč k D1, samozřejmě v obou 
směrech. V roce 2015 nás také čeka-
jí oslavy 70. výročí ukončení druhé 
světové války. Jak vedení města, tak i 
rada města a městské zastupitelstvo 
a konec konců celý městský úřad, se 
musí na toto období důkladně při-
pravit, především v tom smyslu, aby 
v našem městě nezůstalo krásné jen 
nově a zdařile opravené náměstí, ale 
i ostatní části, především však pomní-
ky, pomníčky a památky, upomínající 
na období před sedmdesáti lety. 

ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO

Martin Mrkos
 1. Kino považuji za důležitou, 

tradiční a zároveň nepostradatel-
nou součást žďárské kulturní scény 
a jeho rekonstrukci podporuji. Oče-
kávám, že se pak využití kina posu-
ne směrem, který je již dlouhodobě 
trendem v řadě jiných měst Evropy.  
Kino už nemá být jen o promítání 
poslední vlny komerčních, main-
streamových filmů, ale má být kul-
turním centrem obecně, a to určitě 
i pro méně běžné a alternativnější 
kulturní akce. Přímé přenosy kon-
certů, sportovních zápasů, předsta-
vení alternativního a multimediální-
ho divadla, filmový klub, koncerty, 
přednášky a promítání, ale také pro-
nájem pro komerční účely. To vše 
dnes nabízí moderní kina. Navíc 
žďárské kino má architektonicky ve-
lice velkoryse a dobře řešené vnitřní 
prostory, dát jim moderní „kukuč“ 
dnešní doby může vytvořit moderní 
kulturní centrum, které patří do 21. 
století. Jako příklad tohoto pojetí 
uvádím Kino Sõprus v estonském 
Tallinu.

 2. Rok 2015 přinese řadu vý-
znamných událostí, které postupně 
vyplynou z práce rady, zastupitelstva 
nebo komisí a pracovních skupin. 
Osobně klíčový význam spatřuji v 
tvorbě strategie města a integrované-
ho plánu rozvoje města a stejný vý-
znam přikládám  – projde-li únoro-
vým zastupitelstvem – vstup Žďáru 
do Místní akční skupiny Havlíčkův 
kraj. Ta má být mj. zdrojem evrop-
ských peněz pro zajímavé projekty v 
našem městě.

Lucie Zemanová
 1. Tuto otázku bych ráda zodpo-

vídala před několika lety, než k re-
konstrukci vůbec došlo. Jsem vněj-
ším pláštěm, výměnou oken a dveří 
pohoršená, dá se říci zhrozená. Tě-
ším se na únorové setkání přímo na 
místě samém, kde se dozvíme více 
o dalším směru, co se s kinem bude 

dít. Ráda bych, aby měl hlavní slovo 
architekt a dalo se z interiéru zacho-
vat maximum. Bylo by dobré, aby 
lidé měli možnost vyjádřit názor na 
využití kina (zda upřednostňují bar, 
hrací koutek pro děti, možnost po-
řádání výstav a přednášek, promítá-
ní klubových filmů), ale hlavní myš-
lenka, použití barev i materiálů, by 
měla zůstat na odborném kolektivu 
architektů.

 2. Řeším smysl získaných dotací 
na revitalizaci parku U Ivana. Pro-
jekt nebyl s veřejností diskutován 
a vzhledem k  rozsahu i důležitosti 
místa nejsem s navrženým řešením 
ztotožněna. Nicméně projekt byl 
podán, vysoutěžen a nyní je na řa-
dě realizace, kde snad půjde některé 
sporné body řešit dílčími. Dalšími 
tématy se budeme zabývat na prv-
ním setkání Komise rozvoje a život-
ního prostředí (nemotorová dopra-
va, městský architekt, zelená páteř 
města, festival architektury, řešení 
širšího centra…). Témat je tedy 
spousty a uvidíme, jak se budou dát 
zvládat v časové ose a co se tento 
rok podaří uskutečnit.

Zdeněk Kulhánek
 1. Kino patří ke kulturním stán-

kům, o které je vhodné pečovat. Je 
dobré, že máme nyní dost času na 
to, abychom si promysleli jeho bu-
doucí podobu.

 2. Za nejdůležitější považu-
ji tvorbu vize o směřování města 
v dalších letech. S výhledem na 20 
až 50 let. Když nevidíte daleko do-
předu, bojíte se vyjít na cestu. Zů-
stáváte pak ve své teplé „zaprdě-
nosti“ s pocitem, že vám to vlastně 
stačí. Z konkrétních letošních udá-
lostí se těším na Den Žďáru. Je zají-
mavé, když něco nového vzniká.

Ondřej Vykoukal 
 1. S ohledem na stáří interiéru 

kina považuji jeho rekonstrukci za 
velmi potřebnou a budu ji podpo-
rovat. Samozřejmě s ohledem na 
rozpočtové možnosti města. Rád 
bych, aby kino nebylo pouze kino, 
ale mohli se v něm konat i jiné ak-
ce, např. menší koncerty nebo men-
ší divadelní představení. Současný 
projekt je poměrně zdařilý a hlavní 
prací tedy nyní bude rozhodnout, 
jakým způsobem se bude projekt 
realizovat, tj. zda po částech nebo se 
např. některé dílčí návrhy z projektu 
vyškrtnou.

 2. Pro mě nejdůležitější akcí v 
letošním roce je nová kulturní udá-
lost s pracovním názvem Den Žďáru, 
která by se měla uskutečnit 6. června 
na našem novém náměstí a v při-
lehlých prostorách. Mott em akce je 
heslo „Žďáráci pro Žďáráky“ a jejím 
hlavním cílem je znovuoživení cen-
tra našeho města, obnovení náměs-
tí, které bude v rámci akce uzavřeno 
pro veškerou dopravu, jako místa se-
tkávání všech občanů Žďáru nad Sá-
zavou. Žďáráci se tak můžou těšit na 
vystoupení žďárských souborů všech 
žánrů, program pro děti i dospělé, 
řemeslné trhy i na vystoupení nějaké 
té hvězdy.

KDU - ČSL

Josef Klement
 1. Kino bylo ve Žďáře stavěno na 

počátku šedesátých let jako jedno z 
mála kulturních zařízení, které bylo 
pro tehdejší potřeby navrženo kapa-
citně na velkou návštěvnost. Sám jsem 
v sedmdesátých a osmdesátých letech 
kino navštívil a většinou bylo kino na-
plněno minimálně z polovičky. Pak z 
důvodu dostupnosti fi lmů pro „do-
mácnosti“ se návštěvnost kina výrazně 
snížila a znám i případy, kdy se vůbec 
nepromítalo. Domnívám se, že kino 
nebo jiné zařízení, kde by bylo možno 
promítat fi lmy s dostatečným technic-
kým zázemím, by mělo ve Žďáře být. 
Jsem pro rekonstrukci kina v rozsahu 
jisté multifunkčnosti (kavárna, promí-
tání fi lmů, přednášky, besedy, třeba i 
loutkoherecké představení). Kinu mo-
mentálně chybí bezbariérovost. Pro-
spěla by mu i změna sedadel a snížení 
jejich počtu. Nyní pár drobných ale 
dobrých změn již PO Kultura v kině 
provedla. Myslím si, že v příštím roce 
by kino mohlo projít další etapou mo-
dernizace.

 2. Důležité jsou všechny události, 
které s oblibou navštíví občané Žďáru. 
Osobně se těším na kromě již zavede-
né akce i na ty nové. Připravujeme v 
polovině června „Den Žďáru“ s trhy a 
prezentací žďárských fi rem a organi-
zací.

Budu se těšit, že z těch neplánova-
ných akcí nás mile překvapí naši spor-
tovci - rodáci svými výsledky a město 
se bude moci s nimi radovat.

TOP 09

Ladislav Bárta
 1. Osobně si myslím, že rekon-

strukce našeho Kina Vysočina je nutná. 
Jeho vnitřní část je zastaralá jak morál-
ně, tak hlavně technicky, a některé části, 
jako např. elektroinstalace jsou v hava-
rijním stavu. Jsem spokojený se studií, 
kterou jsme připravili a nad kterou bu-
de nyní probíhat veřejné projednání. 
Pokud dojde k realizaci dle studie, kino 
se stane víceúčelovým kulturním a spo-
lečenským prostorem. Rekonstrukci ki-
na dle zpracované studie podporuji! 

 2. Nelze vypíchnut pouze jednu! 
Tep života města je daleko pestřejší a 
stále se v něm něco děje. S uspokoje-
ním budu sledovat pokračování v mi-
nulém období připravených akcí, ke 
kterým jsme získali i fi nanční dotace. 
Jsou to např. energetické úspory a fasá-
dy budov HD Morava, ZUŠ, Divadla, 
dopravní stavbu propojky Brněnská 
Novoměstská, či realizaci revitalizace 
Parku U Ivana a generel zeleně. Za vel-
mi významné považuji hlavně pro ob-
last cestovního ruchu, dokončení a ote-
vření Muzea nové generace, kterou v 
Zámku realizuje rodina Kinských. Zde 
jen doufám, že město přiloží svoji ruku 
k dílu a zrealizuje rekonstrukci parko-
viště a lávky kolem barokního mostu. I 
v letošním roce se v našem městě usku-
teční nespočet již tradičních kulturních 
či sportovních akcí. Žďár byl, je a bude 
živé město!   
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SOŠ a SOU Třešť vám – jako je-
diná škola v Kraji Vysočina – nabí-
zí atraktivní studijní obory v oblasti 
okrasného zahradnictví, krajinářství 
a ekologie:

41-44-M/01 
EKOLOGIE 
A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky vhodný pro uchazeče se 
studijními předpoklady a zájmem o 
přírodu a životní prostředí. 

41-44-M/01 
ZAHRADNICTVÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky zaměřený především na 
okrasné zahradnictví s možností 
další specializace na „Květinářství 
a floristiku“, „Projektování za-
hrad a veřejné zeleně“ nebo „Kra-
jinářství“.

Bližší informace o oborech na-
leznete na www.sskola-trest.cz

CHCETE ZÍSKA T VZDĚLÁNÍ 
V PERSPEKTIVNÍCH 
MATURITNÍCH OBORECH?

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA ? PŘIJĎTE SE K NÁM 
PODÍVAT. RÁDI VÁS NA NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍTÁME.  (PI-

j02-soštd)

Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
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Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého 
popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý 
hlas  i pro temperamentní a vitální vystupování 
na koncertech patří Věra Špinarová již mnoho 
let mezi nejžádanější zpěvačky v Čechách i na 
Slovensku. 

Žďárští posluchači se mohou na její exkluziv-
ní koncert těšit v úterý 3. března od 19 hodin v 
Domě kultury.

Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a 
platinových desek se Věra Špinarová řadí  mezi 
prvních pět nejprodávanějších českých interpre-
tek v posledním desetiletí. Její koncerty  probí-
hají v průběhu celého roku a jsou opakovaně vy-
prodávány. 

Posluchači stále obdivují celou řadu Věřiných 
hitů, např. Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 
250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád.

Nejvíce za srdce je  však chytá píseň Jednoho 
dne se vrátíš. Její melodie od Ennia Morricone 
poprvé zazněla v legendárním americko-ital-
ském  westernu Tenkrát na západě, natočeném 
v roce 1968. 

Prestižní záležitostí pro Věru Špinarovou bylo 
v roce 2007 pozvání na ostravský koncert brit-
ského rockera Joe Cockera. O něm se ví, že ne-
měl nikdy na svých koncertech hosty ani před-
skokany. Ale ona v roli hosta  byla výjimkou.

Věra Špinarová se svým nezaměnitelným al-
tem patří ke stálicím naší rockové i populární 
hudby  a je jednou z nejoblíbenějších zpěvaček. 
Nerada však hovoří o svém soukromí, už také 
proto, že jí bulvár v minulosti nejednou ublížil. 

Jejím prvním albem byla Andromeda u spo-
lečnosti Panton v roce 1972. Svá další alba na-
hrála u společnosti Supraphon. 

V roce 2008 při svém prosincovém koncertu 
na Žofíně, který byl beznadějně vyprodán,  Věra 
Špinarová obdržela platinovou desku za cédéč-
ko To nejlepší, které patřilo v uplynulých letech 
k  nejprodávanějším u nás. 

„Pochopitelně, že jsem měla velkou trému už 
před tímto koncertem a nevěděla jsem, jaké vů-
bec přijde publikum. A říkala jsem si: Co já tady 
vlastně dělám? Vždyť na tomto pódiu zpívá Ka-
rel Gott , Helena Vondráčková... A pak jsem se v 
průběhu vystoupení otočila směrem k obecen-
stvu a musela jsem se přiznat k tomu, že už ta-
ké zpívám čtyřicet let,“ říká s úsměvem zpěvačka 
se stále báječným hlasem, který ji závidí mnohé 
operní sólistky. 

* * *
Věra Špinarová se narodila 23. prosince 1951 

v Pohořelicích u Brna, kde strávila rané dětství. 
V sedmi letech se spolu s rodiči přestěhovala do 
Ostravy. Počátky její hudební kariéry spočívaly 
ve hře na housle, na které se učila šest let a poz-
ději hrála na vysněnou kytaru u táboráku a s par-
tou kamarádů.

Talentovaná dívka ve svých 16 letech  dostala 
nabídku na první nahrávku a následné pravidel-
né vystupování s kapelou Flamingo. Následo-
valy „čaje“ s Royal Beatem a nahrávka její písně 
Music Box se zanedlouho stala hitem.

Později přestoupila do skupiny Majestic, kde 
se vystřídala s Marií Rott rovou. Právě s Majes-
ticem nahrála svůj první singl Music Box, který 
ji přímo katapultoval mezi špičku tehdejší české 
populární hudby.

Zde se poprvé setkala s budoucím partnerem 
Ivo Pavlíkem, za něhož  se v roce 1972 provdala. 
V prosinci roku 1974 se jim  narodil vytoužený 
syn Adam. Manželství s Ivo Pavlíkem skončilo v 
roce 1984  a začala další životní  etapa s bubení-
kem a zpěvákem Vítězslavem Vávrou. 

V té době Věra začíná zpívat s tehdy velmi 
uznávanou skupinou Speciál. 

V roce 1988 odchází od Speciálu a zakládá 
skupinu Notabene. Zpěvačka dostává pracov-
ní nabídku na muzikál Benzín a mejkap a ledo-
vé představení Mrazík - rozchází se s Vávrou. Na 
koncertech jí začíná doprovázet její syn Adam 
se svou kapelou a do profesního života přichází 
manager Václav Fischer. 

V posledních letech je  managerem Věry Špi-
narové Alan Janeček a skupina Adam Pavlík 
Band ji doprovází doposud.  (PI)

Soutěž o vstupenky na Věru Špinarovou
Vylosovaný  čtenář Žďárských novin, který 

odpoví správně  na naši otázku, získá dvě vstu-
penky na žďárský koncert Věry Špinarové.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje vůbec 
první album Věry Špinarové a kdy vyšlo? 

Odpovědi  posílejte do 18. 2. 2015 na náš 
e-mail: nzr.redakce@centrum.cz (heslo: Sou-
těž o  vstupenku) nebo poštou na adresu re-
dakce Žďárské noviny, Horní 28, 59101 Žďár 
nad Sázavou. Nezapomeňte uvést svůj mobil, 
telefon či e-mail. Šťastné výherce budeme včas 
kontaktovat. Redakce ŽN

Věra Špinarová vystoupí ve Žďáře
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Nejen půjčování knih, ale i 
bohatý doprovodný program, 
to je úloha dětského oddělení 
žďárské knihovny. 

 Antonín Zvěřina

Zhruba 1150 zaregistrovanými ma-
lými čtenáři se může pochlubit dět-
ské oddělení Knihovny Matěje Josefa 
Sychry ve Žďáře nad Sázavou s knihov-
nicemi Dagmar Kozlovou a Olgou Ko-
tenovou. 

Posláním tohoto oddělení není je-
nom půjčování knih. V dopoledních 
hodinách pracovnice zajišťují pro ško-
láky besedy a vzdělávací akce. Ty se 
odehrávají v besední místnosti s veške-
rým potřebným zázemím a technikou. 
Dětské oddělení má i tu výhodu, že se 
jedná o rozlehlé prostory, kde se dá ko-
nat spousta i větších akcí. 

„V loňském roce jsme připravily zhru-
ba 300 besed a vzdělávacích akcí pro dě-
ti,“ poznamenala Kozlová. Tyto akce 
navštěvují mateřské a základní školy i 
školní družiny.

„Při tématických besedách představuje-
me mimo jiné malým čtenářům i zajíma-
vé knihy,“ poznamenala Kozlová. Pro 
školy knihovnice připraví nabídkové 
seznamy besed a knihovnických lekcí a 
ty si pak z nabídky vybírají. Díky tomu 
však mají kalendář stále zaplněný.

Setkání se spisovateli 
„Děti také zveme na setkání se spisova-

teli a máme spoustu tvůrčích dílen,“ infor-
movala Kozlová. Výtvarné dílny vedou 
lektorky výtvarné výchovy. „Jsou velice 
dobře připravené,“ zdůraznila Kozlová. 

Dětské oddělení se také zapojuje do 
spousty celostátních akcí. Ty pořádá 
Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků pod zkratkou SKIP. Připravují 
programy, do kterých se mohou jed-
notlivé knihovny dobrovolně hlásit.

„U nás mohu zmínit Noc s Andersenem, 
což je velice známá akce už v meziná-
rodním měřítku,“ poznamenala Kozlo-
vá. Děti netráví noc v knihovnách jen 
v České republice, ale nocuje se i na 
Slovensku, v Polsku či Slovinsku. „V le-
tošním roce nás čeká již 15. ročník, jehož 
program nyní připravujeme a věříme, že 
se bude malým nocležníkům líbit,“ po-
znamenaly obě knihovnice.  

Informace o pasování prvňáčků pro-
zradila Olga Kotenová. „To se vždy koná 
na začátku června,“ naznačila. Dětské 
oddělení do knihovny pozve  prvňáčky 
ze všech základních škol ve Žďáře nad 
Sázavou. Ty pak musí splnit různé úko-
ly, také něco přečíst, a hlavně poznat 
pohádkovou bytost, která pasování vy-
koná. Pak děti obdrží čtenářskou van-
drovní knížku a mohou vstoupit mezi 
čtenáře. „K pasování patří akce, která se 
nazývá Už jsem čtenář, knížka pro prv-
ňáčka. Tu také organizuje SKIP,“ vysvět-
lila Kotenová. 

Beseda se líbila
Za velice úspěšnou podzimní akci 

loňského roku Dagmar Kozlová pova-
žuje setkání dětí se spisovatelkou Ale-
nou Ježkovou. Ta se zaměřuje na po-
pularizaci historie pro děti a dospělé. 
„Pozvání přijala na besedu se žáky čtvr-
tých a pátých tříd a všem se velice líbila,“ 

uvedla Kozlová. 
Další zajímavou podzimní akcí bylo 

pozvání zástupců Tyfl oCentra Jihlava. 
Jedná se o společnost, která poskytu-
je sociální služby. „Připravili besedu pro 
mateřské školy a  vysvětlovali, jak se cho-
vat k nevidomému a jak mu pomáhat,“ 
poznamenala Kotenová. Za dětmi při-
jel i vodící pes Black. 

Velká celostátní akce s názvem Den 
pro dětskou knihu proběhla na dět-
ském oddělení 29. listopadu, jednalo se 
již o osmý ročník. „Toto dopoledne je za-
měřeno na děti, jejich rodiče i prarodiče. 
Zúčastnit se mohou i děti, které v knihov-
ně nemají registraci.  Pro děti jsou v tento 
den připraveny kromě vědomostních sou-
těží i tvůrčí dílny,“ naznačila Kozlová.

Společné čtení
„V týdnu před vánočními svátky jsme 

pro naše malé čtenáře připravily akci s 
názvem S knížkou čekej na Ježíška. Ne-
jen děti se zapojily do společné četby a bě-
hem odpoledne jsme přečetly celou knihu 
od Kašmira Huseinoviče Dobrodružství 
v knihovně. Tuto milou akci zpestřili žáci 
ze žďárské ZUŠ, kteří nám zahráli a za-
zpívali koledy,“ podotkla Kozlová. 

Dětské oddělení také spolupracu-
je s Asociací rodičů a přátel postiže-
ných dětí ve Žďáře nad Sázavou - klub 
Úsměv. Dvakrát do roka se zde pořáda-
jí tvůrčí dílny, kde se setkávají jak děti s 
handicapem, tak i běžní čtenáři. 

„Dětské oddělení se zapojilo do další-
ho celostátního projektu. Jedná se o sou-
těž o titul Kamarádka knihovna. Děti v 
knihovně v loňském roce vyplnily komik-
sové listy. Vyhlášení výsledků bude na za-
čátku června v Praze,“ uvedla Kotenová. 

Otázka zní, je pravda, že děti v sou-
časné době příliš nečtou? „Myslím, že 
tak jednoznačné to není,“ podotkla Dag-
mar Kozlová, i když statistiky tuto sku-
tečnost naznačují. „Myslím si, že vždy 
byly děti, které četly málo nebo naopak 
hodně, anebo které nečetly vůbec. V dneš-
ní době hraje technika velkou roli i v živo-
tě malého člověka a vývoj nelze zastavit. 
Přesto kniha zůstává u spousty dětí, jak 
pozorujeme, tím čím byla vždy - zdrojem 
poučení, zábavy a kamarádem v dobrých 
i zlých časech “ poznamenala. Připustila, 
že mnoho lidí se k četbě dostává bě-
hem svého života, kdy právě knížka jim 

často pomáhá přenést se přes osobní 
trable. „Když si přečtete pěkný příběh, ur-
čitě vás pohladí po duši a pomůže,“ kon-
statovala. 

Rovný k rovným 
Knihovnice se k dětem snaží chovat 

jako rovný k rovným. Takové jednání 
děti oceňují. „Snažíme se nepodceňovat 
jejich dotazy, chceme, aby k nám malí čte-
náři chodili rádi a rádi se vraceli,“ zdůraz-
nila Dagmar Kozlová.

A jakou mají dětští čtenáři nejoblíbe-
nější knížku? „Jednoznačně Deník malé-
ho poseroutky,“ shodli se obě knihovni-
ce. Všech osm dílů se na regálech příliš 
dlouho neohřeje. 

Samozřejmě i knihy a jejich zpraco-
vání se i v dnešní době vyvíjí. „Již před 
několika lety jsme reagovali na poptávku 
po knihách pro začínající čtenáře, kterým 
vyhovuje větší písmo a více obrázků,“ po-
dotkla Kozlová. Knihovna má pro tyto 
knihy, kterých v dnešní době vychází 
velké množství, vyčleněn regál. 

Mají knihovnice všechny knížky z 
dětského oddělení přečtené? „To by-
chom nezvládly,“ přiznaly shodně. Od-
dělení má asi 30 tisíc knih, takže to ne-
ní v lidských silách. 

„Snažíme se mít v povědomí aspoň ty 
nejčtenější knihy,“ shodly se. Velice jim 

pomáhají vzdělávací semináře, které 
připravuje Krajská knihovna Vysočiny 
se sídlem v Havlíčkově Brodě. 

Když byly malé
Vzpomenou si knihovnice na dět-

ská léta a na svoji tehdy nejoblíbenější 
knížku? Olga Kotenová ani na chvíli 
nezaváhala a odpověděla, že Školák Ká-
ja Mařík. Ihned ji následovala Dagmar 
Kozlová a uvedla titul Odvážná školač-
ka. 

Což možná u obou někoho překvapí, 
ale kdo tyto příběhy četl, divit se urči-
tě nebude. A Kozlová doplnila, že ještě 
říkanky z knížky Kočka, kočka, kočka-
tá. Ta dokonce netajila, že při ukládání 
známých knížek do skladu často propa-
dá při jejich prohlížení nostalgii. 

Naše povídání se chýlilo ke konci a 
knihovnice by málem zapomněly na 
výstavky, které probíhají celoročně na 
dětském oddělení.  „Jedná se o výtvarné 
práce žáků základních škol. Větší výstavy 
jsou situované do vestibulu Čechova do-
mu,“ poznamenala Kotenová. 

Na dětském oddělení jsou sice regis-
trování čtenáři do patnácti let, ale stá-
le více dospěláků má zájem vypůjčit 
si knihu svého mládí. Zejména muži 
se vrací k Foglarovkám, k indiánkám a 
další dobrodužné literatuře.  

„K nám mohou návštěvníci přijít v ote-
vírací době kdykoli, a to i ti, kteří nemají 
čtenářský průkaz. Děti si zde mohou na-
psat úkol, popovídat si s kamarády,“ na-
stínily knihovnice. 

Zájemci mohou dětské oddělení na-
vštívit čtyři dny v týdnu, v pondělí a ve 
středu od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek a 
v pátek od 12 do 17 hodin.

Pohádky z Večerníčků 
„A co nás čeká v nejbližší době? V měsí-

ci únoru u nás proběhnou vzdělávací akce 
pro děti z mateřských škol s názvem Jak 
(ne)mluvit s cizími lidmi, které zajišťu-
je Policie ČR Žďár nad Sázavou. A dále 
bych vás ráda pozvala na jarní prázdniny 
v knihovně. Pro děti bude připraven pro-
gram v podobě různých soutěží a kvizů. 
Pro malé čtenáře budou tématicky za-
měřené na pohádky z Večerníčku, který 
letos slaví 50. výročí. Pro větší děti máme 
připravenou soutěž s názvem Legendy a 
pověsti českého národa,“ dodala závěrem 
Kotenová. 

KNIHOVNICE Dagmar Kozlová (vlevo) a Olga Kotenová představují v dět-
ském oddělení nové knihy. Foto: Antonín Zvěřina

Dětské oddělení městské knihovny
nabízí knihy i doprovodný program

MEZI nejoblíbenější tituly u dětí patří knížka s názvem Deník malého poserout-
ky. Foto: Antonín Zvěřina



OZNAMOVATEL
FINANCE

• ŠKRDLOVICKÉ HUTNÍ SKLO, vázy, 
mísy a jiné druhy, t: 704 093 428.

RŮZNÉ
• NOVÁ VANA DO STARÉ  bez bourání, 

bez nástřiku, montáž 3 hodiny, záruka 5 let, 
Tel: 608 700 515, www.renovacevany.eu

PRODEJ
• Prodám pozemek na stavbu asi 800m2 V 

Nových Sadech u Velké Bíteše. Inženýrské sítě 
a komunikace v místě. Cena dohodou. T.: 605 
760 946

• Kupuji staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 
721 469 234

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.

Hledám brigádníky na bourání a 
jednoduché stavební práce. Žďár nad 
Sázavou . IHNED ! JARO 2015. Volejte: 
777 616 696.

 Léčitel do domu: masáž bolesti zad, 
pánve, krku a rukou. Obličeje, kloubu, 
po operaci, neurologie, stresová bolest. 
Kompletní vícesložkové syndromy u 
nemocných s dlouhodobou bolestí 
po neúspěšných pokusech o léčbu. 
T-email: 602 107 834@email.cz , http//
uzachov-rehabilitace.blog.cz

Kamenictví Cafourek, kancelář 
Jihlavská 1007/2, Žďár n. Sáz.,

Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.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

Vadí Vám kolektivní cvičení? 
Nechcete chodit do fitcentra ?  Chcete 
se cítit a vypadat lépe? Nevíte, jak začít? 
Volejte osobního trenéra ! 

Tel: 608 345 222.

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: 
Prodej 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

Malířství a natěračství PROFMAN, 
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

Brigáda

Léčitel do domu

Kamenictví

Kamna, krby

Klimatizace

Kominík

Malíři

Osobní trenér

Masáže

Počítače

Prodej pevných paliv:

Satelity

Servis plastových oken

Tiskárny

Ubytování

Účetnictví

Úklidové práce

Vysokozdvižná plošina

Žaluzie

Blahopřání

Vzpomeňte na své blízké ve Žďárských novinách: 732 235 415

Služby
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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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Žďárské noviny přináší 1. díl retro-
spektivy roku 2014. Společně si při-
pomeneme důležité události ze života 
našeho města. Dnes: leden – červen 
2014.

L E D E N
 Město vstoupilo do nového roku 

s vyrovnaným rozpočtem v objemu 
456.763 tis. Kč. Nosnými investicemi je 
rekonstrukce povrchů nám. Republiky 
a výstavba volnočasového areálu Pilák. 

 Začíná oprava bývalé 1. ZŠ na nám. 
Republiky. Zchátralou budovu měs-
to prodalo za 4,5 mil. Kč brněnskému 
podnikateli Marku Žákovi. 

 Při již 14. ročníku Tříkrálové sbír-
ky vybrali koledníci na Žďársku přes 
2,5 mil. Kč. Oblastní charita výtěžek 
použila na zkvalitnění stávajících služeb

 Na brněnském veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour 2014 Žďárští nabíd-
li Nový průvodce městem, skládačku 
Žďárskými vrchy s dětmi a Průvodce 
naučnými stezkami. V zájmu je jubilují-
cí památka UNESCO.

 Poliklinika města zprovoznila dva 
hydraulické výtahy, z toho jeden pro 
ležící. Investice za 2,6 mil. Kč.

 Závěrečný ceremoniál lednových 
Her VI. Zimní olympiády dětí a mlá-
deže, letos v režii Kraje Vysočina, se 
konal ve žďárském Domě kultury.

 Od ledna došlo k úpravám svateb-
ních obřadů. Ofi ciálním oddávacím 
místem ve Žďáře je obřadní síň Staré 
radnice a ofi ciálním sňatečním dnem je 
sobota od 10 do 16 hodin. V jiný termín 
snoubenci uhradí 1000 Kč. 

Ú N O R
 Rychlobruslařka Martina Sáblíko-

vá na ZOH v Soči vybojovala zlatou 
medaili za trať na 5000 m a stříbro za 
trať na 3000 m. 

 Na Městském úřadu byla nainsta-
lována datová síť WI-FI, která je tu bez 
hesla přístupná veřejnosti.

 Tabulka při vstupu do moderního 
Relaxačního centra ve Žďáře připomíná 
úspěch v podobě ocenění Stavba roku 
Kraje Vysočina 2012.

 Namnoženou bakterii legionellu 
zjistili hygienici ve sprchách šaten hoke-
jistů na zimním stadionu. Po likvidaci 
tepelnou dezinfekcí město provedlo 
modernizaci teplovodních rozvodů za 
470 tis. Kč.

 Zastupitelé potvrdili 14 žďárských 
přísedících Okresního soudu pro voleb-
ní období 2014 – 2018. Nejstaršímu je 
80 a nejmladšímu 42 let.

 Čtveřice hráček ze žďárského gym-
názia odjíždí v květnu reprezentovat ČR 
na Světové mistrovství škol v Pekingu. 
Jsou vítězkami soutěže týmů středních 
škol o Pohár AŠSK ČR v basketbalu na 
3x3. 

B Ř E Z E N
 Město Žďár n. S. věnuje Martině 

Sáblíkové pozemek na výstavbu RD v 
sídlišti Klafar. Dar je oceněním za dlou-
hodobou reprezentaci města. Trojná-
sobnou olympijskou vítězku v rychlo-
bruslení a pětinásobnou medailistku ze 
zimních olympiád čekalo na náměstí 
slavnostní přivítání.

 Zvukové záznamy mp3 z jednání 
žďárských zastupitelů jsou nově na we-
bu města www.zdarns.cz/zastupitelstvo.

 Město uzavřelo smlouvu o dílo na 
stavbu Rekonstrukce povrchů nám. 
Republiky za celkem 22,3 mil. Kč s 
dodavatelskou fi rmou Gremis, s.r.o. a 
předalo jí staveniště. Akce začala vyká-
cením nevyhovujících stromů. 

 Desetikorunou na občana, tedy 
220 tis. Kč, přispělo město Žďár n. S. 
do sbírky obcí v dojezdové vzdálenos-
ti novoměstské nemocnice na novou 
laparoskopickou věž v operačním pavi-
lonu. Přístroj stojí 2,5 mil. Kč.

 Příspěvek 100 tis. Kč odsouhlasi-
li zastupitelé Záchranné službě Kraje 
Vysočina na pořízení resuscitačního 
přístroje pro rychlou sanitku v regionu 
Žďárska. Přístroj za 300 tis. Kč masíruje 
srdce i během přepravy pacienta v teré-
nu a vysílá signál o jeho stavu do kardi-
ocentra v cílové nemocnici. 

D U B E N
 Ve vedení Sociálních služeb města 

stojí prvně v historii muž. Je jím Václav 

Šerák, předchozí šéf brněnského stacio-
náře Kociánka. 

 Veřejnost si prohlédla moderní pro-
story rodinného centra Srdíčko ve čtvr-
tém patře polikliniky. Město na stavbu 
poskytlo z rozpočtu částku 3,5 mil. Kč.

 Opravu nám. Republiky zpomalí 
archeologický výzkum. Sondy objevi-
ly zbytky stěn bývalého špalíčku, pivo-
varu a masných krámů. Archeologové 
nařídili plošné odkrytí terénu v rozsahu 
1. 500 m2. 

 Pro novou žďárskou kašnu s moti-
vem pěti pramenů vysočinských řek byl 
odstřelen 50tunový kámen z mrákotín-
ské žuly. Opracován je přímo v lomu dle 
návrhu akad. sochaře Jiřího Plieštika.

 Ředitelství silnic a dálnic Jihla-
va zahájilo opravu průtahové silnice 
náměstím s omezením dopravy vždy v 
jednom pruhu, úplná uzávěrka centra 
byla jen při pokládce fi nálních povrchů.

K V Ě T E N

 V ČR se 23. a 24. 5. konaly volby do 
Evropského parlamentu. Kandidovalo 
39 politických stran a koalic. Volební 
účast ve Žďáru byla 18,39 %. 

 Žďár zasáhla blesková průtrž, mimo 
lokální záplavy se přes ulice Santiniho a 
Dvorská přelilo bahno z polí. Situa ce si 
vyžádala na 30 zásahů.

 Zasedala povodňová komise a bez-
pečnostní rada města. Žádá státní dotaci 
na zpracování digitálního povodňového 
plánu, včetně prvků varování a vyrozu-
mění obyvatelstva.

 Žďárský Městský úřad získal bron-
zovou příčku v soutěži o nejlepší pro-
jekty v personalistice za rok 2013, s 
názvem HREA - Excellence Award. 
Konkurencí Žďáru bylo 16 projektů sil-
ných nadnárodních společností, organi-
zací i úřadů.

 Třídit domácí odpad lze nově 
pomocí trojice praktických tašek spo-
jených k sobě suchým zipem, na papír, 
sklo a plast. K dostání na MěÚ.

 Na blížící se 20. výročí zapsání kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře na Seznam světového dědictví 
UNESCO upozorňuje příležitostná 
dopisnice a razítko se symbolem jubi-

lea Zelené hory, které od května provází 
veškerou poštu MěÚ.

 Žďárská delegace vyjela na májové 
slavnosti do německého partnerského 
města Schmölln. Radnice si měnily zku-
šenosti v oblasti služeb pro obyvatelstvo 
a dechovka mladých muzikantů ZUŠ 
Fr. Drdly sklidila velké ovace. 

 Žák IX. B ZŠ Komenského 2 Jonáš 
Rosecký v celostátní soutěži počítačo-
vých dovedností Offi  ce Arena 2014 
získal 1. místo v oboru technickém. 
Postoupil do mezinárodní soutěže v 
polském Rzeszowě.

 Začala výstava Tvrz a čas, věnovaná 
80. výročí založení městského muzea. 
Již 6. ročník Muzejní noci se věnoval 
historii žďárské tvrze i města.

Č E R V E N

 Ve Žďáře zahajoval 19. ročník mezi-
národního hudebního festivalu Con-
centus Moraviae s podtitulem České 
sny. 

 ZŠ Komenského 6, známá titu-
lem Férová škola a s integrací žáků se 
speciál ními vzdělávacími potřebami, 
slavila 50. výročí svého založení.

 Město udělilo čestné občanství 
83letému Josefu Chromému. Proslulý 
vinař, který se v mládí uchytil a doslova 
holýma rukama vypracoval v Austrálii, 
pojmenoval řadu svých nejlepších vín 
ZDAR. Převzal i cenu ministra zahra-
ničních věcí Gratias agit za šíření dobré-
ho jména České republiky.

 Čtyři medaile pro Žďár přivez-
li mládežníci TJ Sokol z mezinárodní 
soutěže Velká cena České Skalice. Zlato 
ve svých kategoriích vybojovali Jan Šmí-
da a Veronika Kašíková. Bronz přivezli 
Karolína Vacková a Jaroslav Marek.

 Divadelní spolek Žďár uvedl pre-
miéru hry Sborovna dle současné 
komedie Jaromíra Břehového. Od 
místního publika sklidil ovace.

 Zlaté a stříbrné plakety MUDr. 
Janského přebrala na Staré radnici 
téměř padesátka bezpříspěvkových 
dárců krve ze Žďárska. Čtyři z nich 
obdrželi Zlaté kříže ČČK 3. tř. za 80 
odběrů krve. 

 (Příště: červenec – prosinec 2014)
 -lv-

Ohlédnutí za událostmi roku 2014 /1. díl

22/3/2015
ŽĎÁR N/SÁZAVOU

Mediální partner: Žďárské noviny
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Divadla

Pořady pro děti

Připravujeme

Koncerty

Program na únor 2015

Dětské divadelní předplatné ZŠ a MŠ
St 11. 2. v 9.00 pro MŠ, v 11.00  sk. A, ve 

14.00  sk. B 
Čt 12. 2. v 8.45 pro MŠ, v 11.00 sk. C
Městské divadlo / Divadlo Minaret
KOMINÍKOVO ŠTĚSTÍ 
Česká lidová zpěvohra o lásce a řemes-

lech, o putování kočovných herců, o magii 
divadla, radosti a nezdolném optimismu, 
ale také o stálém přemáhání bídy... Hudba  
Jaroslav a Josef Krčkovi,  modrotiskové a 
lněné kostýmy Ivana Křivánková.

Hra je určena pro rodiče s dětmi od 3 let, 
trvá 50 min. Vstupné: 50,- Kč.

So 14. 2. v 15 hodin 
Městské divadlo / Divadýlko Kuba Plzeň
HONZA NEBOJSA
Loutko-činoherní pohádka.
Vstupné: 50,- Kč / E-vstupenky, předpro-

dej: pokladna DK.

Kulturní minimum I.
St 18. 2. v 11 hod. sk. K
Čt 19. 2. v 9 hod. sk. M, v 11 hod. sk. N
Městské divadlo / Divadlo Cylindr Praha
RONJA, DCERA  LOUPEŽNÍKA  
Dramatizace známé pohádky o velikém 

přátelství Ronji a Birka. „Romeo a Julie pro 
děti“, tak by také mohl znít podtitul. Ne-
chybí dojemné i rozverné písničky dopro-
vázené živě hrou na kytaru.

Trvá 60 min.  Vstupné: 70,- Kč.

Neděle 1. února 
V 14.30 VELKÁ ŠESTKA 
Animovaný / Komedie / Akční / Ro-

dinný.(USA 2014, 2D, 130,- Kč / dě-
ti 105,- Kč) Dobrodružství a velmi silné 
emoce.  

          
V 17.00 KÓD ENIGMY
Drama /Th riller / Životopisný.( V. Brit. 

/ USA 2014, T, 120,- Kč)                Hrdino-
vé války, které nikdo nezná. Perfektní!

          
Čtvrtek 5. února 
V 17.00 JUPITER VYCHÁZÍ                                                             
Dobrodružný / Akční / Sci-fi .( USA 

2015,  T 12+, 3D, 130,- Kč) Nová kultov-

ní sci-fi  sága od tvůrců Matrixu. V hl. rolis 
Channing Tatum a Mila Kunis.

         
V 19.30 NEZLOMNÝ                                                             
Životopisný / Drama / Válečný / Histo-

rický. (USA 2014, T 12+, 120,- Kč) Film 
v režii Angeliny Jolie.

         
Pátek 6. února 
V 18.30 BIG EYES
Drama / Životopisný.(USA 2014, T 

12+, 120,- Kč)Šokující příběh jednoho z 
největších uměleckých podvodů v historii 
s Chr.  Waltzem a Zlatým glóbem oceně-
nou Amy Adams.

Sobota 7. února 
V 14.30 FOTOGRA F                                                                    
Komedie / Drama. (Česko 2015, 15+, 

110,- Kč)Fantastický Karel Roden coby 
Jan Saudek. Naposled v našem kině!                                           

V 17.00 WHIPLASH                                                      
Drama / Hudební. (USA 2014, T, 110,- 

Kč) Film oceněný zlatým Glóbem pro 
úžasného J. K. Simmons.                                                  

V 19.30 JUPITER VYCHÁZÍ                                                             
Dobrodružný / Akční / Sci-fi . (USA 

2015, T, 12+, 2D, 100,- Kč) Opakování.

Neděle 8. února 
V 14.30 SPONGEBOB VE 
FILMU: HOUBA NA SUCHU   
Animovaný / Dobrodružný / Komedie. 

(USA 2014, 2D, 125,- / děti 105,-  Kč). 
Mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí 
v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče v 
kresleném fi lmu s hraným Antonio Ban-
derasem.

V 17.00 MORTEDECAI: GRA NDI-
ÓZNÍ PŘÍPAD                  

Akční / Komedie. (USA 2015, T, 12+, 
110,- Kč)  Nový Johny Depp. Poslední 
šance!

Čtvrtek 12. února     
V 17.00 JUPITER VYCHÁZÍ 
Dobrodružný / Akční / Sci-fi . (USA 

2015, T, 12+, 2D, 100,- Kč) Opakování.

V 19.30 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Erotický. (USA 2015, T, 15+, 130,- Kč) 

Knižní bestseller nabitý erotikou. Film 
měsíce.  

Pátek 13. února     
v 18.30 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Erotický. (USA 2015, T, 15+, 130,- Kč) 

Opakování.

Sobota 14. února 
V 14.30 KÓD ENIGMY 
Drama /Th riller / Životopisný.( V. Brit. 

/ USA 2014, T, 110,- Kč) Opakování.                                                      
          
V 17.00  NEZLOMNÝ                                                             
Životopisný / Drama / Válečný / Histo-

rický. (USA 2014, T 12+, 120,- Kč) Opa-
kování.

V 19.30 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Erotický. (USA 2015, T, 15+, 130,- Kč) 

Opakování.

Neděle 15. února 
V 14.30 VELKÁ ŠESTKA 
Animovaný / Komedie / Akční / Ro-

dinný.(USA 2014, 2D, 120,- Kč / děti 
100,- Kč) Opakování.

V 17.00 BIG EYES 
Drama / Životopisný.(USA 2014, T 

12+, 120,- Kč) Opakování.

Čtvrtek 19. února 
V 17.00 
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA                                     

Akční / Komedie. (USA / VB 2014, T, 
15+, 120,- Kč) Zkušený Colin Firth pod 
dohledem Michaela Caina vycvičí mla-
dého superšpiona v boji proti Samuel L. 
Jacksonovi.                                    

          

V 19.30 KOBRY A UŽOVKY                                                                    
Drama. (Česko 2015, 15+, 140,- Kč) 

Hit měsíce od kultovního režiséra Jana 
Prušinovského (Okresní přebor). V hl. 
roli Matěj a Kryštof Hádkovi.                                                            

          
Pátek 20. února 
V 18.30 VETŘELEC                                                                         
Horror / Sci-fi .  (USA 1979, 12+, 100,- 

Kč)Kultovní fi lm Ridleyho Scott a v no-
vém režisérském sestřihu opět na plátně 
kina Vysočina.                                                     

          
Sobota 21. února 
V 14.30 KINGSMAN: 
TAJNÁ SLUŽBA
Akční / Komedie. (USA / VB 2014, T, 

15+, 120,- Kč) Opakování.

V 17.00 KOBRY A UŽOVKY                                                                    
Drama. (Česko 2015, 15+, 140,- Kč) 

Opakování.

V 19.30 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
Erotický. (USA 2015, T, 15+, 130,- Kč) 

Opakování.

Neděle 22. února 
V 14.30 SPONGEBOB VE 
FILMU: HOUBA NA SUCHU   
Animovaný / Dobrodružný / Komedie. 

(USA 2014, 3D, 140,- / děti 120,-  Kč). 

V 17.00 KOBRY A UŽOVKY                                                                    
Drama. (Česko 2015, 15+, 140,- Kč) 

Opakování.

Čtvrtek 26. února 
V 17.00 
Filmový klub: 
MAPY KE HVĚZDÁMPsychologický 

/ Drama. (Kanada / USA / Něm. / Fr. 
2014, T, 15+, 80,- Kč)  Film Davida Cro-
nenberka zahájí oblíbené klubové večery 
pro fajnšmekry spojené s přednáškou k 
fi lmu!

          
V 19.30 FOCUS                                                                             
Komedie / Krimi / Romantický. (USA 

2015, T, 12+, 100,- Kč) Will Smith a pů-
vabná vycházející hvězda Margot Robbie 
v novém  akčním fi lmu. 

Pátek 27. února 
V 18.30  NEZLOMNÝ
Životopisný / Drama / Válečný / Histo-

rický. (USA 2014, T 12+, 120,- Kč) Opa-
kování.

Sobota 28. února 
V 14.30 TEORIE VŠEHO
Životopisný / Drama. (VB 2014, T, 

12+,120,- Kč) Výjimečný a neuvěřitelný 
životní příběh Stephena Hawkinga.

v 17.00 FOCUS
Komedie / Krimi / Romantický. (USA 

2015, T, 12+, 100,- Kč) Opakování.

V  19.30 GHOUL
Th riller. (Česko 2015, 15+,  2D, 110,- 

Kč)  Ze záměru natočit dokument o ka-
nibalovi na Ukrajině se stává děsivý boj 
o život. Novinka od tvůrce Kájínka, Pet-
ra Jákla. 

 
Neděle 1. března 
V 14.30 
ZVONILKA  A TVOR NETVOR
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. 

(USA 2014, 2D, 120,- / děti 100,- Kč) Ví-
la Fauna musí poslechnout své srdce a za-
riskovat, aby s pomocí svých  kamarádek 
zachránila záhadného tvora Netvora.

V 17.00 FOCUS
Komedie / Krimi / Romantický. (USA 

2015, T, 12+, 100,- Kč) Opakování.

Informace: tel. 566 502 253, e-mail: 
dkzdar@dkzdar.cz

Pokladna kina je otevřena půl hodiny 
před představením do začátku poslední-
ho představení, tel. 564 407 559.

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz

Čt 5. 2. v 19 hod.
Městské divadlo / Divadlo Járy Cimrma-

na
POSEL Z LIPTÁKOVA
Vstupné: přízemí 460,- Kč, balkon 420,- 

Kč / E-vstupenky,
předprodej: pokladna DK – VYPRODÁ-

NO!

Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 9. 2. v 19 hodin
Městské divadlo / Městské Divadlo Klad-

no
VINNETOU
Příběh o pokrevním bratrství ušlechti-

lého indiánského náčelníka a udatného 
green horna, nejslavnějšího zálesáka Divo-
kého západu. 

Režie: O. Pavelka,   hrají: J. Prachař, V. 
Kotek, M. Štípková, P. Tenorová nebo L. 
Zahradnická, P. Buchta, D. Čámský. Insce-
nace není vhodná pro diváky do 15 let.

Doprodej vstupenek: přízemí 340,- Kč, 
balkon 300,- Kč 

Ne 22. 2. v 19 hod.
Městské divadlo  – Pronájem
Divadelní spolek Žďár
ZELŇAČKA 
Vstupné: přízemí 150,- Kč; balkon 120,- 

Kč
Předprodej: Pokladna DK 

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Po 23. 2. v 19 hod.
Městské divadlo / Divadelní agentura 

ECHO Praha
…A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
Hra  utorů Jaroslava Gillara a Vladimíra 

Škutiny je groteskou o světě, v němž žije-
me. Účinkují: A. Polívková, M. Táborský.

Teroristka zjišťuje, že unesený diktátor 
není  na prodej ani na výměnu. Zbývá tak 
jen lidské sblížení... 

Vstupné: přízemí 340,- Kč; balkon 310,- 
Kč / E-vstupenky, předprodej: pokladna 
DK.

 
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Út 24. 2. v 19 hod.
Městské divadlo / Dejvické divadlo Pra-

ha
RA CEK

Čechovova hra  napsaná v roce 1898, je 
o téměř marném hledání lásky a životního 
štěstí a nalezení vlastní cesty. O odvaze k ži-
votu, který je jiný, než jsme si ho představo-
vali. Jediná z Čechovových her věnující se 
otázce umění a  vztahu umělce k životu.

Režie: M. Vajdička,  hrají: K. Melíšková, 
J. Plesl, V. Kubařová, I. Trojan, M. Krobot 
ad.

Doprodej vstupenek: přízemí 340,- Kč, 
balkon 300,- Kč 

St 18. 2. v 19 hod.
Café u tety Hany 
JIŘÍ STIVÍN
Vstupné: 180,- Kč / E-vstupenky, před-

prodej: Café u tety Hany a pokladna DK

ZÁBAVA, TANEC
So 14. 2. ve 20 hod. 
Dům kultury 
PLES KULTURY
Valentýnský mejdan s Vláďou Hronem
Program: Taneční skupina Smyk, V. Hron 

a Mejdan Band
Vstupné: 220,- Kč / E-vstupenky

So 21. 2. v 19 hod. - Pronájem
Dům kultury 
NA STOJÁKA 
Účinkují: M. Daniel, E. Kočičková a A. 

Frauengerg
Vstupné: v předprodeji 210,- Kč; na mís-

tě 250,- Kč
Předprodej: IC nám. Republiky

VÝSTAVY
3. 2. – 1. 3.
Výstavní síň Staré radnice 
LUCIE ŽALOUDKOVÁ 
– FOTOGRA FIE
EVA HOMOLKOVÁ - ŠPERKY
Vernisáž  v út 3. 2. v 17 hodin. 
Otevřeno: út - pá 10 – 12, 14 – 17 hodin, 

so a ne 14 – 17 hodin. 

Do 29. 3.
Městské divadlo 
“ZDENĚK BURIAN – MALÍŘ ZTRA -

CENÉHO ČASU” 
Otevřeno hodinu před  a během předsta-

vení.

  3. 3. VĚRA  ŠPINAROVÁ – Koncert / 
Dům kultury / PRONÁJEM

  4. 3. DEJA VU – Černé divadlo - DP 
komorní / Městské divadlo / E-vstupenka

  9. 3. MANDARÍNKOVÁ IZBA - DP 
žluté / Městské divadlo

12. 3. IVAN HLAS – Koncert / Městské 
divadlo / E-vstupenka

17. 3. DÁŠA VOKA TATÁ A OLDŘICH 
KA ISER - koncert / Cafe u tety Hany / 
E-vstupenka

22. 3. VOJTĚCH DYK & B-SIDE 
BAND – Koncert / Dům kultury / PRO-
NÁJEM

25. - 27. 3. POHÁDKOVÝ MLEJNEK - 
DDP / Městské divadlo

29. 3. POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY 
- Nedělní pohádka / Městské divadlo / 
E-vstupenka

31. 3. KURTIZÁNA DP zelené / Měst-
ské divadlo



STRANA  23 Sport / Programy  ŽN - ÚNOR 2015

Klub českých turistů

RC Srdíčko 

Hudební klub Batyskaf Volejbal

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Basketbal BK Žďár

Kopretina - centrum 
pro rodiče s dětmi

Svaz diabetiků ČR

Active - SVČ

Klub kardiaků

Hokej SKLH 
Žďár nad Sázavou
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Žďárské noviny

Ne 15. 2. 2015 
sál DDM Horní 2, od 15 hodin

KA RNEVAL
s Kašpárkem za pohádkou
Tanec, hry, tombola…
Vstupenky v předprodeji od 9. 2.  v 

DDM Horní 2, kapacita sálu je omezená 
(děti 30, dospělí 40 Kč).

Hala TJ Žďár, Bouchalky
Ne 1. 2. v 10.00   – Hladnov Ostrava, 

2. liga muži

Hala 2. ZŠ, Stalingrad
Ne 1. 2. ve 12.00  – BK Brno B, liga ju-

niorek U19

So 7. 2. v 16.00 – OSK Olomouc, ext-
raliga mladší žákyně U14

Ne 8. 2. v 10.00 – Valosun Brno, extra-
liga mladší žákyně U14

So 14. 2. v 10.00 a 12.00  – Kyjov, OP 
nejml. mini žákyně U11                               

ve 14.00  – Hladnov Ostrava, extraliga 
mladší žáci U14

v 16.00 – Krnov, liga starší žákyně U15
v 18.00  – Bílovice, OP 1. třída ženy

Ne 15. 2. v  9.00 – Ostrava, liga starší 
žákyně U15

v 10.45 – Snakes Ostrava, extraliga 
mladší žáci U14

v 12.30 – Universita Brno, OP 1. třída 
ženy

So 21. 2. v  9.00 a 10.45 – Podolí, OP 
nejmladší mini žáci U11

v 12.30 a 14.15  – Vinohrady Brno, 
OP starší mini žáci U13

v 16.00 a 17.45 – Kroměříž B, OP ka-
detů U17

So 28. 2. v 9.00 a 11.00  - Valosun Br-
no, OP nejml. mini žákyně U11

v 17.00  – Krnov, liga juniorky U19

Změna začátků vyhrazena. Sledujte míst-
ní tisk nebo nástěnku na hale u 2. ZŠ.

nám. Republiky 146/11

So 7. 2.  ve 21.00 (FREE)
... DNB NIGHT ...
JENOUCH | MINDGROOVE | 

WOLLFIK | EIGHT TIMES | DA-
NOUSH | ALOFOG

Ne 8. 2. v 18.00  (FREE)
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Slovem provede farář Petr Gallus a za-

hraje Žofi e Kabelková.

Út 17. 2. ve 20.00 (dobrovolné)
MASOPUSTNÍ VESELICE
Masopustní zábava s Horáckou muzi-

kou.

St 18. 2. ve 21.00 (vstupné)
QVÍZ V BATYSKA FU
Přijďte se pobavit a zasoutěžit si.

So 21. 2. ve  21.00 (vstupné)
POLETÍME?
Skupina  dobře  vypadajících  mužů  

hrající  original  banjo  punk  
future  jazz  kántry  v turbošansono-

vém  duchu.

So 28. 2. ve  20.00 (vstupné)
D.O.P. - křest CD „CELY“
D.O.P., ABSOLUTE ZERO a BOGO-

TASYSTEM křtí nové CD D.O.P.

Nabízíme členství všem nemocným 
diabetem - cukrovkou. Kontaktní místo: 
budova České pojišťovny,  2 patro, dv. č. 
303, mob.: 737 175 561. 

domácí zápasy, zimní stadion 
2.liga muži

so 31. 1. v 17.30  Žďár  - Bílina           
st  4. 2. v 18.00  Žďár  - Pelhřimov  
st 11. 2. v 18.00  Žďár  - Tábor          
so 21. 2. v 17.30  Žďár  - Děčín           
so 28. 2. začátek PLAY-OFF

Liga staršího dorostu
ne  1. 2. v 14.15  Žďár - Hodonín     
pá 20. 2. v 19.30  Žďár - Prostějov     

ELIOD Extraliga mladšího dorostu
ne 15. 2. v 17.00 Žďár - Zlín                
čt 19. 2. v 16.30 Žďár - Třinec                          
ne  1. 3. v 17.00 Žďár - Olomouc  

ZO SPCCH v ČR  Žďár n. S.
Čt 5. 2. od 9 do 10,30 hod., budova 

Čes. poj., 2. p., dv. č. 305
KLUBOVÉ SETKÁNÍ   
Přátelské setkání u kávy a informace o 

chystaných akcích na rok 2015, na něž se 
lze přihlásit a uhradit účastnický poplatek.  

Pro zájemce měření krevního tlaku, ma-
sážní vibrační přístroj.

Čt 26. 2.  ve 14 hod. budova Čes. poj., 
2. p., dv. č. 305

„NAŠE RODINNÉ  ZVYKY A TRA -
DICE“

Beseda při níž si navzájem zavzpomíná-
me na zvyky, které se při různých  příleži-
tostech  v našich rodinách dodržovaly. Ně-
které přetrvávají, k jiným  se už z různých 
důvodů nevracíme. Zúčastnit se mohou i 
ostatní občané města.

Pořady:
POVÍDEJME SI DĚTI  -  pásmo be-

sed pro MŠ z knihy Josefa Čapka

JAK /NE/MLUVIT S CIZÍMI LID-
MI - vzdělávací pořady pro děti MŠ ve 
spolupráci s Policí ČR.

Út 3. 2. od 17 hod.
SIBIŘ - cestopisná přednáška Tomáše 

Kubeše
Vstupné: 40,- Kč 

Po 2. 2. - pá 6. 2.   
LEGENDY A POVĚSTI ČESKÉHO 

NÁRODA 
50. VÝROČÍ VEČERNÍČKU
Soutěže pro velké a malé děti v období 

jarních prázdnin během půjčovní doby v   
odd. pro děti a mládež.

Út 17. 2. od 16.30 hod 
MAMI, TATI, JAK SI SPOLU PO-

VÍDÁME - vliv komunikace na vývoj 
dítěte, dospělého, na vztahy v rodině a 
naše zdraví - přednáška Hany Brodinové. 
(Přihlášky v čítárně).

Út 24. 2. od 10 a 11.15 hod. 
SEMINÁŘ TVŮRČÍHO PSANÍ - ve 

spolupráci s Památníkem písemnictví na 
Moravě.

Výstavy:
Do 26. 2., vestibul Čechova domu
SUZANNE RENAUD (1889-1964) 

- putovní výstava kurátorsky zaštítěná 
Lucií Tučkovou, autorkou nové biogra-
fi e o této  polozapomenuté francouzské 
básnířce, manželce Bohuslava Reynka, 
žijící ve stínu svého muže a  nedobrovol-
ně uvězněné v komunistickém Českoslo-
vensku. Byla  odříznuta od vlasti, tvorby 
i způsobu života. 

odd. pro děti a mládež
PAPOUŠČÍ REJ - výrobky dětí ze 3. 

třídy ZŠ Palachova.

Přijímáme přihlášky do kurzů. Více  na 
webu knihovny a v čítárně.

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@
knihzdar.cz, tel: 566 623 766   

 Horní 22, 1.patro, dv. č. 15.

KULINÁŘSKÉ DÍLNY:
Po 2. 2.  od 9 do 12 hod. Připravujeme, 

smažíme a ochutnáváme koblížky                                                                                                                                        
Út  17. 2.  od 9 do 12 hod.  Připravujeme 

a ochutnáváme slané a sladké pokrmy z lis-
tového těsta.

TVŮRČÍ DOVEDNOSTI:
Po 2. 2. od 15 do 18 hod.  Výroba svíček 

z parafínu do forem.
Út 3. 2. od 9 do 12 a od 15 do 18 hod.  

Enkaustika – tvoření voskových obrázků 
žehličkou s Mgr. Evou  Svobodovou.

St  4. 2. od 9 do 12 hod. Drátkování – 
šperky, dekorace s Hanou Hájkovou.

Čt 5. 2. od 9 do 12 hod. Výroba svíček a 
ozdob z plátů včelího vosku.

Po 9. 2. od 15 do 18 hod.  Výroba karne-
valových masek se  Zdenkou Formánko-
vou.                                                                                                         

Po  16. 2. od 15 do 18 hod. Výroba sví-
ček z parafínu do forem.

Út  24. 2. od 15 hod. Pleteme z pedigu 
(speciálního proutí) - košíky, podnosy kvě-
tináče s Lenkou Chroustovou. Přihlášky do 
pátku 20. 2. 2015.

BESEDY:
Út 10. 2. od 9 do 12 hod. Lateralita – 

pravolevá orientace u dětí,      Mgr. Zdenka 
Šrámková.

Út  24. 2. od 9.30 hod. „Jaká je žena, žena 
v každé z nás“ I. setkání s Mgr. Elen Sejrko-
vou, hlídání dětí při programu zajištěno.

Čt 26. 2. od 15.30 hod. „Kojení a jak se 
starat o miminko v tomto období“ beseda 
s laktační poradkyní a dětskou zdravotní 
sestrou Šárkou Pohankovou. Přihlášky do 
25. 2., v závěru lze  využít individuální po-
radenství.

TANEC:
Út  17. 2. od 16 do 18 hod. Karneval v 

Kopretině.

Poliklinika, 4. patro
Čt 12. 2. v  15.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Tradiční akce v rodinném centru s pís-

ničkami, hrami a bohatou tombolou. 

Ave Caesar!
Zajímá vás, co je scutum, pilum nebo 

gladius a  k čemu se používaly katapulty? 
Jak vypadal tábor římské legie, jak dlou-
ho a za kolik legionáři sloužili, co jedli, 
pili, čím se bavili a jak probíhala přepra-
va vojska?

Pak vyrazte do Regionálního muzea na  
Tvrzi, kde je k vidění  výstava s názvem 
Ave Caesar!  „Návštěvníci se tu seznámí s 
výzbrojí, výstrojí, způsobem boje i s každo-
denním životem římských legionářů v do-
bách války i míru. Některé součásti výzbro-
je a výstroje si lze  vyzkoušet,“ zve za tým 
historiků Stanislav Mikule. Autorem vý-
stavy je Ing. Petr Škorpík ze Skupiny živé 
historie LEGIO X GPF. -lv-

Sportovní hala Bouchalky
So 14. 2. v 10.00 a 13.00 Praha Mod-

řany (2. liga mužů)

Tělocvična ZŠ Palachova
Ne 15. 2. v 9.00 Velké Meziříčí, H. 

Brod, Jihlava (turnaj krajského přeboru 
- starší žáci)

So 21. 2. v 10.00 a 13.00 Třebíč (kraj-
ský přebor – ženy)

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

 7. 2. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 
271, Bystřice n/P (566 552 332)

 8. 2. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 
271, Bystřice n/P (566 552 332)

14. 2. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ Pa-
lachova 35, Žďár (774 430 777)

15. 2. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ Pa-
lachova 35, Žďár (774 430 777)

21. 2. MUDr. Beáta Bílková, ZS Strojí-
renská 6, Žďár  (566 642 545)

22. 2. MUDr. Beáta Bílková, ZS Strojí-
renská 6, Žďár  (566 642 545)

28. 2. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. 
nám. 449, Nové Město n/M (566 616 904)

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

Ordinační doba 9 – 12 hodin.
Pozor: po uzávěrce Žďárských novin může 

dojít  k výměnám služeb mezi lékaři. Lépe 
je si ověřit  aktuální stav v dané ordinaci dle 
rozpisu, či na webu novoměstské nemocni-
ce: www.nnm.cz – Lékařská pohotovost. 

Nepřetržitě slouží Zubní pohotovost pro 
dospělé i děti v Úrazové nemocnici Brno, Po-
návka 6, 662 50 Brno (so, ne, svátky: 17.00 - 
07.00 hodin), tel:  545 538 421.  -red- 

Ze života tanečního oboru 
Tanečnice a tanečníci ZUŠ F. Drdly za-

tancovali 16. 1. 2014 na plese Biskupské-
ho gymnázia, připravují se na březnovou 
okresní taneční přehlídku v Novém Měs-
tě na Moravě i na školní karneval.  

Pozvánka na Plesohrátky 
SRPDŠ a ZUŠ Fr. Drdly zvou na již tře-

tí ročník Plesohrátek ZUŠ. 
V sobotu 28. února se v sokolovně od 

14 hodin představí v bohatém programu 
hudební, taneční a literárně dramatický 
obor. Občerstvení je zajištěno, vstup ve 
společenském či maškarním oděvu ví-
tán! (red)

  7. 2. Vojnův Městec - Sobiňov 
(mem. L. Dymáčka)(15 km)  sraz v 8.00 
nádraží ČD

 14. 2. Vojnův Městec – Vortová - 
Hlinsko nebo Herálec (15 km) v 8.00 
nádraží ČD

 21. 2. Lhotka - Veselíčko - 80tiny O. 
Růžičky(10 km) v 9.00 MěÚ

 28. 2. Sklené - Bory – Mostiště - V. 
Meziříčí (15 km) v 8.25 nádraží ČD

 
Vycházky jsou určeny pro veřejnost, 

každý jde na  vlastní nebezpečí, změna 
programu vyhrazena.
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Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené 
v období 1.1. – 28.2. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy 
na plastové a dřevěné výrobky do konce února 2015.

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: zdar@pks.cz

Zimní s
v obdo

l

PLATÍ DO 

28.2.
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