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DĚTSKÝ KARNEVAL: Karneval, kteří pořádá Rodinné centrum Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou, patří k nejoblíbenějším 
akcím. Děti se na ní dobře bavily i letos v únoru. Foto: Antonín ZvěřinaOdsouhlasili granty 

Grantový program Organizova-
ný sport dospělých 2015 doporučila 
rada města ve Žďáře nad Sázavou ke 
schválení. Grant by měl rozdělit část-
ku milion korun. „Jedná se o stejnou 
částku jako v loňském roce,“ poznamenal 
místostarosta Josef Klement. Minimál-
ní výše příspěvku činí pět tisíc korun, 
maximální 400 tisíc korun. Zastupitel-
stvo tento návrh schválilo. –zt-

Věnoval peníze 
na plavání

Martin Fišer z Libické ulice ve Žďá-
ře nad Sázavou věnoval 20 tisíc korun 
Základní škole Komenského. Tyto 
peníze jsou určené na dofi nancování 
nepovinného plaveckého výcviku dětí 
přípravné třídy a žáků prvního roč-
níku. „My jako rada města si toho veli-
ce vážíme, protože to není zanedbatel-
ná částka,“ upozornil starosta Zdeněk 
Navrátil. Zdůraznil, že vedení měs-
ta má radost, že má obyvatele města, 
kteří něco takového dokáží učinit. „Je 
to dobrý příklad i pro ostatní,“ podotkl 
Navrátil.  –zt-

Provedou inventuru
Inventuru veškerých bytových i 

nebytových prostor i pozemků hod-
lá provést město Žďár nad Sázavou. 
„Musíme vědět, co vlastníme, co můžeme 
nabídnout, případně o co by měli inves-
toři zájem,“ poznamenal starosta Zde-
něk Navrátil. Netajil, že je to záležitost 
několika měsíců, ale umožní to centra-
lizovat nabídku.  –zt-

Knihovna ve Žďáře nad Sáza-
vou nese jméno spisovatele, 
národního buditele a kněze 
Matěje Josefa Sychry. Od jeho 
úmrtí letos 19. března uplyne 
185 let. Vlastence každoročně 
připomíná Josefská noc. 

 Antonín Zvěřina

„Tak jako pro děti se pořádají Noci 
s Andersenem, přemýšleli jsme, jak ně-
co podobného uspořádat pro dospělé,“ 
poukázala ředitelka knihovny Danu-
še Štefk ová.  Knihovna spojila připo-
mínku spisovatele se svátkem Josefa 
a tak vznikla Josefská noc. 

Koná se vždy v pátek, který je nej-
blíže tomuto dni. Letos se uskuteč-
ní v pátek 20. března. „Jedná se již o 
tradici, letos se koná pošesté,“ nastí-
nila Štefková. Doplnila, že akce 
začíná v podvečer a již se stalo, že 
se protáhla přes půlnoc.

„Programovou nabídku směřuje-
me k tomu, aby si v ní každý něco 
našel,“ podotkla. Nechybí hudba a 
občerstvení, které upečou samot-
né knihovnice. „Aby veřejnost vidě-
la, že nejsme jen knihovnice, ale také 
hospodyňky,“ usmála se Štefková. 

Této akce využíváme k možnos-
ti popřát k významným životním 

jubileům. Loni jsme popřáli míst-
nímu spisovateli Zdeňku Vyhlí-
dalovi, připomněli si  165. výročí 
založení knihovny v našem městě a 
20. výročí UNESCO  Zelená hora. 
Tam má též hrob s podobiznou a 
svým výrokem M. J. Sychra.

„Program se vždy různí,  jeden  rok 
jsme ho připravili v celé knihovně, 
předčítalo se, ale i tvořily obrazy. Je 
jedna věc, která se ještě v knihovně 
neuskutečnila. Ještě jsme zde netan-
čili,“ netajila Štefk ová. Myslí si, že 
při takových prostorách, které má 
knihovna k dispozici, to není nic 
nemožného. (Pokračování na str. 2)

Buditele připomíná Josefská noc  

Předsedkyní se 
stala Košťálová

Zkratka SPOZ používaná ve Žďá-
ře nad Sázavou neznamená stranu 
zemanovců, nýbrž se jedná o Sbor pro 
občanské záležitosti. Novou předsed-
kyní se stala doktorka Marie Košťálová. 
Nahradila Boženu Stehlíkovou. Ta pra-
covala jako předsedkyně dlouhá léta. 

 –zt-
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HROB významného vlastence a spisovatele Matěje Josefa Sychry na Zelené hoře.
 Foto: Antonín Zvěřina

Buditele připomíná Josefská noc  
(Dokončení ze str. 1)

Pokud jde o Josefskou noc, tak ta 
si našla své tradiční účastníky. „Lidé 
si třeba vyberou jen část programu,“ 
naznačila Štefk ová. Díky hudebním 
produkcím na akci dochází stále více 
mladých lidí. „Myslím si, že je hezké, 
když se v knihovně setká komunita lidí 
se stejnými zálibami,“ doplnila Štefk o-
vá. 

Domnívá se, že právě březen by se 
měl stát měsícem podpory čtenářství. 
„A čtení papírových knih je pro člově-
ka stále velice důležité, což prokazují i 
výzkumy,“ zdůraznila.  

Vracíme se na počátek, proč knihov-
na nese jméno Matěje Josefa Sych-
ry. V té době sice Danuše Štefk ová 
v knihovně ještě nepracovala, ale stalo 
se tak v roce 1991. Bylo to z popudu 
tehdejšího ředitele Petra Peňáze. 

Matěj Josef Sychra se narodil 21. 
prosince 1776 v Ústí nad Orlicí. 
Stal se farářem a ředitelka Štefk ová 
ho považuje především za osvícené-
ho člověka. Nejdéle působil na faře 
v Jimramově a v posledních letech 

života byl přeložen do kláštera ve 
Žďáře nad Sázavou. 

„Mimo jiné se zasloužil o zachování 

kostela sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře. V té době se dokonce uvažo-
valo o jeho likvidaci či jeho přestav-

bě na ovčín,“ konstatovala Štefk ová. 
Právě Sychra pořádal sbírky na jeho 
záchranu a sám na záchranu přispěl 
takovou měrou, až se zadlužil. 

Ředitelka připomněla, že knihov-
na má jeho díla k dispozici, ale kvůli 
jejich historické hodnotě byla zdigi-
talizována. „Letos na Josefské noci 
k tomu pár slov řeknu včetně videopro-
jekce,“ upozornila Štefk ová.   

Připomněla, že psal i metodic-
ko didaktické materiály, které platí i 
pro dnešní dobu. „Žďárská student-
ka dokonce o jeho díle napsala diplo-
movou práci,“ podotkla Štefk ová. 
Z té se ředitelka dozvěděla i o jejich 
využitelnosti i v dnešní době. 

„Výchova dětí k úctě, k mravnosti, to 
by se v dnešní době hodilo,“ přemíta-
la Štefk ová. Doplnila, že po Sychro-
vi nese jméno i badatelna, ze které 
se ovšem materiály absenčně nepůj-
čují „Máme radost, že si lidé na název 
knihovny zvykli, i když je delší, a že 
nás rádi navštěvují,“ dodala ředitelka 
Štefk ová.  

Vstup do Místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj odsouhlasili žďár-
ské zastupitelstvo. 

 Antonín Zvěřina

Vstoupit do Místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj hodlá město Žďár nad 
Sázavou. Je to z toho důvodu, že přes 
tuto skupinu lépe dosáhne na evrop-
ské dotace. V současné době je členy 
více než polovina sídel v takzvaném 
malém okrese Žďár nad Sázavou. 

Sdružuje nejen obce a města, ale 
také neziskové organizace a podni-
katele. „Náš vstup samozřejmě musí 
posvětit jejich valná hromada,“ zdů-
raznil starosta Zdeněk Navrátil 
(ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO). Místní 
akční skupina vyjádřila zájem, aby se 
Žďár stal členem. 

„Pokud zastupitelstvo vstup schvá-
lí, podáme řádnou žádost,“ poukázal 
Navrátil. Připomněl, že ve čtvrtek 
22. ledna se sešel klub zastupitelů, 
kde se diskutovalo i o této otázce. 

„Vstupem nezískáme výhody jen my 
jako město, ale i podnikatelé či nezis-
kové organizace, které získají možnost 
čerpat evropské dotace, protože jsou 
přerozdělovány právě formou místních 
akčních skupin,“ podotkl Navrátil. 

Jedná se o částku zhruba 160 mi-
lionů korun v rámci skupiny do roku 
2020. Město oproti tomu na činnost 
skupiny bude přispívat ročně část-
kou 220 tisíc korun. 

„Pro nás je důležité kromě získává-
ní příspěvků, že se Žďár stane součástí 
nějakého sdružení a naznačí, že nechce 
zůstávat stranou. Můžeme ovlivnit tře-
ba projekty v rámci cestovního ruchu, 
budování cyklostezek, propagaci,“ 
konstatoval Navrátil.

Osobně si myslí, že v této oblas-
ti má Žďár z minulosti veliký dluh. 
„Nikdy tady nebyla taková iniciativa, 
aby se v tomto regionu obce do nějaké-
ho celku sdružily,“ podotkl. Připo-
mněl, že měla vzniknout Místní 
akční skupinu Santinoho Žďársko. 

Nakonec k tomu nedošlo. 
Žďárský starosta připomněl, že 

Místní akční skupina Havlíčkův Kraj 
vznikla v roce 2006 a sídlí v Havlíč-
kově Borové. „Jsou v ní obce od Přiby-
slavi po Ždírec nad Doubravou až po 
Svratku a na jih až po Radostín nad 
Oslavou,“ nastínil Navrátil.  

Pokud jde o peníze, právě vstup 
Žďáru umožní navýšení příspěv-
ku ze stávajících 90 milionů na 160 
milionů korun. Ten se uděluje pod-
le počtu obyvatel. Navrátil netajil, že 
případný vstup znamená intenziv-
ní spolupráci, protože do 30. června 
musí akční skupina zpracovat strate-
gický plán. Ten umožní zmiňované 
prostředky čerpat. 

Tento bod muselo schválit zastupi-
telstvo, které se sešlo ve čtvrtek 12. 
února. V diskuzi vystoupil Vladimír 
Novotný (ČSSD). „Tento bod podpo-
říme a mrzí nás, že se Žďár do akční 
skupiny nehlásil dřív,“ uvedl.   

Zeptal se zejména na to, jaké bude 

mít Žďár v tomto uskupení zastou-
pení. Navrátil odpověděl, že akční 
skupina si uvědomuje přínos Žďá-
ru. „Máme přislíbené místo v pláno-
vacím výboru a budeme usilovat o 
další zastoupení. Co se týče peněz, o 
ty mohou žádat i další neziskové orga-
nizace z města, což je jeden z důvodů 
vstupu,“ doplnil. 

Návrh podpořila i Dagmar Zvě-
řinová (ČSSD), i když ji mrzí, že se 
nepodařilo Žďáru vytvořit samostat-
nou místní akční skupinu. V disku-
zi pokračoval Ladislav Bárta (TOP 
09). Poukázal, že vstupem se objem 
peněz opravdu může navýšit až na 
160 milionů korun. 

Podpořil stanovisko patřičného 
zastoupení ve vedení skupiny a navr-
hl rozšíření názvu o Santiniho Žďár-
sko. „Myslím si, že nejprve musíme 
prokázat, že si členství zasloužíme, a 
pak navrhnout změnu názvu,“ uvedl 
Navrátil. Pro vstup se pak vyslovilo 
všech 25 přítomných zastupitelů. 

Vstoupí do akční skupiny Havlíčkův kraj

Setkání s obyvateli města v březnu 
se neuskuteční první středu v měsíci, 
ale druhou středu. Je to z toho důvo-
du, že první středu se tam koná bese-
da se socioložkou Jiřinou Šiklovou. 

„Bude se tedy konat v zasedací míst-
nosti městského úřadu ve středu 11. 
září od 16.30 hodin na téma Trhy, jak 
na ně,“ poukázal místostarosta Josef 
Klement. 

Myslí si, že takové akce do centra 
města patří. Mohou se konat i přímo 
na centrálním náměstí Republiky, 
které prošlo celkovou rekonstruk-
cí. Konat se mohou i na náměstí 
Doležalově či Havlíčkově.

„Chceme se dozvědět, o jaké trhy ma-
jí obyvatelé zájem a v jaké fr ekvenci by 

je přivítali,“ poznamenal Klement. 
Doplnil, že účastníky diskuze budou 
pracovníci odboru, který má toto na 
starosti. 

„Je to další z kroků, kterým bychom 
chtěli přispět k oživení náměstí. Aby 
to nebyl pouze průchozí prostor, ale 
aby lidé měli důvod sem zajít,“ nastí-
nil starosta Zdeněk Navrátil. Netajil, 
že pro letošní rok už nějaké termíny 
připravené jsou. 

Jeden z nich se uskuteční 18. dub-
na, kdy dojde ke slavnostnímu ote-
vření náměstí. To už by také měla 
být v provozu kašna, pokud to dovo-
lí počasí. „Pokud jde o trhy v budouc-
nu, přemýšlíme, zda je dělat ve vlastní 
režii či na to najímat nějakou fi rmu,“ 

nastínil Navrátil. Rozhodně vyluču-
je, že by se jednalo o trhy s textilem. 
Přiklání se k trhům farmářským či 
řemeslným. 

Zdůraznil, že na besedě budou 
i lidé, kteří s tím mají zkušenosti. 
Klement doplnil, že město uvažuje 
i o jednotných stáncích, které by na 
místě stály dlouhodobě. 

Navrátil ještě připomenul prv-
ní debatu, která se dotýkala rekon-
strukce kina a na kterou přišlo 70 
lidí. Potěšila ho i účast zastupitelů.  
„Myslím si, že tam padaly zajímavé 
připomínky. Mezi asi nejzajímavější 
patřilo vystoupení Radka Pernici, pro-
vozovatele kina Scala v Brně,“ dodal 
starosta Navrátil.     -zt-

Bude se diskutovat o trzích Nastaly změny
Rada města ve Žďáře nad Sázavou 

projednala zastupování města ve spo-
lečnosti SATT  a ve Svazku vodovody 
a kanalizace Žďársko. Navrhla, aby na 
valných hromadách město zastupoval 
starosta Zdeněk Navrátil.   -zt-
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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

SATT a.s. - Váš dodavatel tepla a digitálních služeb Více o našich službách na www.satt.cz

PŘIPRAVUJEME SPUŠTĚNÍ 
INTERAKTIVNÍ TELEVIZE IPTV

SERVER & VIRTUAL & WEB HOSTING
DEDIKOVANÉ SERVERY, BACKUPCena již od

150
Kč / měsíc

DIGITÁLNÍ TELEVIZE DATOVÉ CENTRUM

OPTIKA AŽ DO BYTU
NOVINKA - SLUŽBA FTTH

POSTUPNĚ MODERNIZUJEME 
CELOU SÍŤ NA OPTICKÉ ROZVODY

ZRYCHLUJEME STÁVAJÍCÍ PŘIPOJENÍ

Cena již od

360
Kč / měsíc

Rychlost až
200  Mbit/s

INTERNET

Okružní 11, Žďár nad Sázavou • tel.: 566 654 811

NOVINKANOVINKA

VÝHODNÁ 

NABÍDKA SLUŽEB

Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

844 198 198
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Rodinné centrum Srdíčko 
ve Žďáře nad Sázavou se na-
chází v budově polikliniky. V 
jeho čele stojí vedoucí koor-
dinátorka Kateřina Šalandová 
a zástupce vedoucí Jana Ka-
marádová. Rozhovor s oběma 
se točil převážně kolem nápl-
ně práce tohoto centra.

 Antonín Zvěřina

Jak vlastně Rodinné centrum Sr-
díčko vzniklo a kdo byl iniciátor?

Vzniklo v roce 2008. Podobné cen-
trum tady ještě před vznikem exis-
tovalo, ale zaniklo. Provozovala ho 
soukromá osoba. Některé maminky 
chtěly, aby tady takové zařízení by-
lo. Obrátily se na Kolpingovo dílo, 
které ve Žďáře sídlí, a tato organiza-
ce byla ochotná toto zařízení finan-
covat. Od 1.ledna 2008 jsme začali 
svoji činnost.

Bylo vždy v prostorách polikli-
niky? 

Ano, ale původně sídlilo v přízemí. 
Měli jsme tam jednu velkou míst-
nost s příslušenstvím. 

Kdy jste se přestěhovali do těch-
to prostor, do čtvrtého patra?

Sem jsme se přestěhovali v dubnu 
loňského roku. Takže jsme tady tři 
čtvrtě roku. Už delší dobu jsme usi-
lovali o větší prostory. Ty původní 
byly velice malé a narůstal nám po-
čet klientů. Díky vstřícnosti města 
Žďáru a ředitele polikliniky Micha-
la Huberta Zrůsta se podařilo tyto 
prostory přebudovat pro nás.

Co tady bylo před tím?
Výdejna jídla a jídelna pro zaměst-

nance. Chodilo sem ale málo lidí. 
Proto ředitel přistoupil k přebu-
dování bufetu v přízemí jak pro za-
městnance polikliniky, tak pro jeho 
návštěvníky. 

Jste nyní s prostorami spokoje-
ní?

Naprosto. Máme tady více světla, 
lepší větrání a hlavně nepoměrně 
větší prostorové možnosti. 

Jaké má vaše centrum poslání?
Rodinné centrum slouží rodinám. 

To je náš cíl. Je pravda, že největ-
ší zastoupení mají děti a maminky. 
Ostatní rodinní příslušníci sem při-
cházejí nárazově, například na velké 
tradiční akce. Tatínkové ale někdy 
maminky zastupují i při běžném 
provozu. Máme tady také progra-
my pro nastávající maminky i pro 
maminky po porodu. Oblíbené jsou 
například předporodní kurzy, které 
vedou naši odborně vzdělaní lekto-
ři.  

Dá se říct, že se zaměřujete na 
výchovné i zábavné programy?

Dalo by se to tak říct. Zhruba po-
lovina akcí je vzdělávacích. Třeba 
v březnu a v dubnu poběží vzdělá-
vací kurz pro rodiče a pedagogy Re-

Kateřina 
Šalandová

Rodinné centrum Srdíčko má 
od loňského roku odpovídající prostory

spektovat a být respektován. To bu-
de velice zajímavá akce a s napětím 
čekáme, jak se bude líbit. 

Pořádáte pro děti kroužky? 
Máme ve své nabídce čtyři krouž-

ky pro děti předškolního věku. Je to 
Klub Brouček, který je v podstatě 
přípravou na školku, kroužek Ang-
ličtiny pro předškoláky a hudební 
kroužek Zpívánky. Nabízíme i krou-
žek Než půjdu k do školy, který je 
určen pro budoucí prvňáčky. 

Jak se vám daří získávat lektory 
na různé besedy, přednášky? Má-
te třeba výhodu, že sídlíte v budo-
vě polikliniky?

Při besedách se snažíme obsáh-
nout všechna témata, která rodiče 
zajímají. Zaměřujeme se na zdravou 
výživu, dietní vaření, bezlepkové va-
ření, což je častý problém. Oslovu-
jeme i lékaře, na konec června chys-
táme přednášku s primářkou dětské 
neurologie o psychomotorickém 
vývoji dětí. 

Spolupracujeme také s etopedkou 
Marií Linhartovou, která má velice 
navštěvované přednášky. Nabízíme 
asi tak deset až dvanáct druhů před-
nášek, které se pravidelně opakují, 
protože rodiče se tady střídají. Ví-
me, že právě o tyto besedy je zájem. 
Třeba o první pomoci, o vývoji řeči 
nebo s rodinným terapeutem. Kaž-
dý rok ale přidáváme nějakou no-
vinku, vloni to byla například bese-
da o Domácí ekologii či Ekonomice 
domácnosti. 

Zajišťujete při těchto akcích hlí-
dání děti, aby rodiče nerušili?

V našem plánu jsme to měli a tu-
to možnost nabídnout můžeme. Za-
tím o to rodiče neprojevili zájem. 
Hlídali jsme dítě při besedě pouze 
jednou. Myslíme si, že si jdou na 
besedu odpočinout a dítě s sebou 
neberou. Tenhle čas využívají pou-
ze pro sebe. 

Ve Žďáře jsou tedy hodné babič-
ky. 

Asi ano. Nebo hodné kamarádky 
či partnery. Zkrátka máme šikovné 
mámy, které si to dokáží zařídit.

Pokud připravujete nějaké vý-
tvarné dílny, kde berete materiál?

Částečně se to promítá ve vstup-
ném. Část hradíme z provozních 
nákladů. 

Připravujete tyto akce třeba 
před Vánocemi či jinými podob-
nými svátky?

Tyto tradiční akce tady zachovává-

me. V zimě to je blok vánočních ak-
cí, následuje Karneval a Velikonoční 
dílna. Před koncem školního roku 
se scházíme na Zábavném odpoled-
ni pro celou rodinu. Na podzim mí-
váme Týden otevřených dveří, který 
je velkými akcemi přímo nabitý. 

Spolupracujete i s jinými po-
dobnými organizacemi ve městě?

Spolupracujeme s dalším zaříze-
ním Kolpingova díla Spektrum, což 
je zařízení primární prevence. Be-
sedují třeba s rodiči, co děti čeká 
ve škole, aby na to byli připraveni. 
S ostatními neziskovkami se podílí-
me na přípravě Dne dětí. 

Spolupracujeme také s městskou 
policií na akci Sovička, která se ko-
ná na podzim. Dochází k nám také 
preventistka, která pro děti připra-
vuje programy přiměřené jejich vě-
ku. Zaměřuje se na dopravní značky, 
na cestování veřejnou dopravou, co 
by mělo dítě učinit, pokud se ztratí 
a podobně.

Máte k dispozici kuchyňku, jak 
ji využíváte?

Třeba v období Vánoc jsme zde 
pekli vánočky, které jsme si tady i 
zadělali. Linku využíváme hlavně 
při kurzech vaření. Ty jsou velice 
populární. Připravuje je výživová 
poradkyně Kateřina Bukáčková, 
která netradičně a zdravě a hlavně 
chutně vaří. Zaměřujeme je vždy na 
roční dobu, kdy se konají. 

Vyměňujete si zkušenosti s rodin-
nými centry v okolí?

Jsme členem Sítě mateřských center, 
což je celostátní spolek, který sdružu-
je mateřská centra v České republice. 
Scházíme se jednou za půl roku, kde 
si mimo jiné předáváme zkušenosti 
s praktickým chodem center. Pocho-
pitelně nejvíce spolupracujeme s cen-
try v Kraji Vysočina. Pro nás je to vel-
ká pomoc. Nevymýšlíme věci, které 
už někde fungují.

Sledujete programy ostatních 
center a hledáte tam inspiraci?

Také. Vítáme každý podnět a jsme 
za něj rádi.  

Sídlíte ve čtvrtém patře, máte 
k dispozici výtah?

Ano, máme. Jsou tady výtahy do-
konce tři. Lidé se k nám dostanou 
dvěma osobními výtahy plus ná-
kladním, kam se vejde i maminka 
s kočárkem. Ten je hojně využíván 
zejména při akcích pro rodiče s dět-
mi. Máme zájem do budoucna vy-
užívat i další větší nákladní výtah, 
který ale zatím do čtvrtého patra 
nejede.

Využíváte terasy, které máte 
k dispozici? 

Využíváme větší z nich, kde jsou 
zábrany pro bezpečnost dětí. Máme 
tam i pískoviště. Za to jsme vděční, 
že ji můžeme využívat. Nahrazuje 
nám zahradu, kterou nemáme k dis-
pozici. Ta druhá menší zábrany ne-
má, a proto ji nepoužíváme. 

Při vstupu do centru návštěv-
níci mají k dispozici recepci. Co 
všechno jim nabízí?

Nabízí informace o programech, 
vybírá se tam vstupné. Kdo sem při-
jde poprvé, dozví se základní věci o 
činnosti našeho centra. Prodáváme 
tady také kosmetiku a další věci, což 
je příspěvek na naši činnost.

Máte něco zajímavého v plánu?
Chtěli bychom tu vybudovat Fa-

mily Point. Místnost pro tuto službu 
k dispozici máme. Byl by tady pře-
balovací pult, křeslo pro maminku, 
která bude chtít nakojit dítě či si zde 
s dětmi jen na chvíli odpočinout. 

Budou ho mít k dispozici i ná-
vštěvnice polikliniky?

Právě s tímto cílem k jeho budo-
vání přistupujeme. Vše závisí samo-
zřejmě na penězích. 

Jaká je spolupráce s poliklini-
kou?

Bez problémů, nemůžeme si stě-
žovat.

Nabízíte i možnost výpůjček 
knih?

Ano, za symbolický poplatek. Jed-
ná se spíš o doplňkovou službu. Má-
me k dispozici těhotenskou literatu-
ru, knihy o výchově dětí, o výživě, o 
partnerství plus dětské knížky.

Vidíme hudební nástroje. Zna-
mená to, že se tady také hraje a 
zpívá?

Součástí programu jsou i hudební 
čísla. Vedeme děti ke zpěvu, proto-
že písničky ve výchově hrají velkou 
roli.

Do kolika let mohou děti do 
centra chodit?

Navštěvují ho zejména děti v před-
školním věku. Starší děti třeba při-
cházejí na tradiční karneval. Máme 
radost, že se sem vrací. 

Velká místnost asi slouží k pře-
vážné části programů?

Ano. Slouží i jako tělocvična. Cvi-
čí zde hlavně nastávající maminky 
a ženy po porodu, probíhá zde také 
kondiční cvičení žen ve středním 
věku. 

Cvičí se s ohledem na to, aby kaž-
dá z žen zátěž zvládla. Po cvičení je 
čas i na popovídání. 

Co byste řekli na závěr?
V Srdíčku dodržujeme určitá pra-

vidla, ale chceme, aby se tady všich-
ni návštěvníci cítili dobře. Aby tady 
byla vždy přátelská atmosféra. Má-
me radost, že sem nacházejí cestu 
lidé, kteří se sem přistěhují i z okol-
ních vesnic.   

Jana 
Kamarádová
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Nejúspěšnějším fi lmem v histo-
rii žďárského kina byl Poklad na 
Stříbrném jezeře. 

 Antonín Zvěřina

Debata o osudu žďárského kina mě-
la dvě etapy. Uskutečnila se na počát-
ku února právě v kině a žďárští oby-
vatelé naznačili, že jim osud tohoto 
objektu není lhostejný. Moderování 
se ujala radniční mluvčí Nikola Adle-
rová a v úvodu představila vedení rad-
nice a další hosty.

Za město se debaty účastnili sta-
rosta Zdeněk Navrátil, místostarosta 
Josef Klement, z hostů na pódiu se-
děli dlouholetý kinař Zdeněk Šustr, 
architekt Pavel Rada, který zpracoval 
architektonický návrh rekonstrukce 
interiéru kina, Radek Pernica, ředitel 
brněnského kina Scala, Aleš Hrbek, 
externí dramaturg Kina Vysočina a 
Marcela Lorencová, ředitelka Kultura 
Žďár.

V úvodu starosta Navrátil poděkoval 
všem, kteří se přišli debaty zúčastnit. 
„Je to první z řady setkání, která bychom 
chtěli na jednotlivá témata pořádat,“ 
poznamenal. Netajil, že se vždy nebu-
dou konat první středu v měsíci.

„Už na březen nám vychází setkání na 
druhou středu v měsíci, protože první je 
sál zastupitelstva městského úřadu ob-
sazený,“ nastínil. Doplnil, že tématem 
budou trhy a jak tuto problematiku ve 
Žďáře řešit. 

Vrátil se k problematice kina, kdy 
naznačil, že v budoucnu určitě budo-
va musí projít rekonstrukcí. „Některé 
věci jsou akutní jako stav elektroinstala-
ce, některé ještě počkají,“ připustil. Vy-
zval přítomné, aby se nebáli v druhé 
části podvečera diskutovat. 

Po Navrátilovi se slova ujal letitý 
pracovník v kině Zdeněk Šustr. Připo-
mněl, že předloni kino oslavilo pade-
sát let provozu. Poprvé se v něm pro-
mítalo 15.srpna 1963. „Kino Vysočina 
bylo v té době jedno z nejmodernějších 
v celé republice,“ konstatoval. 

V té době se hrálo sedmnáct před-
stavení týdně. Vstupné se pohybova-
lo od čtyř do osmi korun. Stávalo se, 
že na předpremiéru přijížděli známí 
herci a besedovali s diváky. Pro děti se 
pořádaly dětské fi lmové festivaly. 

„Pro dospělé náročnější diváky byl ur-
čený fi lmový klub,který bohužel již za-
nikl,“ poukázal Šustr. Má radost, že se 
uvažuje o jeho obnově. Za nejúspěš-
nější fi lm považuje Poklad na stříbr-
ném jezeře, který se promítal po deset 
dní čtyřikrát za den vždy před plným 
hledištěm. 

Lidé si také oblíbili další fi lmy podle 
námětu Karla Maye či sérii četnických 
komedií. Úspěch měli i české fi lmy, 
Starci na chmelu. Limonádový Joe a 
řada dalších. „Tuto dobu považuji za 
zlatou éru kin,“ přiznal Šustr. Za měsíc 
kino navštívilo zhruba 20 tisíc diváků. 

Úbytek návštěvníků začal na počát-
ku devadesátých let minulého století, 
kdy nastoupili nové sdělovací pro-
středky jako například internet. Na 
počátku tohoto desetiletí město kino 
pronajalo soukromé osbě, která ho 
provozovala až do srpna loňského ro-
ku. 

„Jsem velice rád, že se kino vrátilo pod 
Kulturu Žďár,“ netajil Šustr. Připo-
mněl i digitalizaci kina v roce 2011 
a zateplaní objektu a výměnu oken a 
dveří o rok později. „Měl jsem štěstí, že 

moje práce mě byla i koníčkem,“ uzavřel 
své vyprávění Šustr.

Po něm se slova ujal architekt Pavel 
Rada. Podrobně představil studii, jak 
by mělo kino v interiéru vypadat po 
celkové rekonstrukci. „Celému objek-
tu jsme zachovali jeho základní funkci, 
promítání kina,“ naznačil. Doplnil, že 
město má kulturní dům a městské di-
vadlo a není nutné proto sál nějakým 
způsobem upravovat zcela pro jiné 
účely. Přesto se jeviště částečně upra-
ví i pro jiné využití.

Kino získá bezbariérový přístup a 
v plánu je snížení kapacity z 500 na 
300 míst, což umožní pohodlnější se-
zení. Návrh také počítá v zadní části 
hlediště s boxovým sezením. K dis-
pozici budou mít lidé i nadále kavár-
nu. V budově dojde k úplné obnově 
všech sítí.

Přestavbu potřebuje 
„Studie samozřejmě není dogma. V 

projektu se ještě mohou objevit dílčí ře-
šení,“ zdůraznil Rada. Netajil, že na 
svou dobu patřilo kino k moderním 
objektům a některé normy vyhovují 
dodnes. Připustil, že kino se dá i na-
dále provozovat, ale s rizikem havárie. 

Následovalo několik variant řešení 
objektu včetně barevných návrhů. Ra-
da upozornil, že kino i po rekonstruk-
ci bude mít možnost promítat starší 
fi lmy. 

Přestavbou projde sociální zázemí 
i šatny. Zázemí tam najdou i případ-
né soubory, které by tam vystupova-
ly mimo promítání kina. Dvě opony 
umožní i zakrytí plátna. 

Následně Radka Pernicu zradila 
předváděcí technika. Ještě před tím 
stačil naznačit, že patnáct let působil 
v kině v Boskovicích a poté přešel do 
brněnského kina. Stačil ještě říct, že 
kina nad vodou drží mladí lidé do tři-
ceti let. Pak se jal hledat příčiny selhá-
ní techniky. 

Moderátorka Adlerová přistoupi-
la k náhradnímu řešení a dala slovo 
externímu dramaturgovi kina Aleši 
Hrbkovi. „Musím jen říct, že teď není 
nejvhodnější čas pouštět se do nějakých 
experimentů právě v souvislosti s rekon-
strukcí kina,“ připustil. 

Kino vypustilo první tři dny v týd-
nu, kdy nepromítá. Svůj provoz začí-
ná ve čtvrtek, který v České republice 
patří k premiérovým dnům. „My se 
snažíme, aby se tak stalo i ve Žďáře, a to 
i v pátek,“ uvedl Hrbek. 

Po víkendové dny se snaží kino při-
lákat návštěvníky a cílem je, aby za 
touto zábavou nezajížděli třeba do 
Jihlavy. „Naopak, když přijedou na ví-
kend do města, aby věděli, že mohou 
zhlédnout zajímavé fi lmy,“ podotkl Hr-
bek.  

Připustil, že promítání tří fi lmů za 
den má svoje výhody, kdy si čas na-
jde každý, koho kino baví. Za velice 
důležité považuje promítání pro děti. 
Za výhodu považuje i skutečnost, že 
promítání je v režii města a může se 
přizpůsobit dramaturgii.

Hrbek netajil, že se nebrání expe-
rimentům jako byly přímé přenosy 
některých koncertů před Vánocemi. 
„Pro zájemce je to výhodné z fi nančního 
hlediska,“ zdůraznil. Připustil, že se ki-
no snaží odehrávat v premiéře i za ce-
nu, že je vstupné o něco vyšší.

Konstatoval, že se kino pokusí ob-
novit i fi lmový klub, který měl tradici 
a nyní nefunguje. „Musíme mít ale na 

Debata o kině splnila účel, říká starosta

KA VÁRNA z kina rozhodně nezmizí ani po rekonstrukci.
 Foto: Antonín Zvěřina

zřeteli, že se kino může na čas zavřít a 
tomu dramaturgii přizpůsobit,“ dodal 
Hrbek.

Následně se dostal ke slovu se svým 
obšírným příspěvkem Radek Perni-
ca. „Kinař musí být zejména sociolog a 
musí rozumět lidem,“ nastínil. Osobně 
si myslí, že by měli provoz zajišťovat 
mladí lidé, kteří rozumí soudobé tech-
nice. Připomněl, že kino povětšinou 
také navštěvují mladí lidé do 30 let.  

Hrát každý den
Zdůraznil, že kino by mělo hrát kaž-

dý den, protože se vždy zaměří na ur-
čitou část diváků, a to i žďárské kino 
Vysočina. Vysvětlil, že přes informaci, 
že kino navštěvují mladí lidé, se musí 
provoz zaměřit na všechny skupiny 
obyvatel. 

„Velkou roli hraje prostředí a vlídný 
personál,“ poznamenal. Důležitá je 
propagace a doplňkový program, kte-
rý se musí zařazovat opravdu citlivě. 
Stejně tak se kino musí zaměřit na 
spolupráci se školami, kde vlastně vy-
růstají diváci. 

Pernica navrhoval programy pro 
matky na mateřské se zcela malými 
dětmi. „Ty musí mít samozřejmě záze-
mí například pro přebalování a není nic 
špatného, když děti během fi lmu pobí-
hají po místnosti. Ale jsou v kině,“ pře-
mítal. 

A měl spoustu dalších nápadů. Film 
a živá hudba, promítání sportovních 
programů. Zkritizoval promítače za 
výběr hudby a třeba rozsvěcování sálu 
ještě před doběhem titulků. 

Pernica pochopitelně upozornil na 
mnoho dalších věcí, kdy mají mož-
nost do kina Vysočina přitáhnout 
diváky. Určitě věděl, že ani opravené 
kino ve Žďáře není pro brněnské kino 
Scala konkurence.

Následovala přestávka a po ní sta-
rosta Navrátil a místostarosta Kle-
ment přítomné vyzval, aby se nebáli 
diskutovat, protože každý názor může 
být důležitý. A opravdu během disku-
ze si podněty zaznamenávali. 

„A studie připravená v minulosti je 
dobrým startem do budoucnosti,“ na-
stínil Klement. Připustil, že konečné 
řešení přece jen bude záležet na sou-
časném vedení města. 

V diskuzi zazněly i názory, zda Žďár 
kino potřebuje. Jaroslav Miklík připo-
mněl, že ze třítisícového města město 

vyrostlo na více než 20 tisícové město 
až v padesátých letech minulého sto-
letí. Nenaplnila se prognóze, že Žďár 
jednou dosáhne až 35 tisíc obyvatel.  

„My bychom se měli také zabývat ná-
vštěvností nejen kina, ale i jiných kultur-
ních zařízení, abychom do nich zbytečně 
nevkládali peněžní prostředky,“ uvedl. 

Ředitelka provozovatele Kultura 
Žďár Marcela Lorencová naznačila, že 
kino zaznamenává poměrně dobrou 
návštěvnost. „Za poslední tři měsíce, co 
kino provozujeme, máme na přestavení 
průměr 60 lidí,“ nastínila. Netajila, že 
k tomu přispěly i drobné současné 
úpravy, kdy mají návštěvníci k dispo-
zici kavárnu či třeba ti z více centime-
try vzrůstu pohodlnější sezení po od-
stranění tří řad lavic.

Pokud jde o náklady podotkla, že po 
zateplení je například úspora u kultur-
ního domu opravdu znatelná. „Nákla-
dy se snížily téměř na polovinu,“ uvedla. 

Za rekonstrukci kina se jednoznačně 
postavil bývalý místostarosta Ladislav 
Bárta. Připomněl spádovou oblast, 
která ke Žďáru náleží, a i možnost zís-
kání dotací. 

Uchovat strop
Zazněly i názory, že není třeba se-

dačky měnit ani snižovat kapacitu 
sálu. Proti tomu se jednoznačně po-
stavil architekt Rada. Za důležité po-
važuje zachování unikátního stropu. 
Pernica doplnil, že se přiklání k tmav-
ším barvám interiéru, které účelu lépe 
vyhovují.

Starosta Navrátil zdůraznil, že město 
rozhodně bude hledat možnost využi-
tí dotací. „My samozřejmě chceme, aby 
se o této záležitosti diskutovalo a názory 
pečlivě zvážíme,“ poznamenal. Netajil, 
že v případě dotace by město přistou-
pilo k jednorázové rekonstrukci, tu 
doporučil i architekt Rada.   

Jako problém se ukázala možnost 
parkování. Z diskuze ale vyplynulo, že 
i tento problém je řešitelný. Nehledě 
k tomu, že při projektu je povinnosti 
vytipovat 36 míst. 

Dotaz zazněl i k možnosti pronájmu 
kina, což je za určitou částku možné. 
Jeden z účastníků se chtěl něco ví-
ce dozvědět o možnosti sportovních 
přenosů. Pernica netajil, že se jedná o 
poměrně složitou záležitost, která se 
dá vyřešit jednáním s některou z tele-
vizí. 
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S jarem  začne letošní stavební sezóna 
a aktuálním tématem bude budování, 
rekonstrukce či zařizování našeho do-
mova. 

K tomu je nabídka  moderních  mate-
riálů a možností široká, ale my ještě chví-
li zůstaneme „za kamny“  a  podíváme se 
po historii těch nejzákladnějších staveb-
ních materiálů. 

 
České roubenky

Až do 13. století sahá v Česku historie 
roubeného domu, stavěného z  opraco-

vaných trámů. Každá tesařská škola měla 
své fígly v provedení lomenic, kabřinců 
(ozdobných stříšek) a  rohových vazeb 
trámů. Asi do pol. 19. stol. tvořilo roube-
ní  konstrukci nejen domu, ale i  stodol, 
špýcharů či mlýnů. 

Zděné stavby
Zděné stavby již byly odolnější vůči 

ohni a od pol. 19. stol. také začala platit 
protipožární nařízení stavebních řádů. 
Kámen a  cihly byly také snadno dostup-
ným materiálem. 

Luxfery byly objevem století
Vhodné druhy kamenů byly v lomech 

opracovány lámáním, bosováním, špi-
cováním, pemrlováním či leštěním. Vý-
sledkem byl  lomový kámen, kamenivo, 
dlažební kostky, krajníky, obrubníky, ko-
páky, haklíky, kvádry, klenáky...

Vepříky, bejky, tihly
Na  vesnicích lidé  často stavěli z lev-

ných  vepřovic. Název je odvozen od 
vepřových štětin, které se přidávaly do jí-
lové hlíny, spolu s vápnem, slámou nebo  
chlévskou mrvou. Cihly se sušily.

 Z vepřovic se stavělo z ekonomických 
důvodů i po vyhoření města a domy 
mnohde  stojí dodnes.

 

Cihla pálená 
Cihly jsou známé už od starověku. Jde 

vlastně o vytvořený umělý „kámen“, vy-
robený formováním hlíny do pravidel-
ných kvádrů. Cihly byly   vytvrzovány  
ve vypalovací peci.   Dvakrát pálené zvo-
nivky byly odolnější vůči žáru, takže se z 
nich stavěly komíny nebo krby. Cihlář-
ství  bylo vždy považovaným řemeslem. 
Stavbaři spojovali cihly  maltou a z pále-
ného cihlového zdiva lze postavit klasic-
kým způsobem až osmipatrové budovy.

Tvárnice
Tyto individuálně vyráběné škvárobe-

tonové tvárnice pamatují mnozí z nás, 
protože byly hitem  drobných stavební-
ků v 60. letech.  Lidé si je ve snaze ušetřit 

vyráběli  sami do forem. Používali škváru 
nebo popílek z fabrik a bohužel  tyto su-
roviny mnohdy obsahovaly  dost škodli-
vého rádia.

Luxfery objevem století
Britský vynálezce James Pennycuick 

jako první na světě vytvořil skleněné 
tvárnice, které dokázaly koncem 19. stol. 
změnit vzhled měst. Skleněné tvárnice 
pomohly vyřešit tmavé  kouty a místnos-
ti.

 Pennycuick  dokázal skleněné tvárnice 
zpevnit tak, aby vydržely opravdu velký 
nápor. Luxfery se staly bezesporu jedním 
z největších objevů století. Po úpravě 
elektrolýzou byly odolné vůči  požáru. 

Technologii omítek 
si chránili

Završením každé stavby je dokonalá  
omítka. Po celou dobu své existence si 
omítka zachovala svůj základní charakter 
a  nesla  osobitý rukopis svého zhotovite-
le. Ve  středověku se  nové způsoby  učili   
tovaryši  v cizích stavebních hutích. 

Pro kvalitu omítek bylo důležité pečlivé 
vyhašení vápna a technologie byla  přís-
ně chráněným tajemstvím.  Vyhašené 
vápno se např. nechávalo zakryté krav-
skými nebo ovčími kůžemi vymrznout 
přes zimu, čímž se změnila jeho struktu-
ra. Zajímavé je i to, že základní zednické 
nářadí se dodnes prakticky nezměnilo.

 -lv-

 zpracování energetických auditů a posudků
 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 revize E+H
 poradenství v oblasti energetiky a elektrotechniky

KONTAKTY
EB-ZET s.r.o.
Vančurova 1
591 01 Žďár nad Sázavou

603 570 536
731 515 416
e-mail: info@ebzet.cz
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Dále nabízíme: 

PRŮKAZY ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV
pro rodinné i bytové domy
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www.vekra.cz

Obchodní zastoupení Velké Meziříčí
Vrchovecká 9, tel.: +420 566 520 602, +420 602 760 121

VÝHODNÉ 
SEZÓNNÍ 
SLEVY 
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RESTAUROVÁNÍ
opravy historického nábytku, 

např. hodin (včetně stroje), skříní, stolů, židlí
a dalšího vybavení interiéru

TRUHLÁŘSTVÍ
zakázková výroba nábytku 

a dalšího vybavení bytu, kanceláře i zahrady

Pavel Pejchal, DiS
Jánská 288 (nad benzínkou), Nové Město na Moravě

tel: 566 616 464
www.restaurovanipejchal.cz
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Vyhodnocení spotřeby tepla v roce 2014

ZELENÁ HORA , 
stavební bytové družstvo 

Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou

PRONAJME TYTO VOLNÉ 
NEBYTOVÉ PROSTORY A PLOCHY:

1. Kanceláře
Jedná se celkem o tři kanceláře v  I. podlaží administrativní budovy o 

celkové ploše 80,61 m2 ( 2x o ploše 32,34 m2, 1x o ploše 15,93 m2) s 
možností využití i pro obchodní činnost.

Vstup do budovy je zajištěn hlavním vchodem ovládaným po pracovní 
době prostřednictvím čipové karty a je monitorován kamerovým systé-
mem. Kanceláře jsou volné.

2. Volné venkovní zpevněné plochy
o celkové výměře až 600 m2. Tato asfaltová plocha je vhodná pro skla-

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

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

Předkládáme vám vyhodnocení spotřeby tepla na vytápění za rok 2014 
za domy v majetku či správě družstva. Z vývoje (viz. předložený graf s ta-
bulkou) je zřejmé, že proti roku 2013 došlo k dalšímu snížení měrné spo-
třeby tepla na vytápění vyjádřené jako podíl spotřeby v GJ na jeden metr 
čtvereční vytápěné plochy. K tomuto poklesu spotřeby dochází jednak v 
důsledku mírných klimatických podmínek roku 2014 ve srovnání s před-
chozími roky a dále v důsledku pokračujícího zateplování domů či jejich 
částí a instalaci poměrového měření spotřeby tepla v bytech prostřednic-
tvím rozdělovačů topných nákladů. Oproti minulým letům již v diagramu 
neprovádíme rozdělení domů na domy s rozdělovači topných nákladů a 
bez nich a to vzhledem k tomu, že počet domů bez těchto rozdělovačů je 
tak nízký, že již tento údaj nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Graf znázorňuje vývoj spotřeby celkem za družstvo za posledních pět let. 
Pokud máte zájem zjistit, jak je na tom konkrétně dům, ve kterém bydlí-
te, máte možnost se na stránkách družstva (www.sbdzh.cz) podívat na další 
grafy, kde je uvedena spotřeba v členění podle jednotlivých domů a techno-
logie jejich výstavby.

Součástí vyhodnocení spotřeby je i porovnání nákladů na teplo na vytá-
pění na „průměrný byt 1+3 o ploše 72 m2“. Tímto přepočtem získáváme 
srovnatelný údaj pro všechny domy s tím, že rozdíl mezi prvním v pořadí s 
nákladem 4 134,9 Kč/rok a posledním s nákladem 19101,7 Kč/rok činí 13 
295,- Kč/rok. Je však třeba konstatovat, že dům s uvedenou nízkou spotře-
bou je dům s vlastní plynovou kotelnou, kde jako náklad na teplo je účto-
ván pouze náklad za spotřebovaný plyn. Srovnatelný je spíš až třetí dům v 
pořadí s nákladem 5 781,- Kč/rok. I v tomto případě je rozdíl v nákladech 
velmi zajímavý a tvoří částku 13 320,70 Kč/rok. Průměrný náklad za druž-
stvo pak vychází 7 772,60 Kč/rok. Dále uvádíme výtah z tohoto přehledu, 
kde je uvedeno nejlepších a nejhorších deset domů.

Zajímá vás, jak jste na tom vy? Opět se můžete podívat na internetové 
stránky družstva, kde je zveřejněna tabulka zahrnující všechny domy ve 
správě družstva. ředitel družstva

• prodeje bytu 1+3 s ga-
ráží

v Radostíně nad Oslavou. 
Jedná se o byt ve 2. NP o celko-
vé ploše 85 m2. Volný ihned.

Cena činí 850 000,- Kč vč. 
provize.

• prodeje bytu 3+1 
na ulici Wolkerova ve Žďáře 

nad Sázavou 4. Jedná se o byt v 
1. NP s balkonem o celkové plo-
še 64 m2. 

Cena činí 1 250 000,- Kč + 
provize.

ZELENÁ HORA , 
stavební bytové družstvo 

Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou
NABÍZÍ  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Bližší informace jsou na internetových stránkách družstva 
www.sbdzh.cz nebo je získáte telefonicky na čísle 566 651 911, 

prostřednictvím e-mailové pošty na adrese info@sbdzh.cz nebo 
v sídle družstva na adrese Brněnská 1146/30, Ždár na Sázavou.

• převodu družstevního podí-
lu k bytu 2+1

na ulici Libušínská ve Žďáře nad 
Sázavou 4. Jedná se o byt ve 2. nad-
zemním podlaží s balkonem o celkové 
ploše 52 m2. 

Cena činí 900 000,- Kč + provize. 

• převodu družstevního podí-
lu k bytu 1+1

na ulici Palachova ve Žďáře nad 
Sázavou 6. Jedná se o byt ve 3. podlaží 
s balkonem o celkové ploše 31 m2. 

Cena činí 659 200,- Kč vč. provize.

Porovnání nákladů na teplo za rok 2014 
 v přepočtu na byt 1+3 velikosti 72 m2
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FIRMA BETON BROŽ přichází v tomto roce 
na trh opět s velkou škálou novinek, a to již od  

16. března 2015. 

V letošním roce představujeme 
zcela novou skupinu výrobků - OBKLADY

DŮM A JEHO OKOLÍ LZE ZKRÁŠLIT NEJEN 
DLAŽBAMI A SCHODY, ALE TAKÉ PLOTY, 
ZAHRADNÍM NÁBYTKEM A OBKLADY. PŘÍRODNÍ 
VZHLED KAMENE, CIHLY NEBO DŘEVA V ŠIROKÉ 

ŠKÁLE TVARŮ A BAREV.

Samozřejmostí našich služeb je 
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ a TECHNICKÁ POMOC.

Pro inspiraci si můžete zajít na naše SHOWPARKY 
Otnice, Praha, Přerov a nově i Nový Bydžov, Vojkovice 
a České Budějovice a nebo si je „projít“ v klidu Vašeho 
domova na našich webových stránkách BETON BROŽ 

VIRTUAL TOUR. 

Více informací o vizualizačním programu a novinkách 
najdete na 

www.betonbroz.cz

Dva výherci bezplatně navštíví 
Relaxační centrum, další výher-
kyni potěšila kniha. 

 Antonín Zvěřina

První anketa, kterou pořádalo město, 
měla za cíl zjistit, jakou barvu má mít 
fasáda na žďárském městském divadle. 
Zúčastnilo se jí celkem 587 responden-
tů, kteří hlasovali většinou přes internet. 

Papírových účastníků bylo 164. „Tady 
nemůžeme ověřit, zda se opravdu jedná o 
obyvatele Žďáru,“ připustil starosta Na-
vrátil. I když někteří uváděli adresy, aby 
mohli být zařazení do losování o cenu.

Mezi účastníky zvítězila vínová varian-
ta fasády a varianta nápisu písmeno C. 
Navrátil podotkl, že souběžně s anketou 
se rozhořela místy až vyhrocená diskuze 
mezi odborníky. 

„Dostal jsem spoustu názorů a diamet-
rálně se liší od názoru veřejnosti,“ podotkl 
Navrátil. Dál nechtěl tuto záležitost ko-
mentovat. Všechny názory nyní vyhod-
notí komise životního prostředí. „Při-
stupujeme k tomu s plnou vážností. Jinak 
musíme tuto akci, tedy zateplení divadla 
s následnou fasádou provést ještě v letoš-
ním roce z důvodu získání dotace,“ pozna-
menal Navrátil.

Vyzval účastníky ankety, aby se na ve-
dení města nezlobili, když nakonec ne-
zvítězí právě jejich návrh. „I tak si myslí-
me, že anketa má smysl, protože se díky ní 
učíme komunikovat, na co by jsme se měli 
ptát, a jak by jsme se měli ptát,“ zdůraznil 
Navrátil.  

Těší ho, že obyvatelé mají zájem se 
k takovým věcem vyjadřovat. Doplnil, 
že se rozbíhá i debata, zda pojmenovat 

Názory na barvu se liší

TŘI VÝHERCE vylosovala módní ná-
vrhářka Beáta Rajská. 
 Foto: Antonín Zvěřina

divadlo po nějaké osobnosti. 
Následovalo losování dvou výherců, 

kteří obdrželi jednorázový volný vstup 
do Relaxačního centra. Losování se 
ochotně ujala módní návrhářka Beáta 
Rajská. Ta výhry doplnila o svoji knížku 
s věnováním.

Ještě předtím Navrátil upozornil, že 
další anketa se dotkne barevnosti hote-
lu Morava a následující zeleně ve městě. 
„Chceme vědět, co je pro obyvatele priori-
tou na březích řeky Sázavy,“ podotkl Na-
vrátil. Doplnil, že vínová varianta mezi 
účastníky ankety měla 430 hlasů. K roz-
hodnutí chce vedení msta dospět do 
konce dubna. Na pobyt v Relaxačním 
centru se může těšit Matouš Kopečný a 
Blanka Jelínková. Knížku Ústřižky Beá-
ty Rajské s podpisem získala Barbora 
Brychtová.

Beseda se zaměří na smrt
Besedu s PhDr. Jiřinou Šiklovou, Csc. 

Pořádá Domácí hospicová péče Oblast-
ní charity Žďár nad Sázavou ve spolu-
práci s městem a s garancí místostaros-
ty Josefa Klementa. Koná se ve středu 
4. března od 16 hodin v zasedací 
místnosti městského úřadu. Má ná-
zev Tímto světem projdu jen jednou. 
Zaměří se na slovo smrt, kterému se 
většina lidí vyhýbá, přestože je nedílnou 
součástí života.

Jiřina Šiklová je autorkou knihy Vy-
hoštěná smrt, ve které formou fi ktivních 

rozhovorů, vyprávění a teoretických vý-
kladů přibližuje smrt jako základní ži-
votní fakt, který k vlastní škodě lidé vy-
těsňují ze svého myšlení a řeči, a s nimi 
i často umírajícího člověka.

Autorka je známá česká socioložka a 
publicistka. Od 70. let spolupracovala 
na distribuci exilových knih do Čes-
koslovenska, za což byla následně věz-
něna. Po změně režimu založila Kated-
ru sociální práce při Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1995 
získala ocenění Žena Evropy.  –zt-  

Vyhrál vstupenky
Vítězem soutěže o dvě vstupenky na 

koncert Věry Špinarové, který se usku-
teční 3. března 2015 v Domě kultury ve 
Žďáře nad Sázavou v 19 hodin,  se stal 
Vlastimil Frai. Vítěz si vstupenky vy-
zvedne na svoje jméno před koncertem. 
Správně odpověděl, že první album Vě-
ry Špinarové z roku 1972 se jmenovalo 
Andromeda. –zt-  

Máme zajímavost pro milovníky ob-
razů malovaných na hedvábí. Ještě do 
28. března je  v prostorách České spo-
řitelny ve Žďáře nad Sázavou k vidění 
ojedinělá výstava malířky Janet Win-
gate. 

Původem ostrovanka z Bermud čer-
pá inspiraci pro  své obrazy na hedvá-
bí v přírodě rodných  Bermud, zachy-
cuje tyrkys moře, odlesky růžového 
korálového písku, či  exotické květiny, 
ptactvo, ryby nebo dokonce hmyz... 
Oslovily ji ale i krásy naší české příro-
dy.

Janet Wingate maluje větší obrazy, 
hedvábné šály i  dekorativní polštář-
ky. Před časem vystavovala i v Galerii 
Mánes v Praze.

Matka čtyř dětí již od devadesá-
tých let žije v  Bohdalci  na Vysoči-
ně.  Její příběh je nevšední.  Po stu-
diích v Británii se  provdala za Čecha 
a uvízla s ním zpět na souši v ČR. 

Hedvábná bermudská Vysočina
Pro  Janet to byla velká změna. Vždyť 
je prvorozenou dcerou ochránce pří-
rody. Strávila ostrovní dětství plné 
dobrodružství. 

Životním dílem jejího otce Davida 
byla úspěšná revitalizace jednoho z 
bermudských ostrovů, kterému vrátil 
původní ráz a skladbu rostlin a živo-
čichů. Ostrov se jmenuje „Nonsuch“ 
(nebývalý, nevídaný, jedinečný). 

 -lv-



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-

j03-soštd)
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V naší březnové příloze Školství nelze 
opomenout osobnost, která ovlivnila nejen  
české školství.

Jistě již tušíte jméno Učitele národů, Jana 
Ámose Komenského, na jehož počest uči-
telé slaví svůj svátek  28. března, tedy v den 
narození tohoto  českého učence a fi lozofa.

Komenský  byl zakladatelem novodobé 
teorie vyučování a jeho dílo se stalo odka-
zem celosvětového významu. Málo se ale 
ví, že Komenský se zabýval i sestrojením 
perpetua mobile, tedy stroje, který vyko-
nává práci bez vnějšího zdroje energie. A 
možná stál u zrodu tajné společnosti rosen-
kruciánů, obdoby svobodných zednářů. 

Jan Ámos Komenský se narodil 28. 3. 
1592 na jihovýchodní  Moravě, ale o přes-
né místo se vědci přou. Mohlo to být v ob-
ci Komňa, ale také v Uherském Brodě ne-
bo v Nivnici. Neměl jednoduchý život, pro 
své náboženské  názory byl nucen odejít z 
Čech do exilu. Usadil se v polském Lešně, 
ale zde mu shořel dům  se všemi spisy. Na-
konec  zakotvil v Amsterdamu, kde začal  
úplně od začátku. Jeho přítelem  byl údajně 
nizozemský malíř Rembrandt. Namaloval 
velkou podobiznu Komenského  pod ná-
zvem Portrét starého muže.  Jan Ámos Ko-
menský (latinsky Iohannes Amos Comeni-
us) zemřel 15. 11. 1670 v 78 letech. 

V 17. století, kdy žil, vypracoval  ucelený 
výchovný systém, který je v mnohém plat-
ný  dodnes. Důsledně dbal na to, aby se žáci  
učili všemu příkladem, pravidlem a praxí, 
takže sami pak dokázali za pomoci učitele 
odvodit obecný závěr  učiva. Komenský ta-

Učitel národů chtěl sestavit perpetum mobile

POD REMBRA NDTOVÝM Portrétem sta-
rého muže se údajně skrývá podobizna Jana 
Ámose Komenského. Originál je  ve sbírkách 
fl orentské Galerie Uffi  zzi. Zdroj: net

ké radil při výuce respektovat věkové a in-
dividuální zvláštnosti žáků. 

Jeho dílo se stalo odkazem celosvětového 
významu. 

Do obecného povědomí se zapsal také 
jako autor nejslavnějšího česky psaného dí-
la 17. století s názvem Labyrint světa a ráj 
srdce.

Komenský navrhoval novou školskou or-
ganizaci. Můžeme posoudit, jak se přibližu-
je té současné:

Dítě do 6 let má být dítě vychováváno 
doma. Obsah výuky stanovil v příručce pro 
rodiče Informatorium školy mateřské.

Od 6 do 12 let navštěvují děti školu 
obecnou, která by měla být v každém měs-
tě i vesnici. Škola je pro chlapce i dívky. Vy-
učuje se čtení, psaní, počítání, náboženství, 
reálie (učení o přírodě a společnosti), zpěv, 
ruční práce. Vyučování probíhá dvě hodiny 

dopoledne a dvě hodiny odpoledne.
Od 12 do 18 let má mládež navštěvovat 

školu latinskou, která by měla být v kaž-
dém městě. Základem vzdělání je sedmero 
svobodných učení (gramatika, rétorika, di-
alektika, aritmetika, geometrie, astronomie 
a múzika), přírodní vědy, zeměpis, dějepis, 
matematika a jazyky jako latina a řečtina. 
Komenský ovšem doporučuje i jiný jazyk, 
aby se každý dorozuměl se svými sousedy 
(němčina).

Od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání aka-
demie, která by měla být v každé zemi. Jde 
o vysokou školu, kde by se studovalo bo-
hosloví, práva nebo medicína. 

Důležité je i vzdělání náboženské a fi lo-
sofi cké. Vysokou školu nazývá akademie, 
protože univerzity byly katolické, chtěl je 
tedy odlišit od protestantských.

Po ukončení vzdělávání by měl člověk 
cestovat. Zdůrazňoval ale, že vzdělávání ni-
kdy nekončí, že je neustálé. -lv-
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ  
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

i

Informace: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia! !

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

 
do 30. 4. 2015

Co nabízíme?
skládání zkoušek Cambridge English ze všeobecné angličti ny v Jihlavě• 
zkoušky „nanečisto“ s využití m materiálů poskytovaných Briti sh Council• 
přípravné kurzy ke zkouškám úrovně PET, FCE, CAE a CPE• 
informační a poradenské služby k přípravě i k administraci zkoušek• 
spolupráci se školami v regionu• 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Centrum celoživotního vzdělávání a katedra jazyků

Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www.vspj.cz

Zkouškové centrum British Council

Kontakty: 
RNDr. Jitka Ryšková, vedoucí centra, tel: 567 141 189, mob. 603 323 766, 
e-mail: ryskova@vspj.cz, 

Šárka Venkrbcová, registrace ke zkouškám, tel: 567 141 118, mob. 775 766 391, 
e-mail: venkrbcova@vspj.cz

Pro více informací navšti vte naše webové stránky htt ps://bc.vspj.cz

j03
-b
cd
D

Zápisy budoucích prvňáků do všech 
čtyř základních škol ve Žďáře nad Sá-
zavou se uskutečnily v pátek 23. a v so-
botu 24. ledna. Do 2. základní školy do 
dvou tříd nastoupí asi 50 dětí. 

Do Základní školy Komenského za-
čne chodit zhruba 35 dětí do dvou 
tříd. Základní škola Palachova otevře 
tři třídy s přibližně 65 prvňáky. 

Převis u zápisu nastal u Základní ško-
ly Švermova. Ta otevírá tři třídy pro 
první ročníky plus další ve škole na 
zámku. Celkem eviduje 115 dětí, což 
je převis o deset dětí. Patrně tam dojde 
k navýšení počtu žáků v jednotlivých 
třídách. 

„Kapacita je 26 dětí, připustíme navý-
šení,“ poukázal místostarosta Josef Kle-

ment. Upozornil, že někteří předprv-
ňáci absolvovali víc zápisů, proto čísla 
nejsou ještě přesné. 

Doplnil, že některé děti se zápisu vů-
bec nezúčastnily. „Je možné, že byly ne-
mocné nebo v zahraničí. Rozhodně toto 
musíme řešit, aby se žádné dítě povinné 
docházce nevyhnulo,“ zdůraznil Kle-
ment. 

Následovat budou zápisy do mateř-
ských škol. První etapa se uskuteční ve 
středu 25. a ve čtvrtek 26. března. „Bu-
de se jednat o den otevřených dveří, kde si 
rodiče mohou zařízení prohlédnout a vy-
zvednout si přihlášku,“ podotkl Klement. 

Vlastní zápisy se budou konat v Ma-
teřské škole Okružní ve středu 8. a ve 
čtvrtek 9. dubna. -zt-

Uskutečnily se zápisy do škol
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Osobnost Sychry zastupitelé znají
Žďárské noviny opět uskutečnily an-

ketu mezi zastupiteli. Tentokrát se za-
měřili na osobnost Matěje Josefa Sych-
ry a knihovnu, která nese jeho jméno. 

 1. Co vám říká osobnost Matěje 
Josefa Sychry a zdalipak víte, jaké 
má v březnu výročí?

 2. Jaká je vaše nejoblíbenější 
kniha, máte na čtení vůbec čas a jste 
nebo byli jste klienty Knihovna M.J. 
Sychry?

KSČM

Jaroslav Miklík
 1. M. J. Sychra se narodil 21. 12. 

1776 v Ústí n/Orlicí, v roce 1801 
byl vysvěcen na kněze a od roku 
1824 působil ve Žďáru. Zajistil re-
konstrukci poutního kostela na zele-
né Hoře v Zámku Žďár. Ve Žďáru pak 
zemřel 19. 3. 1830.

 2. Nemám žádnou „oblíbenou“ 
knihu, čtu vše, nejvíce se však zajímám 
o tzv. literaturu faktu, z toho pak doku-
menty z bojů na souši a na moři za II. 
světové války.

Petr Stoček
 1. Myslím si, že tato otázka pro 

každého občana Žďáru, který má ale-
spoň to základní kulturně historické 
cítění, není určitě těžká. Matěj Josef 
Sychra se narodil 21. prosince 1776. 
Vystudoval piaristické gymnázium v 
Novém Městě na Moravě a poté teolo-
gickou fakultu, byl český římskokato-
lický kněz, jazykovědec a obrozenecký 
spisovatel. Ve žďárském okolí nejprve 
působil na faře v Jimramově, v roce 
1824 přesídlil na faru v klášterním do-
mě ve Žďáru nad Sázavou. Matěj Josef 
Sychra zde kromě jiného své úsilí a fi -
nance věnoval opravě kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, jejímž 
autorem byl Jan Blažej Santini-Aichel. 
Při pracích však Sychra onemocněl a 
dne 19. března 1830 zemřel. Pohřben 
je v areálu kostela. Letos tedy bude-
me v březnu slavit 185. výročí od jeho 
úmrtí.

 2. Nejedná se o jednu jedinou 
nejoblíbenější knihu, ale spíše o nej-
oblíbenějšího autora, v mém případě 
autorku - Zdenu Frýbovou. A z jejich 
knih jsou to především Malinkatý kre-
tén, Falešní hráči a řada dalších. Pat-
ří mezi tu skupinu knih, ke kterým se 
pravidelně stále a stále vracím. Snažím 
se na čtení vyšetřit alespoň jednou 
denně chvilku klidu a relaxace, je to 
ideální prostředek, jak se odpoutat ale-
spoň na čas od rutinního způsobu kaž-
dodenního života.

Klientem Knihovny M. J. Sychry 
jsem byl ve svém mládí, bylo to při-
bližně v sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století, stejně tak naše 
děti. S rostoucím věkem ale u mne při-
chází období, kdy se stále raději vracím 
ke knihám z naší poměrně obsáhlé ro-
dinné knihovny a novinky, kterým fan-
dí ostatní členové rodiny, si spíše půj-
čuji od nich.  

Šárka Vidergotová
 1. Pokud si dobře pamatuji, byl to 

český římskokatolický kněz, jazykově-
dec a obrozenecký spisovatel. Během 

života působil na faře ve Žďáře nad Sá-
zavou, podílel se na záchraně kostela 
svatého Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Po opravě byl v roce 1829 kostel 
vysvěcen, pan M. J. Sychra tuším  do 
roka po vysvěcení kostela zemřel a je 
pohřben na Zelené hoře. Právě v břez-
nu uplyne 185 let od jeho úmrtí.

 2. Nemám ráda sci-fi  a fantasy lite-
raturu, mezi oblíbené patří historické 
romány, cestopisy, detektivky. Nemám 
nejoblíbenější knihu, pár knih, které se 
mi líbily nebo mne zaujaly, jsem četla 
dvakrát, ale jinak se ke knihám moc 
nevracím. Souvisí to i s další částí otáz-
ky a to je čas. Čas na čtení, tak jak bych 
si představovala nemám, ale snažím se 
knihy nezanedbávat. V současné do-
bě nejsem klientem knihovny, ale jako 
žákyně a studentka jsem knihovnu na-
vštěvovala ráda a často.

ČSSD

Dagmar Zvěřinová
 1. Matěj Josef Sychra má výročí 

úmrtí, zemřel 19. 3. 1830 (na svátek 
sv. Josefa). Do historie Žďáru se zapsal 
nejen jako správce farnosti Zámek - 
Žďár, ale také jako spisovatel, buditel, 
podporovatel českého jazyka. Mnohá 
jeho díla - velká i drobná pomáhala 
v době, kdy žil, k národnímu uvědo-
mění a podpoře české literární tvorby 
vůbec. Byl uznávanou osobností v ob-
lasti literatury. Do srdce snad každého 
občana Žďáru je však zapsán jako usi-
lovný, houževnatý a odhodlaný obno-
vitel  chrámu sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře. Narážel na velké pře-
kážky při prosazování obnovy, a to ne-
jen po stránce fi nancí. Zbytek života a  
zbytek životních sil obětoval tomuto 
snu a úkolu a ten také beze zbytku spl-
nil. Právem zůstane jeho hrob v areálu  
chrámu, právem nese knihovna jeho 
jméno a my na jeho odkaz nesmíme 
zapomenout.

 2. Na otázku, zda čtu je lehká 
odpověď. Čtu, u nás v rodině i rodi-
ně mého muže se četlo hodně. Já čtu 
pořád, cokoli a všude. Denně i v ná-
ročném dnu minimálně dvě hodiny. 
Nejdůležitějším nábytkem jsou u nás 
knihovny a jejich počet se neustá-
le rozrůstá.  Miluji si knihy kupovat, 
jsou-li dobré doporučím v rodině, a 
kniha projde třeba celou rodinou a 
za několik měsíců se mi vrátí. (Ně-
které by ani se vracet nemusely.) Ne 
vždy koupíte knihu, co je dobrá či vás 
nadchne. Ale nepoznáte-li a nepřečte-
te i tyto, začnete ztrácet možnost po-
rovnání. A knihy miluji historické. Do 
knihovny chodím jen na akce, ale pro 
zajímavost, novější část - tu jsem po-
máhala stavět a mám k té budově sr-
dečný  vztah.

Michal Hubert Zrůst
 1. Ještě z Gymnázia si pamatuji, 

že tento obrozenecký spisovatel, který 
skládal i hudbu, působil od třicátých 
let devatenáctého století jako kněz v 
osadě Žďár nad Sázavou. Jeho dílo 
bych dohromady už nedal, ale mys-
lím, že pro Žďár nad Sázavou je jeho 
osobnost důležitější jinou věcí. To je 
záchrana poutního kostela sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře. Když to-
tiž M. J. Sychra přišel po životních pe-

ripetiích do Žďáru, byla tato památka 
před zbouráním. Nicméně úsilí M. J. 
Sychry přineslo ovoce a klenot barokní 
architektury byl zachráněn a znovu vy-
svěcen. Bohužel pět let vypětí sil se na 
Sychrovi podepsalo a právě v březnu 
1830 umírá. Takže jestli počítám dob-
ře, připomeneme si 185 let od úmrtí 
tohoto muže, který Žďáru n. S. zachrá-
nil významnou památku.   

 2. Obdivuji tvorbu mnoha autorů. 
Čtu poměrně hodně a hlavně rád. Na 
knihu si udělám čas téměř denně, kdy 
beru do ruky různé autory, různé styly. 
Ale pokud bych měl vybrat jednu je-
dinou knihu, jednoho autora, tak to je 
Jan Vrba. Český lesník, básník, spiso-
vatel, učitel. A jeho román „Nejsilnější 
vášeň“. K tomuto autorovi jsem se do-
stal až v dospělosti a zcela mě uchvá-
til. Myslím, že mám v knihovně mini-
málně 80 % jeho tvorby. Ano. Byl jsem 
klientem Knihovny M. J. Sychry. Nyní 
dávám přednost knihu vlastnit.

Vladimír Novotný
 1. Samozřejmě vím o koho se jed-

ná. Byl to kněz, buditel a spisovatel. 
Propagátor českého jazyka, ale přede-
vším zachránce našeho krásného pout-
ního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře. Zemřel právě v březnu 
před 185 roky. Je pochován v hrobě při 
hlavní bráně ambitu. Hrob je označen 
bronzovou deskou s podobiznou M. J. 
Sychry. Od roku 1991 je naše Městská 
knihovna ve Žďáře nad Sázavou Kni-
hovnou M. J. Sychry.

 2. Musím se přiznat, že čtu hodně. 
Bohužel převážně odborné věci, infor-
mace, zákony, vyhlášky, materiály do 
rady a zastupitelstva atd.

Moje nejoblíbenější kniha je Hlava 
22 od Josepha Hellera. Mohu ji číst stá-
le dokola. Mám rád historii a velmi rád 
čtu romány od Vlastimila Vondrušky. 
Nyní čtu již třetí část Epopeje o Pře-
myslovcích - Král rytíř Přemysl Otakar 
II. Těším se na čtvrtou část o Václavovi 
II.. a novou knihu - první část Husitské 
epopeje 1400-1415 za časů krále Vác-
lava IV. Klientem knihovny jsem byl a 
myslím, že určitě velmi intenzivním. 
Četl jsem hodně a rád. Nyní je klien-
tem dcera, která knihovnu využívá 
hodně ke studiu na vysoké škole.

Tomáš Martinec
 1. Musím říci, že jsem rád za polo-

žený dotaz. Abych neodpověděl pouze 
větou, že byl spisovatel a je pohřben 
na Zelené hoře, tak se přiznám, že mi 
pomohl internet.  Je určitě dobré vědět 
více o osobnostech našeho regionu. 
Matěj Josef Sychra byl také  jazykově-
dec a římskokatolický kněz, který pů-
sobil mimo jiné na faře v Jimramově, 
a poté ve Žďáře nad Sázavou. Podílel 
se fi nančně na opravě kostela  sv. Ja-
na Nepomuckého na Zelené hoře. 
Zemřel 19. března 1830, takže si v 
březnu připomeneme 185 let od jeho 
úmrtí. Je dobře, že se objevují diskuze, 
pojmenovat po této významné osob-
nosti např. divadlo ve Žďáře nad Sáza-
vou. 

 2.  Pokud jde o četbu knih, tak roz-
hodně nepatřím k vášnivým čtenářům. 
Určitě se nebudu vymlouvat na čas, ale 
není to prostě můj koníček. Naposledy 
jsem sice v loňském roce přečetl kni-
hu V labyrintu zpravodajských služeb, 

napsanou bývalým ředitelem Bezpeč-
nostní informační služby Jiřím Růž-
kem, ale to patřilo  spíše k výjimkám. 
Hodně jsme četli s manželkou našim 
dětem, když byly malé. Naštěstí neby-
ly počítače, DVD apod., a proto četba 
nejen před spaním byla samozřejmos-
tí. Tak by tomu mělo být i dnes. Jinak 
knihovnu ve Žďáře nad Sázavou osob-
ně nenavštěvuji, o to více tam zavítají 
moji rodinní příslušníci.

ANO 2011

Radek Zlesák
 1. V každé době se naleznou obdi-

vuhodní lidé, kteří se svým celoživot-
ním počínáním zapíší kladně do his-
torie. Jedním z nich je zajisté i osoba 
Matěje Josefa Sychry. Nemělo by smy-
sl zde encyklopedicky popisovat jeho 
život, ale při jeho březnovém výročí 
úmrtí bychom si měli vzpomenout mi-
mo jiné i na to, že bez jeho úsilí mohlo 
dojít v minulosti k zániku žďárského 
architektonického klenotu – kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře.      

 2. Velmi rád trávím svůj volný čas 
při čtení zajímavých knih. Bohužel v 
poslední době po večerech povětšinou 
„odpočívám“ nad texty, které souvisejí 
s chodem města. Knihovnu M. J. Sych-
ry navštěvuji od svých 6 let. Snažím se 
alespoň jednou za měsíc knihovnu na-
vštívit a nalézt zajímavou knihu, která 
mi zatím unikla. Osobně jsem velice 
rád, že ve Žďáře máme tak příjemnou 
knihovnu. Velmi si vážím dobré práce 
zaměstnanců knihovny, kterou čte-
nář může vnímat v podobě kvalitního 
knižního fondu, pořádání zajímavých 
akcí a v neposlední řadě v podobě po-
hodové atmosféry, která na vás dýchne 
při její návštěvě. Moje nejoblíbeněj-
ší kniha? Nemohu říci, že bych měl 
jen jednu oblíbenou knihu. Určitě ale 
mám oblíbené autory, mezi které pa-
tří Karel Čapek, Joseph Heller, Josef 
Škvorecký…

Ludmila Řezníčková
 1. Matěj Josef Sychra byl přede-

vším člověkem, který se ve své době 
zasloužil o zachování kostela svatého 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
dnes památku UNESCO. Jako kněz 
působil na více místech, od roku 1824 
ve Žďáře nad Sázavou. Dočkal se ještě 
znovu vysvěcení kostela, ale za nece-
lý rok poté, v roce 1830, zemřel. 19. 
března je výročí jeho úmrtí, od které-
ho uplynulo již 185 let. Podle tohoto 
vzácného člověka je dnes pojmeno-
vána ve Žďáře nad Sázavou městská 
knihovna.

 2. Jsem vášnivá čtenářka, manžel 
by možná řekl že chorobná. Jakmile 
dostanu do ruky kvalitní knihu, jsem 
schopná ji číst až do konce, i když jsou 
třeba tři ráno. Spánkový defi cit pak 
musím dohánět o víkendech. Mezi 
moje nejoblíběnější knihy patří všech-
ny od naší vynikající spisovatelky Zde-
ny Frýbové, jejíž specifi cký humor a 
pojetí světa jsou mi velmi blízké. Milu-
ji všechny knihy o Harrym Pott erovi. 
Jsou osvěžující. Ale mojí nejoblíbeněj-
ší knihou je kniha od Bett y Smithové 
V Brooklynu roste strom. Opakovaně 
se k ní vracím už od svého mládí. Ne-
jsem bohužel klientem naší městské 
knihovny, ale navštěvuje ji moje sna-
cha s vnučkou, tak snad se brzy zapo-



STRANA  17 Anketa  ŽN - BŘEZEN 2015

Osobnost Sychry zastupitelé znají
(Dokončení ze str. 16)

Vlastimil Forst
 1. Matěj Josef Sychra se ve svých 

48 letech usídlil na faře v klášterním 
domě ve Žďáře a svým úsilím i fi nanč-
ní podporou se zasloužil o záchranu 
kostela sv. Jana Nepomuckého. Od 
smrti Matěje Sychry uplyne 19. břez-
na 185 let. 

 2. V posledních třiceti letech je 
mojí hlavní četbou Kniha života. Ta je 
natolik zajímavá a časově náročná, že 
jsme zatím nepořídili televizi. Z psané 
literatury mám rád v současné době 
pohádky. Manželka čte, syn poslou-
chá, já usínám první. V knihovně je 
díky ochotě a přívětivosti zaměstnan-
kyň vždy příjemná atmosféra. Tímto 
jim děkuji.

ODS

Radek Černý
 1. Strohé životopisné údaje si 

dnes každý může obratem dohledat, 
nejjednodušeji internetu. Ale šedivá 
je teorie, zelený je strom života. Více 
než samotné literární dílo, mimocho-
dem pořádně česky se naučil až v poz-
dějším věku, je pro mne inspirující 
kombinace jeho vzdělanosti, charak-
teru a organizačních schopností. Je-
ho umění oslovit, zaujmout a spojit 
nejen Zámecké farníky. Mimocho-
dem na farnosti bývalého kláštera 
působil jen 6 let, od roku 1824 do 
své smrti v březnu 1830 a to se vyso-
kého věku nedožil. Pouhých 54 let. 

Při sestavování rozpočtu našeho 
města pro letošní rok jsem si dů-
kladně většinu položek analyzoval a 
zvažoval v souvislostech. Schválený 
dokument zahrnuje i fi nanční část-
ku na opravy Poutního kostela na 
Zelené hoře. U téhle kapitoly jsem si 
vyhledal majetkoprávní a ekonomic-
ky-provozní aspekty historie tohoto 
svatostánku. A byly to dramatické 
události. Poutní kostel opakovaně 
vyhořel, uvízl v rujnách a stínu nezá-
jmu vyšších představených. Vícekráte 
se stala poslední záchranou společná 
snaha místní farnosti, města i šlechty. 
Tak i právě páter Sychra spolu s ma-
gistrátním radním, pozdějším purk-
mistrem Františkem Hromádkou 
uspořádali sbírku, jejíž patronaci při-
jal hrabě Vratislav z Mitrovic, majitel 
zdejšího panství. V úctě k odkazu a 
schopnosti společné dohody našich 
předků jsem podpořil významnou 
spoluúčast města na opravě této nej-
významnější památky všech Žďáráků. 
Mimochodem, tenkrát byly náklady 
na opravu tak vysoké, že ještě po smr-
ti patera Sychry byla rozprodána jeho 
rozsáhlá knihovna k úhradě pohledá-
vek za 170 zl. 

 2. Knihy si kupuji, líbí se mi. Žád-
ná čtečka u mě nemá šanci. Pravdivě 
ale přiznávám, že stihnu přečíst jen 
některé tituly a ostatní si odkládám 
na dobu „až bude více času“, třeba na 
ty „dlouhé zimní včery“, atd. A to se 
ještě snažím zachytit nové trendy  v 
medicíně  a ortopedii. Zatím to vy-
padá tak, že jsem zahájil proces těšení 
se na důchod. Důchod v pohodlném 
křesle, se skleničkou kvalitního vína a 
dobrou knihou. Vždycky si slibuji, že 
v tomto věku už si čas najdu, protože 

rozhodně nebudu nikoho přesvěd-
čovat o své nepostradatelnosti. A to 
vůbec ne v politice, protože za jedno 
z největších umění v životě lidském, 
je umění včas a důstojně odejít. Jed-
nu, nejoblíbenější knihu nemám. Do 
Knihovny  M. J. Sychry zajdu spí-
še na akce, které pořádají, ale času je 
tak málo, takže už je to delší doba, co 
jsem tam besedoval s novinářem Klí-
mou, či poslouchal Standu Růžičku o 
Putování za Santinim.  

KDU-ČSL

Rostislav Dvořák
 1. Matěj Josef Sychra byl beze-

sporu významným obrozeneckým  
spisovatelem, vlastencem a knězem 
své doby. Informace o jeho životě a 
díle můžeme dnes čerpat  už jen z 
historické literatury.  I v dnešní pře-
kotné technické době nám může být 
příkladem jeho obrovská touha po se-
bevzdělávání a předávání svých vědo-
mostí a životních zkušeností bližním. 
Jeho životopis je mimo jiné i výpově-
dí vzorového vztahu k lidem a napl-
něnosti poslání pozemského lidského 
života. V paměti žďárských občanů je 
Matěj Josef Sychra spojován hlavně se 
záchranou a stavební obnovou chrá-
mu sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře, kde je i pochován.  V březnu 
2015 vzpomeneme výročí 185 let od 
jeho úmrtí.   

 2. Přiznám se, že v posledních 
letech mi s ohledem na pracovní vy-
tížení nezbývá čas na četbu.  Když si 
potřebuji vyčistit hlavu, tak si udělám 
výšlap do přírody nebo sednu na kolo 
a kochám se krásami Vysočiny.  Dlou-
hodobou a věrnou klientkou knihov-
ny je moje žena, která je na rozdíl ode 
mne tzv. knihomol. Z pozice zastupi-
tele města jsem s vedením knihovny 
v trvalém kontaktu a mám upřímnou 
radost z nedávných statistických úda-
jů o navyšujícím se počtu dětských a 
studentských čtenářů. 

Romana Bělohlávková
 1. Osobnost J. M. Sychry samo-

zřejmě znám. Byl to římskokatolický 
kněz a spisovatel přelomu 18. a 19. 
století, který se zasloužil o zachování 
a znovuvysvěcení poutního kostela 
Sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho-
ře. Nebýt jeho, zcela reálně bychom 
dnes u nás ve Žďáře tento barokní 
klenot a památku UNESCO neměli. 
V době, kdy P. Sychra přišel do Žďá-
ru, se zcela reálně uvažovalo o jejím 
zboření. Dokonce vím, kde je na hřbi-
tově na Zelené hoře jeho hrob. Vždy v 
dušičkovém čase se tam totiž zastavuji 
zapálit svíčku - a dělám to již mnoho 
let s vědomím, že tomuto mimořád-
nému knězi máme za co děkovat. To, 
že letos 19. března uplyne 185 let od 
Sychrova úmrtí jsem však nevěděla 
- přiznávám, že v tom mi musela po-
moci encyklopedie.

 2. Odpověď na otázku, která je 
moje nejoblíbenější kniha je poněkud 
složitější - jedna z mála knih, ke které 
se vracím, je „Prázdné ruce“ od Ma-
rie Calasanz Ziescheové. V minulém 
roce jsem téměř jedním dechem pře-
čela „Křižovatky“ od Paula Younga. 
A mým dlouhodobě nejoblíbenějším 
autorem je Tomáš Halík - takže už teď 

se těším na jeho novou knihu, která 
by měla vyjít v závěru letošního roku. 
V posledních dvou letech totiž vyšla 
„pouze“ díla shrnující jeho předešlou 
tvorbu - jak říká sám autor, měl po-
třebu ohlédnout se zpět a vydat počet 
ze svých cest. Čtu opravdu ráda - ale 
najít si čas na knihu je pro mne stále 
složitější - ovšem nevzdávám se. A tak 
kniha patří k mým volným večerům a 
je mým společníkem na každé dovo-
lené. Když jsme se přistěhovali v ro-
ce 1990 do Žďáru, zamířila jsem také 
velmi brzy do knihovny M. J.  Sych-
ry a pořídila si čtenářskou průkazku. 
Nyní už ji nevlastním - naposledy 
jsem v knihovně byla vracet půjčené 
knihy mého nejmladšího syna. Právě 
přístup k nejmladším čtenářům a pes-
trá nabídka programů pro školy jsou 
jednou z věcí, za co si zaměstnanci 
knihovny zaslouží naše uznání a po-
děkování. 

Anna Janů
 1. Na osobnost a zásluhy Matěje 

Josefa Sychry by se ve Žďáře nemělo 
nikdy zapomenout. Je proto dobře, 
že tuto otázku při příležitosti nadchá-
zejícího výročí 185 let od jeho úmrtí 
pokládáte. V minulém roce jsme sla-
vili výročí naší zelenohorské památ-
ky v seznamu UNESCO. Nebýt Ma-
těje Josefa Sychry, možná bychom 
neměli co slavit. Náhrobek na jeho 
hrobě, který se nachází při vstupu 
do objektu kostelního hřbitova na 
Zelené hoře, na sobě nese nápis: 
„Za dluh pokládej, by chvála tomu 
se vzdala, kdo má platné zásluhy“. 
Jak výstižné…

 2. Čtu velice ráda. Oblíbila jsem 
si například díla Matky Terezy, jsou 
pro mne povzbuzující. Často čtu 
však především odbornou literatu-
ru (z oblasti zdravotnictví), která je 
pro mou profesi vrchní sestry Cha-
ritní ošetřovatelské služby důležitá. 

A moje nejoblíbenější kniha? Ne-
dávno jsem otevřela svoji knihovnu a 
nahmátla malou, nenápadnou, ručně 
vázanou knížku Velká milující, svatá 
Alžběta. Má pro mě velkou cenu. Je to 
kniha, kterou pro mě z němčiny pře-
ložil, vytiskl a ručně svázal Kliment 
Stehlík s tímto věnováním: „Tento 
svůj překlad a první výtisk knihy: Vel-
ká milující, svatá Alžběta jako výraz 
úcty a přátelství věnuje své kamarádce 
a moderní následovnici svaté Alžběty, 
ve své profesi Aničce Janů“. A podpis, 
který je pod tímto věnováním, je pro 
mne velkou vzácností. Byl to jeden z 
jeho posledních podpisů. 

Josef Klement
 1. Matěj Josef Sychra je význam-

ná osoba žďárských dějin. Na počátku 
19. století jako kněz působil na řadě 
míst, mimo jiné i v Jimramově. Nako-
nec přesídlil do Žďáru nad Sázavou, 
kde se výrazně zasadil o to, aby kos-
tel na Zelené hoře nepodlehl zkáze a 
věnoval veškeré své fyzické i fi nanční 
možnosti k jeho záchraně. Letos si 
19. března připomeneme 185. výročí 
jeho úmrtí.

 2. Oblíbených knih mám několik 
a je těžké vybrat jednu, která je nejob-
líbenější. Někdy vám „sedne“ ta jindy 
ona. Musím se přiznat, že v poslední 
době je to s časem na četbu se mnou 

velice špatné. Čtu denní tisk, ale 
knížky jen občas. Knih mám spoustu 
od přátel a snažím se je nějak dostat 
na program dne. Do knihovny M. J. 
Sychry chodí moje děti.

ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO

Martin Mrkos
 1. Z  literatury si pamatuji, že M. 

J. Sychra byl spisovatel z období ná-
rodního obrození a kněz, který se 
velkou měrou zasadil o záchranu na-
šeho kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře. Březnovým výročím, 
odhaduji, by mohlo být uplynutí 185 
let od jeho úmrtí, ale to si dovozuji z 
informací z internetu.

 2. Klientem knihovny už nejsem 
od dokončení střední školy. Na čtení 
moc času nemám, pokud ano, tak se 
věnuji spíše odborné literatuře. Mo-
jí oblíbenou knihou je Malý princ 
od Antoina de Saint-Exupéryho. Pro 
mě osobně je cenná, protože v každé 
fázi života je pro mě aktuální a v kaž-
dé fázi života, tím, jak člověk získává 
životní zkušenosti, vás tam prostě 
něco nadchne a zahřeje. Myslím si, 
že právě než pro děti, je to kniha pro 
dospělé, aby si zase vzpomněli na tu 
dětskou bezelstnost, lásku a vnímání 
světa, které v sobě někde mají a které 
nám dospělým možná až příliš často v 
dnešní době chybí. Nadčasová kniha.

Zdeněk Navrátil
 1. Letos oslavíme 185. výro-

čí úmrtí Matěje Josefa Sychry, který 
je pohřben na Zelené hoře. Od ro-
ku 1991 nese městská knihovna je-
ho jméno. Byl jedním z významných 
představitelů naší obrozenecké litera-
tury 19. století, působil jako kněz na 
Vysočině a v posledních letech života 
se zasadil o obnovu chrámu na Ze-
lené hoře. V knihovně si toto výročí 
připomeneme 20. března 2015 při Jo-
sefské noci.

 2. Knihami jsem byl vždycky ob-
klopen, a to hlavně kvůli tomu, že má-
me knihovnici přímo v rodině. 

Můj přístup ke knihám tak byl vždy 
tak trochu „povinný“ a díky výše 
zmíněnému jsem měl zajištěn pří-
sun knih, o které jsem projevil zá-
jem. Možná i díky tomu jsem vlastně 
už dlouho nenavštívil naši knihovnu. 
Průkazku jsem si zde před lety zaklá-
dal, tak doufám, že jsem stále regis-
trován. 

Pokud ne, tak to určitě v budouc-
nu napravím. Oblíbených knih mám 
spoustu, mezi nejoblíbenější pak patří 
pětidílná série Stopařův průvodce po 
Galaxii od britského autora Douglase 
Adamse. Jedná se sice o žánr sci-fi , ale 
tentokrát s velkým přesahem. V kni-
ze se dozvíte hodně nejen o lidech a 
mimozemšťanech, ale i zákonitostech 
a nešvarech společnosti, ve které žije-
me. Navíc je celá ta série neskutečně 
vtipná využívajíce anglického suché-
ho humoru. 

Zároveň však musím přiznat, že pře-
devším v posledním roce čtení knih 
velmi fl ákám. Přibylo mi hodně po-
vinností, a tak jsem někdy rád, když 
zvládnu přečíst alespoň své oblíbené 
časopisy. 
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NOVÁ MAZDA 2

Kombinovaná spotřeba 3,4 — 4,9 l/100 km, emise CO2 89 — 115 g/km.

KRÁSKA S VLASTNÍM NÁZOREM

Nová Mazda 2 vám učaruje na první i druhý pohled. Je kompaktní, a přitom vyzařuje sílu osobnosti. Snoubí v sobě ladnost designu s maximální funkčností, a to 
jak navenek, tak zevnitř. Je plně vybavena kompletní sadou technologií SKYACTIV, díky kterým se může pyšnit vysokým výkonem i jedinečně nízkou spotřebou 
(3,4 l / 100 km). A pokud vám spojení síly a krásy nestačí, přidejte k nim ještě bezpečnost. Soubor bezpečnostních prvků i-ACTIVSENSE se stará o vaši kompletní 
ochranu uvnitř vozu, zatímco náš inovativní systém MZD Connect zajišťuje, aby vám neuniklo nic z toho, co se děje venku. Ano, je to tak. Malé může znamenat nejen 
milé, ale taky krásné a jedinečné. MAZDA. ODVÁŽNĚ JINÁ.

ADJ.CZ, spol. s r.o., JIHLAVA, Romana Havelky 315/19a, tel.: 567 587 561, www.adj.cz

Na revitalizaci příměstské zeleně 
a pasportizaci město získalo vý-
znamnou dotaci. 

 Antonín Zvěřina

Úpravu parku U Ivana a pasportiza-
ci zeleně plánuje město Žďár nad Sá-
zavou. Starosta Zdeněk Navrátil dopl-
nil, že celá akce má název Revitalizace 
příměstské zeleně a pasportizace zele-
ně ve Žďáře nad Sázavou. 

Úprava parku se v první fázi dotkne 
pokácení zhruba patnácti stromů. 
Park má rozlohu asi 22 tisíc metrů 
čtverečních. Pasportizace se uskuteč-
ní na ploše 118 hektarů a dotkne se 
dřevin.

Původní částka na celou akci činila 
sedm milionů korun. „Při výběrovém 
řízení se podařilo ušetři asi 2,6 milionů 
korun. Zvítězila fi rma z Nového Města 
na Moravě, která nabídla cenu ve výší 
4,4 miliony korun bez DPH,“ nastínil 
Navrátil. 

Úprava parku si vyžádá přibližně 
80 procent z uvedené částky. Zbytek 
město vynaloží a pasportizaci zeleně. 
Poukázal, že pasportizace zeleně zna-
mená provést její inventuru na území 
celého města. „Budeme pak vědět, kde 
máme jaký strom, stáří, objem kmene, 
kde roste včetně GPS souřadnic, což se 
promítne do mapového podkladu,“ uve-
dl Navrátil.

Doplnil, že se bude jednat o mate-
riál, který umožní v této oblasti řešit 
tuto problematiku. Té se v minulosti 
město příliš nevěnovalo. „Rádi by-
chom v této oblasti v budoucnu pracova-
li koncepčněji,“ připustil Navrátil. 

Pokud jde o park U Ivana, příliš 
změn v projektu není možných, pro-
tože na akci získalo město dotaci. „Z 
rozpočtu města tam uvažujeme o obno-
vě a rozšíření osvětlení,“ konstatoval. 
Pokud jde o rozšíření, jednalo by se o 
centrální část parku.

Potěšilo ho, že nové pěšiny vznik-
nou v místech, kde už je návštěvníci 
vyšlapali. Nové osvětlení osvítí právě 
pěšinu vedoucí napříč parkem. Připo-
mněl, že v rámci projektu se uvažova-
lo o novém vodním prvku. „Znamena-
lo by to odtrubnění potoka, který vede 
od Horního rybníku k řece Sázavě,“ na-
značil Navrátil.

Netajil, že celá záležitost se zkom-
plikovala zjištěním, že v něm neteče 
čistá voda. Patrně do něj prosakuje 
splašková kanalizace nebo je tam ně-
kde na černo připojená. „Proto se rea-
lizace z tohoto projektu vyjmula,“ uvedl 
Navrátil. 

Poukázal, že v letech 2015 a 216 by 
se měla uskutečnit rekonstrukce ka-
nalizace v ulici Smetanova. „Pak by se 
měla čistota vody v zatrubněném potoku 
zlepšit,“ konstatoval a nic by již nebrá-
nilo tomuto toku vrátit původní stav.   

Pokud jde o kácení musí se uskuteč-
nit do konce března, v období vege-
tačního klidu. Žďárský starosta si také 
uvědomuje, že se jedná o pietní místo 
v souvislosti s koncem druhé světové 
války. „V té části parku se budou oslavy 
konat a my chceme, aby alespoň úprava 
tohoto místa byla dokončená,“ podotkl 
Navrátil. 

Zdůraznil, že město hodlá požádat 
o dotaci z Nadace Proměny z progra-
mu Městské parky. Nadace Proměny 
je česká soukromá nezisková organi-
zace, která od roku 2006 pomáhá pro-
měňovat městské prostředí se zapoje-
ním místních obyvatel a která rozvíjí 
povědomí společnosti o architektuře, 
krajinné tvorbě a vlivu prostředí na 
člověka.

„Musím přiznat, že moc velikou šanci 
nemáme, protože nadace vybírá pouze 
jeden projekt z několika desítek,“ na-
značil Navrátil. 

Pro město by bylo ale získání dota-
ce velký přínos, protože zahrnuje i di-
kuzi s lidmi, architektonickou soutěž 
a vlastní realizaci. Město zatím chce 
znát názor lidí prostřednictvím anke-
ty, která úprava zeleně by se měla pro-
vést jako první. 

„Pokud dotaci nezískáme, budeme mít 
připravený projekt pro možnost získat 
peníze z nějakého jiného dotačního titu-
lu,“ dodal starosta Navrátil.  

Město plánuje úpravu parku 
U Ivana a pasportizaci zeleně

Kostel má nové 
webové stránky

Nové webové stránky má pout-
ní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sá-
zavou. Nová webová adresa je 
www.zelena-hora.cz. 

Nové webové stránky jsou kom-
pletně přepracované s novou gra-
fikou a nahradily tak doposud 
používané webové stránky, které 
byly ještě pod správou minulého 
vlastníka poutního kostela sv. Ja-
na Nepomuckého na Zelené hoře, 
Národního památkového ústavu. 

Na novém webu se zájemci mo-
hou dočíst informace o aktuálních 
událostech, historii, význam-
ných osobnostech a současnosti 
poutního kostela sv. Jana Nepo-
muckého, praktické informace k 
návštěvě poutního místa či o plá-
novaných opravách nebo si pro-
hlédnout bohatou foto a video 
galerii.  

Nově také web nabízí možnost 
učinit rezervaci prohlídky pro-
střednictvím on-line rezervační-
ho formuláře. 

Pro zjednodušení komunikace v 
případě dotazu, připomínek a kri-
tiky mohou využít i formulář ve 
spodní části webových stránek. 
Pro zahraniční návštěvníky jsou 
webové stránky již nyní k dispo-
zici v anglickém jazyce. Další ja-
zykové mutace webových stránek 
se připravují.  –zt-
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Sbor dobrovolných hasičů ze Žďá-
ru nad Sázavou se spolu s hasičskou 
jednotkou Pražského hradu účastní 
již několik let ojedinělého projek-
tu, který se zaměřuje  na ochranu 
památek. 

Hasiči již v tomto smyslu získávali 
zkušenosti v Rakousku, opakovaně 
ve Francii a koncem loňského října 
nově i  ve Švýcarsku. 

Zásahová jednotka  dobrovolných 
hasičů ze Žďáru  během stáží nastu-
puje službu spolu s hostiteli na tam-
ních hasičských stanicích a účastní 
se běžných zásahů.

Jak pro ŽN vysvětluje velitel zása-
hové jednotky Vlastimil Zeman, 
zakladatelkou projektu s názvem 
Záchrana památek v ČR, Francii, 
Švýcarsku  a  Lucembursku  byla  
PhDr. Zdislava Tesařová z Prahy. 
„Přes pana Constantina Kinského nás 
zařadila do projektu z důvodů, že naše 
stanice je na Zámku Kinských ve Žďá-
ře,“ říká Zeman. Hasiči z Pražského 
hradu i hasiči ze žďárského zám-
ku bdí nad památkově chráněnými 
objekty.

Učili se jazyk
Loňské proškolení proběhlo ve 

Francii.  Když před třemi lety pro-
jekt začal, žďárští hasiči museli 
zvládnout I. stupeň znalosti fran-
couzštiny, což splnili, a výuka jazyka  
pokračuje dál. 

Mohli tak po dvakrát,  v létě i  v zi-
mě absolvovat týdenní stáž ve Fran-
cii. Tamní kolegové je zaškolovali, 
jak zachraňovat památky při nena-
dálých situacích (oheň, voda apod.) 

Hasiči ve Francii disponují 
podrobnými plány budov, včetně  
plánů umístění exponátů, od nej-
cennějších po méně cenné.

„Předloni nás zaujalo velmi důležité 
označení děl refl exní značkou pro lep-
ší orientaci v dýmu či tmě,“ ohlíží se 
žďárský velitel. Při nasvícení hasič-

skými baterkami jsou prý refl exní 
značky umístěné pod exponátem 
dobře vidět a znamenají „ihned eva-
kuovat“. Takto označené  exponáty 
totiž mají přednost, a teprve pak se 
odstraňují ostatní.

Plány jsou umístěny ve vozidlech, 
která vyjíždějí k událostem. Z nich 
hasiči vyčtou jasné pokyny, kam se 
díla odnášejí, kde budou uskladně-
ny, jak se přenáší, kolik je třeba hasi-
čů k jednotlivým dílům apod. To 
je pak při požáru či blížící se velké 
vodě neocenitelnou  pomůckou pro  
rychlý zásah.

Po proškolení hostitelé proved-
li české hasiče nejvýznamnějšími 
muzei ve francouzském městě Col-

mar a tam dle zhotovených plánů 
prováděli  evakuaci. „Každá skupina 
dostala plán muzea a naším úkolem 
bylo zorientovat se v tomto prostředí a 
najít  dle pokynu velitele zásahu  cen-
ná díla. Exponáty jsme se při cvičení 
naučili odmontovat, ale neodnášeli js-
me je,“ vzpomíná hasič na praktickou 
zkušenost.

Na stanicích byli čeští hasiči zařa-
zeni na výjezd k francouzským kole-
gům k  požáru, k technickým zása-
hům i na záchrannou sanitku, kterou 
tam provozují hasiči.

Cestu překazila nemoc
Loni měli naplánovanou studijní 

stáž do Lucenburska.
„Jenže vlivem  nemoci Ebola nás 

však Lucembursko nepřijalo a akci  
odložilo na rok 2015. Naše koordiná-
torka dojednala podzimní stáž opět v 
Colmaru, a pak ve Švýcarsku,“ uvádí 
Vlasimil Zeman. Účastnili Dr. Tesa-
řová, V. Zeman, V. Ležák, D.Pártl,  J. 
Škarka a  dokumentarista M. Pro-
kop.

Na žďárském zámku po příjezdu 
hasičů z přínosné stáže proběhlo 
několik jednání s majitelem C. Kin-
ským ohledně projektu o ochrany 
památek. „Po rekonstrukci stávají-
cího objektu budeme spolupracovat 
na plánech a zbudování ochrany. Tak 
jak je to ve Francii, i zde majitel zám-
ku počítá s naší prací a podporuje tuto 
činnost,“ uzavírá hasič.  -lv-

ŽĎÁRŠTÍ DOBROVOLNÍ hasiči získávají zkušenosti i v zahraničí. Foto: archiv hasičů

Hasiči se školí v ochraně památek

Při slavnostním vyhlášení 20. 
ročníku  soutěže o Národní cenu 
kvality České republiky s titulem 
„Oceněný finalista v programu 
CAF (Common Assesment Fra-
mework)“, které se odehrávalo ve 
Španělském sále Pražského hradu, 
nechyběli zástupci Gymnázia Žďár 
nad Sázavou.

Zdejší škola byla oceněna spolu s 
dalšími českými čtrnácti firmami z 
podnikatelského i veřejného sekto-
ru, mnohdy nadnárodního charak-
teru, takže konkurence byla oprav-
du veliká.  Cenu  uděluje Česká 
společnost pro jakost vždy v něko-
lika kategoriích. 

Slavnostní galavečer  ve Španěl-
ském sále probíhal pod záštitou 
prezidenta republiky. Ocenění vítě-
zům soutěže kvality předával před-
seda Senátu Parlamentu ČR Milan 
Štěch. Den nato zaslal ministr škol-
ství Marcel Chládek řediteli žďár-

ské školy blahopřejný dopis k zís-
kání prestižní ceny.

„Naši absolventi jsou dlouhodo-
bě úspěšní nejen při studiu na vyso-
kých školách, ale po jejich ukončení 
si snadno nachází pracovní uplat-
nění nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
Přesto se stále snažíme o trvalé zlep-
šování a inovování výchovně vzdělá-
vacího procesu,“ říká ředitel Vlasti-
mil Čepelák.

Když vedení školy hledalo  
model, který dokáže mapovat a 
ohodnotit činnosti vykonávané ve 
škole, učitelé se při návštěvě fin-
ských škol seznámili s modelem 
CAF. „Ten je sice  určen především 
organizacím státní správy, ale fi nští 
učitelé jej dokázali implementovat do 
školského prostředí,“ informuje ředi-
tel.

Ve spolupráci s jihlavskou orga-
nizací Vysočina Education se tak 
Gymnázium Žďár n. S. stalo školou, 

která v pilotním projektu ověřuje 
možnosti implementace modelu do 
českých škol. „Sestavili jsme pracovní 
tým, který na základě modelu popsal 
stávající úroveň procesu řízení Gym-
názia ze všech důležitých hledisek: 
z pohledu učitelů, žáků a rodičů a 
dalších partnerských subjektů. Na 
základě vypracované analýzy jsme si 
stanovili cíle a akční plán postupné-
ho zlepšování,“ ohlíží se Čepelák. 

S víc než  stostránkovou hod-
notící zprávou se škola  přihlásila 
do soutěže. „Vyžádali jsme si audit 
Sdružení pro oceňování kvality. Hod-
notitelé naši zprávu podrobně posou-
dili a ověřili jejich relevantnost. Jejich 
výsledné kladné hodnocení zajistilo 
Gymnáziu prestižní ocenění Národ-
ní cena kvality ČR v rámci progra-
mu CAF – Oceněný finalista,“ je s 
tak významným výsledkem  ředitel 
Vlastimil Čepelák velmi spokojen.
 -lv-

TAK VYPADÁ Národní cena kvality 
ČR, titul „Oceněný fi nalista v progra-
mu CAF pro Gymnázium Žďár nad 
Sázavou. Foto: archiv Gymnázium

  Žďár n. S.

Žďárské gymnázium má Národní cenu



OZNAMOVATEL

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

                 www.jiri-siller.cz

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

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

Tel: 603 293 136
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.

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

Masérská škola Dr.Z.Fňukala, pořádá 
kurzy - Rekvalifikační ( ke získání ŽL , 
od 27.3.2015) a kurz Kineziotaping 
( 4.-5.4.2015)

Dále nabízíme masáže, cvičení, 
poradenství.

www.massko.wbs.cz , 
tel.: 776 869 154

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

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.

www.examite.cz

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

Zednické práce - František Toman 
tel: 604 648 469. Veškeré zednické 
práce, novostavby, rekonstrukce, půdní 
vestavby, koupelny, sádrokartony, ploty, 
zámkové dlažby. www.stavbytoman.cz

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

Kamenictví

Kamna, krby

Klimatizace

Kominík

Malíři

Osobní trenér

Masáže

Počítače

Satelity

Servis plastových oken

Tiskárny

Ubytování

Účetnictví

Úklidové práce

Vysokozdvižná plošina

Zednické práce

Zahradnictví

Žaluzie

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:

RŮZNÉ
• Nabízím materiál z bouračky ve Žďářu 

nad Sázavou - cihly, kámen do základů apod. 
Volejte 777 616 696

PRODEJ
• Prodám soustruh na dřevo, ruční točný 

pr.400 mm, točná délka - 900 mm. Stojan liti-
na, příslušenství: sklíčidlo, suport koník, přílož-
ky, nože. Funční výborný stav - ihned k použití. 
Tel: 731 864 833

• Kotoučovou pilu kombin. s hoblovkou. 
Kotouč pr. 350 mm, plech. stůl, stojan z ocel. 
profi lů, kolečka na 1 straně. Velmi dobrý stav ! 
Ideální pro kutily - Chataře. Tel: 731 864 833.

KOUPĚ
• SBĚRA TEL KOUPÍ VEŠKERÉ starožit-

nosti - obrazy, hodiny, nábytek, zlato,stříbro, aj., 
platba hotově, seriózní jednání, t. 603 447 250.        

Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
Substráty, rašelinu, hnojiva, smuteční 
vazbu, projekty a realizaci zahrad a střih 
stromů. Začne - li jaro, prodej zeleniny, 
ovocných a okrasných stromů a keřů, růží 
aj. Tel: 607 285 194, 724 960 317. PO - 
SO 7.30 - 17.30 hod.
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Kroky při úpravě města za 
posledních dvacet let považuje  
návrhářka Rajská za tragédii. 

 Antonín Zvěřina

Tiskové konference ve středu 11. 
února se zúčastnila také módní návr-
hářka Beáta Rajská. Připustila, že 
v minulosti mnohdy kritizovala někte-
ré věci ve Žďáře nad Sázavou, ale nikdy 
je neprezentovala veřejně. „To byl jeden 
z důvodů, proč se účastním této tiskové 
konference. Dohodli jsme se na tom s no-
vým vedením města,“ podotkla. 

Doplnila, že všechny tiskové kon-
ference, které dosud absolvovala, se 
konaly v Praze. Myslí si, že v mnoha 
věcech může současnému vedení měs-
ta pomoci, například v hledání těch 
správných cest při kontaktech. 

„Při první schůzce jsem dostala i nabíd-
ku na nějakou funkci, ale to vzhledem 

Kašna se Beátě Rajské nelíbí

k mému volnému času není možné a 
problémy spíš budu pozorovat z dálky,“ 
podotkla Rajská. 

Následně představila stěžejní akci, 
kterou ve Žďáře nad Sázavou pořádá, 
Ples v Žitě. Připomněla, že v prvotních 
počátcích svých aktivit ve Žďáře se 

KA ŠNA se návrhářce nelíbí.
 Foto: Antonín Zvěřina

zaměřila na módní přehlídky. 
„To je ale velice fi nančně náročné, takže 

jsem je pro Žďáráky nahradila Plesem 
v žitě. Letos se uskuteční jedenáctý roč-
ník a snažím se, aby to byla akce oprav-
du na úrovni ve všech směrech,“ zdůraz-
nila Rajská. Připustila, že se to nedá 
zvládnout bez sponzorů. Upozornila, 
že část výdělku věnuje vždy na dobro-
činnou akci. 

Netajila radost, že v Moskvě se usku-
teční přehlídka, kde předvede svoje 
modely s ikonou světového módního 
návrhávřství Slávou Zajcevem.

Následně se vrátila zpátky do Žďá-
ru, kdy přiznala, že není rodákem, ale 
do města se přistěhovala v roce 1991 
z Nového Města na Moravě. 

„Samozřejmě jsem okamžitě viděla, že 
se tady velice necitlivě činilo s památka-
mi. Ale to, co se stalo za posledních dva-
cet let, je pro mě úplná tragédie,“ nazna-
čila Rajská.

Velice jí vadí například výzdo-
ba výloh. Následně se dotkla úpravy 
náměstí, které považuje za zbytečně 
velké parkoviště. „Manžel mě jednou 
vytáhl a ukázal mi kašnu a já ji považo-
vala za UFO. Dokonce někdo tuto věc 
ohodnotil jako misku na čínskou polév-
ku,“ podotkla Rajská.

Myslí si, že vedle morového sloupu, 
který je úžasný, postavit „polévkovou 
misku“, je nepřijatelné. Domnívá se, že 
nejen kašna, ale i mobiliář není to pra-
vé, co náměstí potřebovalo. Připustila, 
že i ve Žďáře se nacházejí zákoutí, ze 
kterých dýchá estetika. 

Má ale dojem, že okolní města, napří-
klad Nové Město na Moravě, vyzařují 
zcela jinou atmosférou. Přesto jejímu 
bydlení ve Žďáře nejvíce vyhovuje klid 
a klidná atmosféra. Dále má velice ráda 
přírodu, která město obklopuje a která 
ji určitě inspiruje.  

Žďárské noviny přináší 2. díl 
retrospektivy roku 2014.  Společně 
si připomeneme  důležité události 
ze života našeho města. Dnes:  červe-
nec – prosinec 2014.

Č E R V E N E C

 Prezident ČR Miloš Zeman navští-
vil Žďár nad Sázavou. Před DK odpo-
vídal na dotazy občanů,  slavnostně se 
zapsal do kroniky města a na historic-
ký prapor města připevnil prezident-
skou pamětní šerpu.  

 S prázdninami otevřel nový  
Rekreační areál Pilák. Vymezeny jsou  
i zóny pro plavce, pohyb loděk a rybo-
lov v příměstské rekreační zóně.

  Zemřel nestor českého hasičstva 
Karel Herold. V srpnu by se dožil 95 
let.  V Kraji Vysočina byl jediným nosi-
telem nejvyššího vyznamenání dobro-
volných hasičů - Záslužného řádu čes-
kého hasičstva. 

 O možnostech záchrany středově-
ké studny ve vrchní části náměstí jed-
nali radní s historiky.  Studna  z pol. 14. 
stol. byla dle zjištění archeologů zasy-
pána kolem roku 1600. 

S R P E N
 Noviny žďárské radnice se změnily 

ve Žďárské noviny. I nadále vychází v 
zavedené měsíční periodě a zdarma do 
všech  domácností ve Žďáře.

 Vypukly jubilejní 20. Slavnosti 
jeřabin. Multikulturní festival babího 
léta pořádá město.

 Prvním nádvořím zámku zněl 32. 
ročník  folkového festivalu  Horácký 
džbánek.  Patří mezi pět nejstarších 
kulturních festivalů v ČR.

 Poslední prázdninový víkend se 
ve Žďáře konala Národní pouť rodin v 
režii farnosti Nanebevzetí P. Marie. To 
v rámci oslav Roku rodiny.

 Plánované architektonické řešení 

vzhledu zateplených objektů  hotelo-
vého domu Morava a Základní umě-
lecké školy bude dle vůle radních 
představeno  veřejnosti, aby  v anketě  
vybrala barevné varianty.

Z Á Ř Í

 Zavřelo kino Vysočina. Z rukou sou-
kromého provozovatele přešlo do 
správy městské organizace Kultura  
Žďár n. S.  Začala rekonstrukce elek-
trorozvodů, celý interiér  čeká  moder-
nizace.

 Uplynulo 20 let od zapsání koste-
la sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
Hoře na Seznam památek UNESCO v 
roce. Naše redakce zelenohorské udá-
losti od roku 1994 sledovala  a v záři-
jovém vydání jsme přinesli retrospek-
tivu zajímavostí spojených se žďárskou 
památkou UNESCO.

Bohatý program oslav běžel v režii 
města a žďárských organizací.

 Základní škola Švermova 4 oslavi-
la 40. narozeniny, provázené  výstavou 
a  slavnostní akademií. Škola  byla ote-
vřena  1. září 1974.

 Ze žďárského nádraží vyjel moto-
rák v barvách města Žďáru. Reklamní 
polep zve nejen  k návštěvě jubilující 
památky UNESCO, ale i do zámku, do 
relaxačního centra, městského muzea 
či do Rekreačního areálu Pilák. 

 Simulovaná dopravní nehoda na 
žďárském nádraží v podobě srážky 
vlaku s autem  byla preventivní akcí 
BESIP a měla prověřit integrovaný 
záchranný systém. 

 Tři miliony korun vkládá město 
do vybudování vířivky v relaxačním 
centru, která návštěvníkům chyběla.  
Stavbu schválilo zastupitelstvo města a  
proběhne za plného provozu. 

 Zastupitelstvo ve Žďáře odsouhla-
silo vyhlášku o plošném zákazu hazar-
du ve městě bez výjimek. Předtím vza-
lo na vědomí  další petici, která naopak 
požadovala zachovat ve Žďáře  výherní 

automaty, s ohledem na zachování pra-
covních míst s tím souvisejících.

 Tři medaile udělilo město třem 
žďárským ochotníkům. Za obětavou 
celoživotní práci v oblasti kultury slav-
nostní ocenění převzali Jan Krška, Ivan 
Kyncl, a za Emanuela Švastala přebrala 
ocenění in memoriam jeho manželka 
Helena Konečná.

 Architekt Pavel Rada, jenž má na 
starosti úpravu kina Vysočina, předsta-
vil radním  návrh na komplexní řešení 
interiérů.  Rada  vzala studii na vědomí 
a zařadila ji do akčního plánu města. 

Ř Í J E N

 Největší počet mandátů v komunál-
ních volbách pro volební období 2014 
- 2018 získali sociální demokraté a 
sdružení ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO 
(ŽŽM), které se zaštítilo STANem.  
Sociální demokraté  nakonec skončili 
v opozici, stejně jako komunisté a 
TOP 09. Koalici vytvořily ŽĎÁR - ŽI-
VÉ MĚSTO, KDUČSL, ANO 2011 a 
ODS.

ŽŽM získá post starosty, KDU-ČSL 
obsadí funkci místostarosty. V radě 
zasednou tři zástupci ŽŽM a KDU-
ČSL, dvě místa zaujme ANO 2011 a 
jeden post připadl ODS.

 Novým senátorem za volební 
obvod Žďársko se stal lidovec Franti-
šek Bradáč, který získal od voličů nej-
více hlasů. Má  za sebou 20 let práce v 
komunální politice města  Velké Mezi-
říčí.

 V Domě kultury se konal třetí roč-
ník Festivalu sociálních služeb. Pořa-
datelem prezentační výstavy posky-
tovatelů služeb a výrobců pomůcek 
v sociální sféře byly  Sociální služby 
města.

 Na žďárské obchodní akademii se 
stala tragédie. Do davu studentů, míří-
cích do šaten, se ráno vmísila psychic-
ky narušená žena, která bez varování 
zaútočila vojenským nožem na břicho  
studentky. Spolužačce přispěchal na 

pomoc šestnáctiletý Petr Vejvoda, ale 
žena jej smrtelně bodla do hrudníku. 
Poraněná dívka uprchla a tak vražed-
kyně zaútočila na břicho další dívky.  
Ženu zpacifi kovala zásahová jednotka.

 Žďáráci se připojili k internetové-
mu hlasování Nadace Adra a TV No-
va za udělení Ceny Michala Velíška za  
rok 2014 pro zabitého Petra Vejvodu,  
studenta obchodní akademie ve Žďáru 
n. S., který neváhal pomoci ohrožené  
spolužačce.  Cenu pro Petra in memo-
riam a sošku anděla z čirého skla pře-
vzali v Praze chlapcovi rodiče.

L I S T O P A D 
 Starostou Žďáru nad Sázavou se stal 

Zdeněk Navrátil z občanského 
sdružení Žďár Živé město. Žďár má 
opět jen jednoho místostarostu. Je jím 
Josef Klement za (KDU-ČSL). 

 Kino Vysočina zahájilo provoz v 
režii městské  organizace  Kultura Žďár 
n. S. O třech návrzích nového  interié-
ru kina hlasuje  veřejnost  v anketě.

P R O S I N E C 
 Rekonstrukce náměstí Republiky 

směřuje do fi nále. Město přebralo v 
prosinci od dodavatele  část náměstí, 
včetně parkoviště ještě před kolaudací. 
Akce si vyžádala zhruba 24 milionů 
korun.

 Městské divadlo by v budouc-
nu mělo nést jméno některé pro Žďár 
významné osobnosti, stejně jako 
Knihovna M. J. Sychry a Základní 
umělecká škola Františka Drdly. 

 Zastupitelé schválili rozpočet 
města na rok 2015 jako vyrovnaný a v 
objemu  430 milionů Kč v příjmech i 
výdajích. Rozpočet počítá s úvěrem 15 
mil. Kč. 

 Obyvatelé ulice Libická  v sídlišti 
Klafar  požadují častější měření rych-
losti.  Ulicí projede za hodinu přes 200 
automobilů, za 24 hodin více než 2000 
vozidel. Z celkem 48 přestupků, které 
tu policie řešila, se 27 z nich dopustili 
Žďáráci. -lv-

Ohlédnutí za událostmi roku 2014 /2. díl
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Divadla

Pořady pro děti

Připravujeme

Výstavy

Tanec, zábava

Koncerty

Kino Vysočina vás zve

Program na březen 2015

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

(USA 2014, 2D, 120,- / děti 100,- Kč) Víla 
Fauna musí poslechnout své srdce a  zachrá-
nit záhadného tvora Netvora. 

          
v 17.00 FOCUS                                                                             
Komedie / Krimi / Romantick (USA 2015, 

T, 100,- Kč) Will Smith a půvabná vycházející 
hvězda Margot Robbie v nové akční krimi ko-
medii, která vás nadchne.

                                     
Čtvrtek 5. března 
v 17.00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ                                               
Animovaný / Dobrodružný (Fra, 2015, 2D, 

110,- Kč) Píše se rok 50 před Kristem. Galie 
trpí v obležení Římanů... Ještě je tu hrstka ne-
poddajných Galů!                               

          
v 19.30 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI                           
Erotický (USA, 2015 T, 15+,120,- Kč) Pro 

velký úspěch jedna z posledních možností!
                                                                  
Pátek 6. března 
v 18.30 AMERICKÝ SNIPER                                                     
Životopisný / Drama / Akční / Válečný 

(USA, 2015, T,  12+, 100,- Kč. 84letý Clint 
Eastwood natočil drsný příběh o Legendě, 
odstřelovači amerických jednotek Seal, v ži-
votní roli Bradleyho Coopera.

          
Sobota 7. března 
v 14.30 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI                           
Erotický (USA 2015, T 15+, 100,- Kč) Na-

posledy!

V 17.00 DIVOČINA                                                     
Drama (USA 2015, T 15+, 110,- Kč) Na 

Oscara nominovaná Reese Witherspoon tak, 
jak jste jí ještě neviděli.

                                                                      
v 19.30 GHOUL                                                                     
Th riller (Čes 2015, 3D, 130,- Kč) Ze zámě-

ru natočit dokument o kanibalovi na Ukraji-
ně se stává děsivý boj o život. Nový thriller od 
tvůrce Kájínka, Petra Jákla.                                                               

          
Neděle 8. března 
v 14.30 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 
Animovaný / Dobrodružný (Fra 2015, 3D, 

130,-Kč)  Opakování.
                             
v 17.00 MDŽ v kině 
S LÁSKOU ROSIE               
Komedie / Romantický (Angl / USA 2014, 

T, 100,-Kč) Neuvěřitelně romantický fi lm ja-
ko dárek kina Vysočina všem ženám.

                                   
Čtvrtek 12. března         
v 17.00 Film pro pamětníky - PODRA Z
Drama / Krimi / Komedie (USA 1973, 

80,- Kč) 

v 19.30 VYBÍJENÁ                                               
Komedie  (Česko, 2015, 12+ , 140,- Kč) 

Suchánek, Genzer, Sokol, Krainová, Vaculík, 
Babčáková se sejdou na abiturientském srazu 
gymnázia.

Pátek 13. března     
v 18.30 GHOUL
Th riller (Čes 2015, 3D, 130,- Kč)  Poslední 

možnost!  

Sobota 14. března 
v 14.30 
VEČÍREK S BEATLES - PERNÝ DEN             
Hudební komedie (Angl 1964, T, 80,- Kč) 
 
v 17.00 VYBÍJENÁ                                               
Komedie (Čes 2015, 12+, 140,-Kč)  Opa-

kování. 

v 19.30 AMERICKÝ SNIPER                                                     
Životopisný / Drama / Akční / Válečný 

(USA 2015, T 12+, 100,-Kč) Opakování.

Neděle 15. března 
v 14.30 SPONGEBOB VE FILMU: 

HOUBA NA SUCHU 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 

(USA 2014, 3D, 130,- / děti 110,- Kč)  
          
v 17.00 VYBÍJENÁ  
Komedie (Čes 2015, 12+, 140,-Kč)  Opa-

kování.                                             
           
Úterý 17. března
v 20.00 LABUTÍ JEZERO                                                 
(Balet 2015 - 180 min, 300,- Kč / ZTP, se-

nioři a studenti 250,- Kč)                              

Přímý přenos londýnského královského ba-
letu v klasickém provedení.

Čtvrtek 19. března 
v 17.00 
GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL                                        
Akční / Krimi / Th riller (USA / Fra / Špa 

2015, T, 12+, 110,- Kč)   Sean Penn chce 
očistit své jméno a musí se postavit organiza-
ci, pro kterou pracoval.

          
v 19.30 Filmový klub 
- VELKÁ NÁDHERA               
Drama / Komedie (Itál, Fran 2013, T, 15+, 

90,- Kč) Komediální drama Paola Sorrentina.             
          
Pátek 20. března
v 18.30 VÍTĚZNÝ FILM ROKU Z UDĚ-

LOVÁNÍ OSKA RŮ 2015                 
Aktuálně na www.dkzdar.cz, vývěskách a na 

plakátě v kině.

Sobota 21. března 
v 14.30 CHAPPIE                                                                     
Th riller / Akční / Sci-fi   (USA 2015, T, 12+, 

130,-Kč) Dvojice trhlých gangsterů ze slumu 
unese policejního robota, aby jej využila pro 
svůj nekalý plán.                                    

          
v 17.00 REZISTENCE                                                               
Akční / Romantický / Sci-fi  (USA 2015, 

3D, 12+, 150,-Kč) Druhý díl knižní a fi lmové 
série Divergence!                           

          
v 19.30 
GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL                                        
Akční / Krimi / Th riller (USA / Fra / Špa 

2015, T, 12+, 110,- Kč) Opakování.

Neděle 22. března  
v 14.30 PÍSEŇ MOŘE                                                              
Animovaný / Rodinný / Fantasy (Irsko 

2014, 80,- Kč) Příběh o poslední z tuleních 
víl, která jako jediná může zachránit pohád-
kové bytosti zakleté v kámen.

                                           
v 17.00 VÍTĚZNÝ FILM Z UDĚLOVÁ-

NÍ CEN ČESKÝ LEV 2015                    
Aktuálně na www.dkzdar.cz, vývěskách a na 

plakátě v kině.

Čtvrtek 26. března 
v 17.00 POPELKA                                                                 
Romantický / Rodinný / Dobrodružný 

(USA 2015, 130,- / děti 105,- Kč)   
Velkolepé hollywoodské ztvárnění nejzná-

mější pohádky na světě.
          
v 19.30 VZKŘÍŠENÍ DÉMONA                                              
Horor (USA 2015, T, 15+, 110,-Kč)
           
Pátek 27. března
v 18.30 CESTA NADĚJE                                           
Drama / Válečný (Aust / USA 2014, T, 

12+, 110,-Kč) Russel Crowe coby  australský 
farmář uprostřed chaosu hroutícího se impé-
ria Osmanské říše hledá své tři syny.

                                      
Sobota 28. března 
v 14.30 POPELKA                                                                 
Romantický / Rodinný / Dobrodružný 

(USA 2015, 130,- / děti 105,- Kč) Opaková-
ní.  

V 17.00 LOVCI A OBĚTI                                         
Akční / Drama (Čes 2015, 12+, 110,- Kč) 

Nové drama s hvězdným obsazením. Martin 
Kraus, Tomáš Hanák, Karel Heřmánek, Ma-
rek Vašut a další!

                                                           
v 19.30 MĚSTO 44                                                      
Drama / Válečný (Pol 2014, 12+, T, 110,-

Kč) Velkolepé drama z Varšavského povstání 
v roce 1944, plné lásky a nenávisti!                                       

Neděle 29. března
v 14.30 KONEČNĚ DOMA                      
Animovaný / Fantasy / Sci-fi  (USA 2015,  

125,- / děti 110,- Kč)
                           
v 17.00 CESTA NADĚJE                                           
Drama / Válečný (Aust / USA 2014, T, 

12+, 110,-Kč) Opakování.          

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

Pokladna Kina Vysočina je otevřena hodi-
nu před představením, do začátku posledního 
představení; tel.: 564 407 559.

Předprodej v pokladně  Domu kultury (po, 
út, st: 13 - 17 hodin)

Zakoupit a rezervovat můžete současně i ze 
svých domovů (viz E-vstupenka) ON-LINE 
předprodej: www.dkzdar.cz.

Kulturní minimum II.
St 4. 3. v 10.30 hodin
Městské divadlo / Divadlo Metro Praha
DEJA VU
Účinkují: Členové Černého divadla. Nové 

pojetí originálního černého divadla se vážně i 
nevážně zabývá soudobým životním stylem. 

Dětské divadelní předplatné ZŠ a MŠ
Městské divadlo 
POHÁDKOVÝ MLEJNEK 
16. ročník krajské přehlídky amatérských 

divadel hrajících pro děti a mládež

Středa 25. 3. 
v 9 hodin pro MŠ
DS NaKopTyjátr Jihlava
HRNEČKU VAŘ ANEB DVĚ 
POHÁDKY PRO MLSNÉ JAZÝČKY
Trvá 45 minut, vstupné 50,- Kč

v 11 hodin (v rámci DDP sk. A)
DS Svatopluk Hodonín
JEŽIBABY Z BABÍNA
Trvá  70 minut, vstupné 50,- Kč

ve 14 hodin (v rámci DDP sk. B)
Divadelní spolek Žďár o. s.
ZAČAROVANÝ VŮL
Trvá 50 minut, vstupné 50,- Kč.

Čtvrtek 26. 3.
v 8.45 hodin pro MŠ
Divadlo Prkno Veverská Bitýška
O ČERTOVI
Trvá 40 minut, vstupné 50,- Kč

v 11 hodin (v rámci DDP sk. C) 
Divadlo Prkno Veverská Bitýška
O ČERTOVI
Trvá 40 minut, vstupné 50,- Kč

v 15 hodin, Stará radnice 
Divadlo Na Vlnce
POHÁDKA  OD SRDCE 
Maňásková autorská pohádka
Trvá 40 minut, vstupné 40,- Kč.

Pátek 27. 3. 
v 10 hodin pro ZŠ a veřejnost 
Divadlo Dráček Brno
ČERTOVSKÁ POHÁDKA 
Trvá 50 minut, vstupné 50,- Kč

ve 14 hodin Stará radnice 
VYHODNOCENÍ PŘEHLÍDKY PO-

HÁDKOVÝ MLEJNEK 2015.

Ne 29. 3. v 15 hodin 
Městské divadlo / Divadlo v Dlouhé
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY
S loutkami i na živo hrají Kateřina Táborská 

a Miroslav Táborský. 
Čapkovo „povídání“ je podtrženo řadou vi-

zuálních nápadů realizovaných různými dru-
hy loutek... Poznají se děti, co se nerady myjí, 
jsou líné, bojí se zubaře, či nechtějí snídat...
Autor  nevychovává se vztyčeným ukazová-
kem, ale s humorem a laskavým pohlazením. 

Vstupné: 80,- Kč / E-vstupenky, předprodej 
vstupenek: pokladna DK.

Divadelní předplatné KOMORNÍ

St 4. 3. v 19 hodin
Městské divadlo / Divadlo Metro Praha
DEJA VU
Účinkují: Členové Černého divadla, vstup-

né: přízemí 300,- Kč; balkon 270,- Kč / 
E-vstupenky, předprodej vstupenek: poklad-
na DK

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Po 9. 3. v 19 hodin
Městské divadlo  / Bratislavské hudební di-

vadlo
MANDARÍNKOVÁ IZBA
Režie: Ľubomír Vajdička, hrají: Zuzana 

Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, 
Bibiana Ondrejková.

Komedie plná francouzského šarmu ukazu-
je zajímavé příběhy  v krátkých jednoaktov-
kách s překvapivým, někdy přímo detektiv-
ním závěrem. 

Doprodej vstupenek: přízemí 340,- Kč, bal-
kon 300,- Kč / E-vstupenky

Divadelní předplatné ZELENÉ
Út 31. 3. v 19 hodin
Městské divadlo / Divadlo Ungelt Praha
KURTIZÁNA
Režie: Pavel Ondruch, hrají: Chantal Po-

ullain, Igor Orozovič, Regina Rázlová.
Nikdy není pozdě bořit překážky, zakoušet 

svobodu a propadat lásce, nikdy není pozdě 
odmítnout samotu. Prvotřídní pařížská kurti-
zána se na sklonku své kariéry  zamilovala...

Doprodej vstupenek: přízemí 340,- Kč, bal-
kon 300,- Kč / E-vstupenky

Út 3. 3. v 19 hodin - PRONÁJEM
Dům kultury 
VĚRA  ŠPINAROVÁ
Vstupné: 390,- Kč; 340,- Kč, předprodej 

vstupenek: IC nám. Republiky.

Čt 12. 3. v 19 hodin
Městské divadlo 
IVAN HLAS – TRIO
Norbi Kovácz, Ivan Hlas, Jaroslav Olin Ne-

jezchleba. Vstupné: 250,- Kč / E-vstupenky, 
předprodej vstupenek: pokladna DK.

Út 17. 3. v 19 hodin
Café u tety Hany 
DÁŠA VOKA TÁ A OLDŘICH KA ISER
Vstupné: 200,- Kč / E-vstupenky, předpro-

dej: Café u tety Hany a pokladna DK.

Ne 22. 3. v 19 hodin - PRONÁJEM
Dům kultury 
VOJTĚCH DYK & B-SIDEBAND
Vstupné: 590,- Kč; 690,- Kč 
Předprodej vstupenek: TICKETSTREAM, 

ČEDOK nám. Republiky, EURO SERVICE  
Nádražní.

Pá 20. 3. v 18 hodin - PRONÁJEM
Městské divadlo 
PŘÁSTKY
Představení žďárských folklórních souborů 

Studánka, Bystřinka, Rozmarýnek, Kamínek 
a Horácká muzika. Jako host vystoupí Náro-
dopisný soubor Pálava.

Vstupné: 60,- Kč, předprodej: pokladna 
DK. 

3. 3. – 5. 4. 2015
Výstavní síň Staré radnice  a Městské diva-

dlo
Akce v rámci 16. ročníku přehlídky PO-

HÁDKOVÝ MLEJNEK 
ILUSNÁŘ – VÝSTAVA ILUSTRA CÍ
J. Čapek, O. Franzová, R. Fučíková, A. Ho-

lasová, N. Ishida, Z. Kabátová – Táborská, V. 
Kabát, M. Kohoutová, J. Kovařík, Z. Krejčo-
vá, B. Kyšková, K. Kučerová, J. Marešová ad.

Vernisáž  v út 3. 3. od 17 hodin na Staré rad-
nici, hudební vystoupení FONS.

Otevřeno: út - pá 10 – 12, 14 – 17 hodin, so 
a ne 14 – 17 hodin.

V Městském divadle otevřeno hodinu před  
a během představení.

 8. 4. JISTĚ PANE PREMIÉRE DP zelené 
/ Městské divadlo / E-vstupenka

13. 4. VLASTA REDL – Koncert / Měst-
ské divadlo / E-vstupenka

17. 4. VESELÁ TROJKA  PAVLA KRŠKY 
– Koncert / Dům kultury / PRONÁJEM

18. 4. DISKOTÉKA  LUKÁŠE VACKA  – 
Dům kultury / PRONÁJEM

21. - 22. 4. PODIVUHODNÝ CIRKUS 
DR. TARZANA - DDP / Městské divadlo

22. 4. TULÁK PO HVĚZDÁCH – DP ko-
morní / Městské divadlo / E-vstupenka

23. 4. SCREAMERS – Městské divadlo / 
PRONÁJEM

28. 4. LUCERNA - DP žluté / Městské di-
vadlo / E-vstupenka

29. 4. LEŠEK SEMELKA  - koncert / Cafe 
u tety Hany / E-vstupenka
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Žďárské noviny

Čt 2. 4. 2015, od 10 do 14.30 hod.
Dům dětí a mládeže, Horní 2
ZELENÝ ČTVRTEK 
Zveme vás na velikonoční dílny. Přineste si vy-

fouknutou skořápku a 20,- Kč na materiál.                                       
Bližší informace:  J. Lánová  tel. 731 674 618.

Hala 2. ZŠ, Stalingrad
Ne  1. 3. v  9.30  – Litomyšl, liga starší žákyně 

U15
v 11.30 – OSK Olomouc - liga juniorek U19
So  7. 3. v 17.30  BK Žďár B – Kyjov, OP 1. 

třída muži
Ne  8. 3. v 10.00  BK Žďár B – Zlín B, OP 1. 

třída muži
So 14. 3. v 16.00  – Jablonec, liga starší žáky-

ně U15
Ne 15. 3. v 12.00  – Trutnov, liga starší žáky-

ně U15
Pá 20. 3. v 15.00 a 16.30  – Vinohrady, OP 

starší mini žáci U13
So 21. 3. v 10.00 a 12.00  – R. Podolí, OP 

starší mini žáci U13
  v 15.00 – BA Sparta Praha, čtvrtfi nále extrali-

ga ml. Žákyně U14
Ne 22. 3. v 10.00  BK Žďár – BA Sparta Pra-

ha, čtvrtfi nále extraliga ml. žákyně U14
So 28. 3. v 9.00 a 11.00 – Valosun Brno, OP 

nejml. mini žákyně U11
v 16.00  – Prostějov, liga starší žákyně U15
Ne 29. 3. v  9.30 a 11.30 – Valosun Brno, liga 

starší žákyně U15

Hala TJ Žďár, Bouchalky  
So 14. 3. v 18.00  – Uherský Brod, 2. liga mu-

ži
Ne 15. 3. v 10.00  – Kroměříž, 2. liga muži
V programu nejsou zaneseny nadstavbové čás-

ti soutěží: OP 1. třída muži, extraliga mladších 
žáků U14, liga juniorek U19, neboť v době uzá-
věrky nebyly známy.

Změna začátků utkání vyhrazena. Sledujte 
místní tisk nebo nástěnku klubu na hale 2. ZŠ na 
Stalingradě.

nám. Republiky 146/11
Ne 8. 3. od 18 hod. FREE
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Slovem provede farář Miki Erdinger a zahraje 

skupina Letrourou Trio.
St 11. 3. od 19 hod.(vstupné)
QVÍZ V BATYSKA FU
Přijďte se pobavit a zasoutěžit si.
Čt 12. 3. od 20 hod.
HANGING HEARTS [USA]
Americké jazzové trio v čele se saxofonistou 

Chrisem Wellerem.

Zimní stadion
 Program play-off  2.ligy
osmifi nále (domácí zápasy)
so 28. 2. v  17.30 hod. 1. zápas: SKLH 

Žďár - HC Řisuty 
st  4. 3. v 18 hod. 3. zápas: SKLH Žďár - 

HC Řisuty  
ne  8. 3. v 17.30 hod. případný 5. zápas. 

SKLH Žďár - HC Řisuty 

čtvrtfi nále (v případě postupu)
1. zápas - st 11. 3. 
2. zápas - pá 13. 3.
3. zápas - ne 15. 3.
případný 4. zápas - út 17. 3. 
případný 5. zápas - čt 19. 3.
 
semifi nále (v případě postupu)
1. zápas - ne 22. 3.
2. zápas - út 24. 3.
3. zápas - čt 26. 3.
případný 4. zápas – so 28. 3.
případný 5. zápas - po 30. 3. 

ZO SPCCH v ČR  Žďár n. S.
čt 5. 3. od 9 do 10,30 hod., budova Čes. 

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

taných akcích v jarních měsících, o termínech 
plánovaných vycházek a zájezdů v 1. pol. 
2015, a o  aktualitách v základní organizaci 
SPCCH v ČR. 

 Pro zájemce měření krevního tlaku, masáž-
ní vibrační přístroj.

Út 10. 3. od 17 hod.  TIBET - přednáška 
Češky, která žije v Tibetu.

Vstupné: 30,- Kč
Pá 20. 3. od 19 hod.  JOSEFSKÁ NOC - 

zajištěn bohatý program a občerstvení, křest 
knihy V. Trojánka: Učitel, kronikář, sběratel, 
bojovník..., vystoupení dívčí skupiny AmaTer.

Út 24. 3. od 17 hod.  VELIKONOČNÍ 
SVÁTKY O STOLETÍ ZPÁTKY aneb jarní 
tradice v české domácnosti - přednáška Kami-
ly Skopové. Vstup zdarma.

St 25. 3. od 13.30 do 15.30 hod. VELI-
KONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI - 
výroba motýlků a ptáčků z ovčího rouna s lek-
torkou Hanou Hájkovou v pobočce Nádražní.

Pá 27. 3. od 19 hod.  NOC S ANDERSE-
NEM - 15. ročník mezinárodní akce pro dět-
ské čtenáře z 1. - 5. tříd. Pohádkové soutěže, 
divadelní představení, tajný výlet a nocování v 
knihovně. Přihlášky v odd. pro děti a mládež.

Přijímáme přihlášky do počítačových kur-
zů. Více informací na webových stránkách 
knihovny a v čítárně.

Informační centrum knihovny a čítárna  a 
pobočka Nádražní připravují burzu časopisů. 
Od 1. března jsou k výběru vyřazené časopisy 
z roku 2012 v cenách 3,- a  5,- Kč, dle hodno-
ty časopisu.

VÝSTAVY V KNIHOVNĚ:
4. 3. - 3. 4. PROUTEK SE ZELENÁ, KO-

HOUTEK KOKRHÁ - výstava prací žáků 3. 
a 4. třídy ze ZŠ Palachova (vestibul Čechova 
domu)

Do 16. 3. ZAOSTŘENO NA KRA JINU - 
putovní výstava o praktické ochraně přírody 
(odd. pro dospělé čtenáře)

23. 3 – 4. 4.  VÝROBKY UŽIVATELŮ 
KLUBU V 9 - jarní prodejní výstava 

(odd. pro dospělé čtenáře)
2. 3. - 31. 3. VELIKONOČNÍ VAJÍČKA  

A VÝZDOBA - výrobky Zdenky Jelínkové a 
Václavy Doležalové (vitrínky v chodbě u čí-
tárny)

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

stadion  Bouchalky
Muži A – divize D
Příprava
So  28. 2.  od 14 hod. - HFK Třebíč
So   7. 3.  od 14 hod. - Tat. Ždírec
Mistrovské zápasy
Ne  22. 3.  od 15 hod. - FK Mutěnice
Ne   5. 4.  od 15.30 hod. - FC Stará Říše
Mládežnické celky zahajují  v dubnu, více na  

www.fczdas.cz.
Fotbalový klub srdečně zve všechny příznivce 

na stadion
Bouchalky a děkuje za podporu v jarních mis-

trovských zápasech.

Horní ul. 22 
Tvůrčí dovednosti, velikonoční dílny

Po  2. 3. od 15 do 18 hod. Vlásky, které ros-
tou – panáček z pilin 

Po  9. 3. od 15 do 18 hod. Zdobení vajíček – 
quilingová technika                                                                                                                                  

Út 10. 3. od 15 hod.  Tvoření z pedigu – 
košíky, květináče aj. (Přihlášky nejdéle do 5. 3. 
2015.)

Po 16. 3. od 15 do 18 hod. Výroba glyceri-
nových mýdel

Út 17. 3. od 15 do 18 hod. Madeirová vajíč-
ka – technika děrování pomocí minivrtačky (vy-
fouknutá vajíčka přineste s sebou)

Út 24. 3. od 15 do 18 hod.  Velikonoční 
aranžování (Přihlášky nejdéle do  23. 3. 2015.)

Po 30. 3. od 15 do 18 hod. Zdobení poly-
styrenových vajíček – falešný patchwork ze 
stužek a látek.

Besedy
Út 3. 3. od 17 do 19.30 hod.  „Duševní hy-

giena členů rodiny“  -  Jak dbát o zdravý životní 
styl rodiny, rozhovory, relaxační techniky. Před-
náší Mgr. Luboš Novotný, hlídání dětí domluvte 
předem. V závěru možnost individuálního pora-
denství.                      

Út 10. 3. od 9.30 hod. „Žena v každé z nás“. 
Cyklus besed. 2. téma  Čas v kruhu – pravidelné 
střídání daných období, měsíční kalendář. Bese-
da s Mgr. Elen Sejrkovou, hlídání dětí zajištěno, 
v závěru možnost individuálního poradenství                                                                                                                           

Út 24. 3.  od 9.30 hod.  3. téma Fáze cyklu 
v životě ženy, jaká je žena - beseda s Mgr. Elen 
Sejrkovou, hlídání dětí zajištěno, v závěru mož-
nost individuálního poradenství

Út 17. 3.  od 9.30 hod.   „Chemie nebo pří-
roda v kosmetice“ s Marcelou Mišákovou,při-
pravíme si společně přírodní deodorant, mož-
nost  individuálního poradenství

Čt 26. 3. od 15.30 do 16.30 hod.  „Kojení 
a správná péče o miminko v tomto období“. 
Radí laktační poradkyně a dětská zdravotní sest-
ra Šárka Pohanková. Přihlášky  do 25. 3. 2015.

St 25. 3. 
EXKURZE DO TOKOZU
Jen pro členy Svazu důchodců ČR
Sraz v 9 hodin u vchodu do závodu.
Zájemci se přihlásí u Ing. Šindeláře,  tel. 602 

357 136, nejpozději do 20. 3.
So 28. 3. od 16 do 21 hodin
Sokolovna – velký sál
TANEČNÍ PODVEČER PRO SENIORY
Hraje Žďárská trojka J. Šimka.Út  3., 17. a 31. 3., od 16.30 do 18 hod.

Přípravka šprtec
Vstup pro každého zájemce.

Út 10. a út 24. 3., od 16.30 do 18 hod.
Turnaje Calder Cup
Veřejně přístupná akce pro každého zá-

jemce. Více na  htt p://vysocina.billiard-
hockey.cz/.

Poliklinika ZR, 4. patro
Čt 12. 3. od 15 hod.
DEKORA CE Z PEDIGU 
Výroba jarních aranží s využitím pedigu, 

květin a dalších doplňků. Hlaste se  předem na 
tel. č. 734 346 479. 

Út 17. 3. od 19 hod.
PALIČKOVANÉ VELIKONOČNÍ DE-

KORA CE
Minikurz techniky paličkování, výroba veli-

konočních dekorací touto technikou. Hlaste 
se  předem na tel. č. 734 346 479. 

Čt 26. 3. od 15 hod.
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 
Tvořivé odpoledne pro celou rodinu se zdo-

bením kraslic, pletením pomlázek a mnoha 
nápady na výrobu velikonočních dekorací pro 
děti. 

Studánky jsou v pořádku
Voda ve studánkách Salvatorka a U Kři-

váku, nacházejících se v rekreačních lesích 
kolem Ždáru, je pitná. Hygienici provedli 
rozbor obou pramenů ze vzorků odebra-
ných  dne 11. 2. 2015.   -lv-

   7. 3. Pohled - Svatá Anna - Havlíčkův Brod 
(14  km) sraz v 9.20 nádraží ČD

 14. 3. Herálec - Devět skal – Malin. skála – 
Sněžné (15) v 8.45 nádraží ČD

 21. 3. Zahájení „Jarní turistické sezony“ 
Žďár n. S. v 9 hod. Sokolovna

 28. 3. Havlíčkův Brod (15) v  7.30 nádraží 
ČD

Vycházky jsou určeny pro veřejnost, každý jde 
na  vlastní nebezpečí, změna programu vyhraze-
na.

Římané opět v muzeu
Dva římští legionáři v plné zbroji se v neděli 

29. března ujmou  návštěvníků žďárské Tvrze, 
kteří v době od 13 do 17 hodin navštíví  výsta-
vou „AVE CAESAR!“.

Předváděcí akce bude rozloučením s touto  za-
jímavou podívanou, díky které jsme se od konce 
ledna mohli seznámit s každodenním životem 
římských legionářů a jejich výzbrojí, výstrojí i 
způsobem boje.

Autorem výstavy je  Petr Škorpík ze skupiny 
živé historie LEGIO X GPF a tamní „římští 
legionáři“ při závěrečné akci povypráví zážitky z 
válečných tažení a chybět nebude ani malá ukáz-
ka boje.

Návštěvníci se také dozví, co byla tesera, sub-
ligacula nebo spongium, k čemu se používaly 
katapulty, jak vypadal tábor římské legie, jak 
dlouho a za kolik legionáři sloužili, co jedli, pili, 
čím se bavili, jak probíhala přeprava vojska a ja-
ký byl rozdíl mezi bojovou taktikou Římanů a 
Germánů. 

„Dioráma scény z bitvy v Teutoburském lese v 
roce 9 našeho letopočtu ukazuje, že Římané občas 
i prohráli. Vybrané součásti výzbroje a výstroje si 
mohou návštěvníci vyzkoušet,“ zvou průvodci Re-
gionálního muzea Stanislav Mikule a  Kamila 
Dvořáková. -lv-

Sportovní hala Bouchalky
So  7. 3. v 10.00 a 13.00 Hrotovice (2. liga 

mužů)
So  21. 3. v 10.00 a 13.00 Dansport Praha 

(2. liga mužů)

Tělocvična ZŠ Palachova
So  7. 3. v 10.00 a 13.00 Přibyslav (krajský 

přebor – ženy)
So  7. 3. v 9.00 Humpolec, Pelhřimov, Nové 

Veselí (turnaj krajského přeboru - kadetky)
Ne  22. 3. v 9.00 Bedřichov, Světlá, Nové 

Veselí (fi nále krajského přeboru - starší žáky-
ně)

So  28. 3. v 10.00 a 13.00 Jihlava (krajský 
přebor – ženy)

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

So  7. 3. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ Pa-
lachova 35(774 430 777)

Ne  8. 3. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ Pa-
lachova 35 (774 430 777)

So 14. 3. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, (566 642 545)

Ne 15. 3. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, (566 642 545)

So 21. 3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81  
(774 900 858)

Ne 22. 3. MUDr. Jiřina Foltanová,  U 
Zbrojnice 404, Svratka (608 069 430)

So 28. 3. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, (566 642 545)

Ne 29. 3. MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, 
Strojírenská 6, (566 642 545) 

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 do-
spělé i děti v Úrazové nemocnici Brno, Ponáv-
ka 6, 662 50 Brno (so, ne, svátky: 17.00 - 07.00 
hodin), tel:  545 538 421.  -red- 

Soutěže  na ZUŠ
Po jarních prázdninách se naplno rozjela 

okresní kola soutěží Ministerstva školství mlá-
deže a tělovýchovy ČR v hudebním oboru ZUŠ. 
V sólovém zpěvu postoupili do krajského ko-
la dva žáci ZUŠ – Markéta Bořilová (Mgr. Pa-
vel Schmidt) a Jan Klement (MgA. Vladimír 
Kyas). Ve hře na dechové nástroje si vybojovali 
svými výkony 1. místa a postupy do krajského 
kola žáci Lucie Zástěrová (Mgr. Michaela Ku-
řavová), Linda Kybeková (Mgr. Kateřina Polá-
chová), Aneta Němcová a Josef Řetický (Mgr. 
Leoš Drahotský) a Anna Ledvinková (Zdeněk 
Kužela). Obě krajská kola proběhnou během 
března  v jihlavské ZUŠ. Přejeme našim mladým 
hudebníkům mnoho štěstí a zdaru v dalším ko-
le!
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Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené 
v období 1.3. – 30.4. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy 
na plastové a dřevěné výrobky do konce dubna 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 

30.4.

křemičité

ceny a objednávky na telefonu

Ing. Rudolf Křesťan, Velká Losenice 281
Průmyslová zóna „U Nádraží“

rudolfkrestan@seznam.cz

! NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO !

LOSENICE
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