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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Autobusová fi rma ZDAR nabídla obyvatelům Žďáru možnost prohlédnout si její prosto-
ry. Nabídla historickou techniku, děti si mohly vyzkoušet jízdu na trenažéru. Během dne fi rmu navštívily spousty diváků.
  Foto: Antonín Zvěřina  

Humanitární sbírku pro diakonii 
pořádá město Žďár nad Sázavou spo-
lu s farností sv. Prokopa. Uskuteční 
se od pondělí 2. listopadu do pátku 
6. listopadu vždy od 9 do 17 hodin, 
v pátek do 12 hodin, v garážích býva-
lého městského úřadu na náměs-
tí republiky vedle služebny městské 
policie. 

Zájemci mohou přinést dámské, 
pánské, dětské letní a zimní oblečení, 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-
ky, záclony, peří, péřové a vatované 
přikrývky, polštáře a deky, funkční 
domácí potřeby, nádobí, látky, obuv 
a nepoškozené a kompletní hračky. 
Věci je třeba zabalit do igelitových 
pytlů nebo krabic, aby se transpor-
tem nepoškodily.  -zt-

Pořádají sbírku

Architekta nemají 
Zájemci o post městského archi-

tekta ve Žďáře nad Sázavou mohou 
nabídky zasílat do soboty 10. říj-
na. V zářijovém termínu se přihlási-
li pouze tři zájemci, město má zájem 
vybírat z více uchazečů. Předpoklá-
daný nástup je prozatím stanovený 
na prosinec. Pokud se podaří funk-
ci obsadit dříve, může nastoupit 
v jiném časnějším termínu. -zt-

Analýza přispěje ve Žďáře nad 
Sázavou k optimalizaci městské 
hromadné dopravy. 

 Antonín Zvěřina 

Tisková konference, která se ve 
Žďáře nad Sázavou konala 23. září, 
měla netradičního hostitele. Novi-
náři se s vedením města setkali v his-
torickém autobusu Praga na náměstí 
Republiky. „Jedná se o jeden z prvních 
autobusů, které se podařilo rekonstruo-
vat,“ upozornil Lukáš Německý, 
vedoucí provozu autobusové dopra-
vy. 

Naznačil, že si ho mohou prona-
jmout i soukromé osoby například 

na svatbu. Zdůraznil, že podnik Zdar 
vlastní víc historických autobusů i 
nákladních vozidel. Ty pak vystavuje 
na počátku září na Dnu otevřených 
dveří. 

„V budoucnu zvažujeme, zda tento den 
nepořádat v Týdnu mobility,“ podotkl 
Německý. Město tuto akci podporu-
je tím, že v tento den je městská hro-
madná doprava ve městě zdarma. 

Starosta Zdeněk Navrátil pozna-
menal, že město neustále pracuje na 
tom, aby doprava ve městě ještě více 
sloužila obyvatelům a návštěvníkům. 
Připomněl, že město si posledního 
půl roku zpracovalo analýzu městské 
hromadné dopravy.  

Nastínila pohled samosprávy, 
pohled úřadu, pohled dopravce a 
expertů z pardubické univerzity. 
K problematice se mohli vyjádřit i 
obyvatelé města a stále mohou svo-
je připomínky zasílat. „Město jsme si 
rozdělili na tři části, kde jsme mapovali 
slabé i silné stránky městské dopravy,“ 
podotkl Navrátil.

Naznačil, že městská hromadná 
doprava je ve Žďáře zavedená a umož-
ňuje snadnou dopravu s možnos-
tí přestupu na jiné regionální zdroje 
dopravy. „Má dobré náklady a mini-
mální problémy se černými pasažéry,“ 
uvedl Navrátil. 

 (Pokračování na str. 2)

Chtějí zlepšit ve městě dopravuPředstaví své obory
Druhý ročník odpoledních před-

nášek, které se konají dvakrát za 
měsíc na půdě Gymnázia Žďár nad 
Sázavou, odstartoval už v září. Stej-
ně jako v loňském roce budou hlav-
ními přednášejícími učitelé školy, 
kteří představí své obory tak trochu 
netradičně nejen studentům ško-
ly, ale všem, kteří budou mít zájem 
se i nadále vzdělávat bez ohledu na 
datum narození. 

Pro tento rok jsou opět zváni 
zájemci o cestování, chemii, bio-
logii, historii, fyziku, zdravovědu a 
další rozmanité obory. Přednášky 
se konají vždy ve středu od 16.30 
hodin a jsou pro všechny posluchače 
zdarma.   -zt-
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SLAVNOSTNÍ otevření Muzea nové generace na Zámku Žďár nad Sázavou 
provedli Marie Kinsky, Constantin Kinský, Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 
a fr ancouzský architekt Gilles Marty z fi rmy INCA. Foto: archiv zámku

Muzeum je ofi ciálně otevřené

(Dokončení ze str. 1)
Za výhodu považuje, že městská 

hromadná doprava převážně využívá 
nízkopodlažní autobusy. Přehlednost 
o dopravě také zlepšilo nové značení 
v budově polikliniky. 

Ze slabých vyjmenoval nedosta-
tečnou obslužnost některých částí, 
nepřehledné značení linek, malou 
nabídku spojů v některých časech, 
návaznost na některé spoje například 
u vlaků, chybějí také informace  a ve 
špatném stavu jsou zastávky a označ-
níky. K dopravě se mohou lidé vyjá-
dřit i v dotazníku ve Zpravodaji a na 
internetu. 

Německý netajil, že podnik si váží 
všech cestujících, ale má zájem, 
aby městskou hromadnou dopravu 
využívalo víc lidí. Ke zlepšení služeb 
poslouží již zmiňovaný dotazník. 

Německý připomněl, že podnik při-
pravil 24 hodinovou jízdenku, která 

je výhodná zejména pro turisty. Tu 
mohli cestující využívat od 1. čer-
vence. „Věřím, že této jízdence připra-
víme ještě větší propagaci a zvýší se o ni 
zájem,“ podotkl Německý. 

Naznačil, že městská hromadná 
doprava má i nové webové stránky. 
Tam lidé najdou veškeré informace 
včetně uzavírek. Dopravce chce také 
využívat autobusy na plyn. Pokud 
jde o elektrobus, pořizovací cena se 
pohybuje až kolem deseti milionů 
korun. „Otázkou je, jak dlouho vydrží 
životnost baterek, které stojí zhruba dva 
miliony korun,“ vysvětlil Německý. 

Nastínil, že ve Žďáře jezdí pět 
základních autobusů. V ranních a 
odpoledních špičkách provozovatel 
využívá i linkové autobusy. Za prv-
ní pololetí přepravil zhruba 590 tisíc 
osob. Celkem má doprava téměř 60 
zastávek. Důchodci nad 70 let mají 
dopravu zdarma.

Chtějí zlepšit ve městě...

TISKOVÁ konference se netradičně konala v historickém autobusu. Na snímku 
vpravo starosta Zdeněk Navrátil. Vlevo vedoucí autobusového provozu Lukáš 
Německý. Foto: Antonín Zvěřina

Velkoobjemové kontejnery mohou 
obyvatelé Žďáru nad Sázavou využít 
od pondělí 5. do soboty 17. října na 
obvyklých místech. Místostarosta 
Josef Klement upozornil, že biopo-
pelnice se vyvážejí každé úterý, pří-
padně středu. Obyvatelé mohou na 
městském úřadu požádat výpůjč-
ku těchto popelnic. Město rozšířilo 
počet kontejnerů na použitý textil. 

V nejbližších dnech obdrží oby-
vatelé Žďáru složenky pro výběr 
poplatku za komunální odpad za 
druhé pololetí roku ve výši 290 

korun. Poplatek je splatný do konce 
října. Radnice žádá obyvatele, aby 
si řádně označili své schránky. Upo-
zorňuje, že poplatek musí zaplatit i 
osoby s trvalým pobytem na měst-
ském úřadu. 

Klement připomněl, že je možné 
získat informace i o kompostérech. 
Starosta Zdeněk Navrátil doplnil, 
že v této oblasti město zvažuje o zís-
kání dotace na pořízení těchto zaří-
zení. „To by snížilo produkci biood-
padu a město by platilo méně za jeho 
uložení,“ poznamenal.  -zt-

Rozmístí kontejnery

Rozšíření parkoviště a výstav-
ba lávky přes Stržský potok má za 
cíl zlepšit parkování a bezpečnost 
chodců u zámku Kinských. Náhrad-
ní parkování najdou zájemci u fi r-
my Tokoz. Parkoviště by mělo být 
opět k dispozici na sklonku letoš-
ního roku. Práce budou pokračovat 
v příštím roce. 

V současné době ani starosta Zde-
něk Navrátil, ani místostarosta Josef 
Klement nedokáží odhadnout, kolik 
tam vznikne parkovacích míst. „Jed-
no víme zcela jistě, že všechna budou 
zakreslená a vzniknou tam i místa 
pro vozíčkáře,“ nastínil Klement. 

Doplnil, že se v místě nepočítá 
z parkováním nákladních automo-
bilů ani autobusů. Autobusy tam 
budou moci zastavit na třech mís-
tech, ale po vystoupení cestujících 
si musí najít pro parkování jiné mís-
to. Navrátil naznačil, že k akci město 
přistoupilo z toho důvodu, aby zvý-
šilo bezpečnost lidí, kteří k zámku 
přijíždějí osobním automobilem. 

„Parkoviště také nepůsobí příliš 
esteticky,“ podotkl.  Poznamenal, že 
město také usiluje o další přechody 
pro chodce. I ty by měly zvýšit bez-
pečnost také dětí, které v místě pře-
cházejí do základní školy.   -zt-

U zámku se rozšíří parkoviště

Nahradili starý rozhlas
Starý, místy nefunkční, drátový 

rozhlas ve Žďáře nad Sázavou, nahra-
dil nový bezdrátový. Tuto investici 
město spojilo s akcí odboru rozvo-
je územního plánování a krizovým 
řízením města. Významně pomoh-
la dotace ve výši 7,5 milionů korun, 
což činilo 90 procent nákladů. 

„Nový rozhlas bude vysílat dva-
krát týdně. Obsahovat bude pozvánky 
zastupitelstva, akcí pořádaných úřa-
dem a příspěvkovými organizacemi 
města. Jediné co odpadne, je komerční 
vysílání,“ naznačil místostarosta Josef 
Klement. 

Doplnil, že po dobu pěti let kvůli 
dotaci není něco takového možné. 
Rozhlas lze využít v případě krizo-
vého řízení města. „Jedná se moder-
ní techniku, kdy se u části jednotlivých 

reproduktorů dá ovládat hlasitost,“ 
podotkl Klement. 

V místních částech Stržanov a 
Veselíčko si mohou jednotliví před-
sedové osadních výborů zvolit vlast-
ní vysílání. Starosta Zdeněk Navrá-
til upozornil, že hlasitost se bude 
postupně dolaďovat. Nastínil, že rad-
nice se nebrání žádnému podnětu 
od obyvatel města.   

Žďár má nyní 269 vysílacích hnízd. 
Ta obsahují tři reproduktory, anténu 
a záložní zdroj energie. Bez napájení 
hnízdo vydrží 72 hodin. V současné 
době je rozhlas ve zkušebním provo-
zu. Vysílání se z bývalého sídla měst-
ského úřadu přesídlilo do stávajících 
prostor. Rozhlas také poslouží pro 
pravidelné zkoušky sirén vždy první 
středu v měsíci.   -zt-

Pomohou osadním výborům 
Setkání s osadními výbory ve všech čtyřech částech iniciovalo vedení měs-

ta ve Žďáře nad Sázavou. „Chtěli jsme se seznámit s problematikou přímo na 
místě. Měli jsme dobrý pocit, že v osadních výborech pracují iniciativní lidé, kteří 
mají zájem pro vesnici něco udělat,“ podotkl starosta Zdeněk Navrátil.  

Připustil, že se této problematice chce radnice usilovněji věnovat. V roz-
počtu na příští rok hodlá radnice vyčlenit 200 tisíc korun, které osadním 
výborům pomohou udržet tradice a společenský život. 

Navrátil vysvětlil, že osadní výbory nemají svoje IČO a proto se nemohou 
zapojovat do grantových programů. „Už se dokázaly domluvit, kolik která obec 
peněz dostane,“ naznačil Navrátil. Doplnil názvy jednotlivých částí, Rado-
nín, Mělkovice, Stržanov a Veselíčko. Jednotlivé obce si pak peníze rozdělily 
podle počtu obyvatel.   -zt-

Pozvánka na veletrh
Pá 9. 10. a so 10. 10. KD Ostrov, 

Havlíčkův Brod
25. PODZIMNÍ
KNIŽNÍ VELETRH 
Slavnostní zahájení, pá v 10 hod., 

salonek 1.
Letošními hosty veletrhu budou 

Zdeněk Svěrák, Jiří Žáček, Ota Ulč či 
Michal Viewegh, kterému patří i před-
večer akce v klubu OKO od 20 hod. 
při listování knihou povídek Zpátky 
ve hře. Více na: www.hejkal.cz
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Jsme jediná restaurace ve Žďáře, která kompletně přestala používat stabili-
zátory (E), chemii, konzervanty a polotovary, které by tyto složky obsahova-
ly, uvádí majitel restaurace p. Cibulka.

Jak Vás napadlo takhle radikálně změnit stravování u Vás v restauraci?
Určitě bych neřekl radikálně, už na začátku jsme 90 % jídel vařili sami, takže 

jsme rozhodli těch zbylých 10 % doplnit o vlastní výrobu, popřípadě použít 
BIO potravinu.

Snažíme se to hlavně dělat pro lidi, záleží nám na tom, jak se stravují, a není 
důležité jakou kuchyň preferují.

Určitě dobrá myšlenka, ale myslíte, že to místní dostatečně ocení?
Tak máme dost místních, kteří to už oceňují a rádi se u nás stravují, ale hlav-

ně to oceňuje naše zahraniční klientela, která nás i k tomuto kroku dovedla.
V zahraničí v lepších restaurací je to podmínka, nyní i v naší restauraci. Na 

zahraničních portálech už před létem jsme inzerovaní jako restaurace bez 
éček a přineslo to velký příliv zahraničních klientů, a pro ně chceme tento 
nadstandard udržet.

Vím, že je několik restaurací v České republice, které se vydaly stejnou 
cestou jako vy a některé jsou velmi vyhlášené, ale většina je ve velkých 
městech. Tady ale není velké město.

Na městě nezáleží, ani na místě. Všude jsou lidé, kteří by se rádi dobře a 
zdravě stravovali. Jak řekl náš jeden velmi dobrý klient: „Nechápu, jak může 
někdo platit za jídlo v restauraci, koupené v supermarketu, ohřáté v mikro-
vlnce a přelité chemickou omáčkou, ani doma bych se takhle nestravoval”.

Je nějaké exotické jídlo, které jste krom Vašeho jídelního lístku dělal?
Napadá mě jich hned několik, protože se moc jídelního lístku nedržíme a 

rádi nabízíme svým klientům nová jídla, abychom uspokojili jejich apetit.
Vyberu jedno jídlo, které jsme dělali pro zdejší hosty: 2,5 kg chobotnice 

grilovaná na česneku a čerstvých bylinkách s cuketou, baklažánem, rajčaty, 
trhaným salátem s cherry rajčátky, bylinkové bagety, zeleninové tortilly, salsu, 
quacamole, dýňové purré, limetkový dip.

Yucatan vaří bez éček

(PI-yucM)
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Zastupitelům ve Žďáře nad Sáza-
vou jsme pro říjnové číslo Žďárských 
novin položili otázku:

Myslíte si, že práci samosprá-
vy, města a městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou pomůže větší 
transparentnost, otevřenost vůči 
veřejnosti?

KSČM

Petr Stoček
Větší snaha o transparentnost a 

otevřenost vůči veřejnosti se zatím 
realizovala prakticky pouze přijetím 
„Zásad transparentnosti“ a na ně 
navazujícími změnami v jednacím 
řádu zastupitelstva a dalších orgá-
nů města, které zastupitelstvo města 
Žďár nad Sázavou schválilo na svém 
7. zasedání dne 7. září 2015. Sna-
ha vedení města o otevřenost je v 
„Zásadách“ deklarována dílčími cíli. 

První z nich je zvýšení informo-
vanosti občanů jako prostředku k 
získání zpětné vazby. To zvýšení 
v  podstatě spočívá v důslednějším 
zveřejňování materiálů zastupitel-
stva, rady města, výborů a komisí 
na webových stránkách města a roz-
hodně povede ke zvýšení informo-
vanosti té části občanů, kteří si už 
zvykli na práci s internetem. Úřad 
má k tomu za úkol zajistit uživatel-
sky přívětivou formu zveřejňova-
ných podkladů, ale to je spíše otázka 
technická a s transparentností nemá 
příliš mnoho společného. 

Další cíle, jako je rozšíření mož-
ností občanů města zapojit se do 
jeho správy nebo předcházení 
korupci v rámci města a městského 
úřadu tyto „Zásady“ asi řešit nemo-
hou a nebudou. To nejdůležitější v 
otevřenosti je především stejně ote-
vřená zpětná vazba od občanů měs-
ta a tady doplácíme na fi losofi i, která 
je dlouhodobě prosazovaná - že se 
každý má starat o sebe a nespoléhat 
na něčí pomoc, tedy ani na pomoc 
samosprávy či městského úřadu. 

ČSSD

Vladimír Novotný
Jsem přesvědčený, že transpa-

rentnost a větší otevřenost pomáhá 
nejen samosprávě a úřadu, ale pře-
devším občanům města v lepší ori-
entaci, informovanosti a kontrole 
práce jimi volených funkcionářů. 
Ale bohužel dokument, který schvá-
lilo zastupitelstvo města, není výraz-
ným posunem vpřed. 

Tento dokument je pouhou poli-
tickou proklamací stávajícího vede-
ní, který shrnuje to, co úřad již 
dávno dělá, a já jsem pro to také v 
minulosti hlasoval. 

Novinkou je snad pouze zveřejňo-
vání materiálů před jednáním zastu-
pitelstva. Možná by stálo za to, aby 
vedení Žďáru nahlédlo do svých 
slibů a restů, které někteří z nich 
podepsali občanům před volbami. 
O to více mě mrzí, že nebyl přijat 
můj návrh na zveřejňování materiá-
lů před jednáním rady. Jedná se o 
administrativní záležitost, kterou 
např. Kraj Vysočina dělá již mnoho 
let. Kraj Vysočina nemá s otevřenos-

tí žádný problém. 
Stačí se podívat na webové strán-

ky kraje. Participativní a klikací 
rozpočet, zveřejňování veřejných 
zakázek, smluv, faktur, investič-
ních map, materiálů před jednáním 
atd. považujeme za samozřejmost. 
Samozřejmě, že nikdy není vše 
ideál ní, ale jsme rádi za každou dal-
ší inspiraci. 

Zveřejnění materiálů před jedná-
ním rady je jen malý zlomek z toho, 
co vedení města slíbilo a mohlo spl-
nit. Nestalo se tak. Odmítli zveřej-
ňovat materiály, nechtějí plnit svůj 
slib zveřejňování hlasování rady po 
jménech a mnoho dalších „restů“. 
Nakonec jsem alespoň rád, že po 
dlouhé přestávce a poradě přistou-
pilo vedení města na můj návrh zve-
řejňovat jednání a materiály pracov-
ních skupin. Zastupitelstvo nakonec 
tento můj návrh schválilo.

Samozřejmě, že všechna tato opat-
ření vyžadují více práce úřadu a 
zodpovědný přístup ke zveřejňová-
ní informací. Tím se nejenom zvy-
šuje možnost kontroly, ale přináší to 
i další inspiraci pro práci samosprá-
vy a úřadu. Za sebe mohu slíbit, že 
velmi rád předám zkušenosti kra-
je s aplikací skutečné otevřenosti a 
transparentnosti. Nejenom té, která 
je popsána na předvolebních letá-
cích, ale té, která je skutečně prakti-
kována. 

Odpověď: Větší transparentnost? 
A co je na nich vlastně nového? 
Téměř všechno bylo rozhodnu-
to již v minulém volebním období.  
Výrazný posun tam nevidím. Zprá-
vy z komisí jsou dobré, občan bude 
mít přehled o jejich činnosti a nápl-
ni. Ale v současné době je to málo, 
pokračování se nám jaksi zadrhlo. 
Přitom víme, že lidé údaje z radnice 
sledují a případně se k nim vyjadřu-
jí. Věřím, že nakonec se na dalších 
krocích v zastupitelstvu shodneme. 
Zřejmě to chce ještě nějaký čas.

KDU - ČSL

Anna Janů
Jednoznačně ano. V dnešní době 

hrají informace velice důležitou roli. 
Město by nemělo utajovat nic, k 
čemu není nějaký rozumný důvod. 
Díky moderním technologiím dnes 
není problém sdílet projednáva-
né materiály, smlouvy a záznamy z 
jednání bez výrazných fi nančních 
nákladů. 

Věřím, že přijatá opatření mohou 
zvýšit zájem občanů o činnost měst-
ské samosprávy. Je škoda, že v rámci 
schválených Zásad transparentnos-
ti města Žďáru nad Sázavou nebylo 
prosazeno také zveřejňování jme-
novitého hlasování z jednání Rady 
města. Občané by měli vědět, jak 
jimi volení zástupci rozhodují.

KSČM

Jaroslav Miklík
Samozřejmě, větší transparent-

nost a otevřenost vůči veřejnosti 
může zkvalitnit práci celého úřadu. 
Ale proč to vydávat „knižně“, to jako 

bych nařídil „knižně“, že musím mít 
někoho rád a druhého nerad. A to 
přece nejde. Dobrá práce úřadu pro 
město a občany se nedá nařídit, to 
musí být samozřejmé. 

Dobrý politik (nejen v samosprá-
vě) a dobrý úředník úřadu musí 
především vidět cíl svého snažení 
v pohodě občana – ale ne proto, že 
to má napsané v nějakém předpisu 
či vyhlášce. Dobrý politik a dobrý 
úředník nesmí říci občanovi „to ne-
jde…“, ale naopak musí udělat vše 
proto, aby byl občan spokojen. 

A k tomu nepotřebujeme vydá-
vat „knižně“ podmínky pro vět-
ší transparentnost, otevřenost vůči 
veřejnosti. Proto nazývám „knižní“ 
vydání podmínek pro větší transpa-
rentnost, otevřenost vůči veřejnosti 
„politickým materiálem“, který má 
jen upevnit spolupráci mezi koalič-
ními partnery ve vedení radnice

ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO

Ondřej Vykoukal
Jsem přesvědčen o tom, že větší 

transparentnost fungování veřejné 
správy ve Žďáře nám všem prospěje. 
Účel nedávno přijatých zásad vidím 
ve dvou oblastech. První oblastí je 
účinné předcházení možné korupce 
v rámci města a městského úřadu. 
Maximální otevřenost veřejné sprá-
vy na jakékoli úrovni je obecně přijí-
mána jako jeden z nejefektivnějších 
prostředků prevence korupce. 

Toho je dokladem i nedávno 
Poslaneckou sněmovnou schvále-
ný zákon o registru smluv, na jehož 
základě se budou smlouvy zveřej-
ňovat povinně ze zákona. Druhou 
oblastí, kde vidím účel zásad trans-
parentnosti, je zvýšení zájmu Žďárá-
ků o dění na půdě městského úřadu. 
Pokud má nově každý občan snad-
nou možnost zjistit, co se bude pro-
jednávat na jednání zastupitelstva, 
co se projednávalo na jednání rady 
města, a nemusí si tyto informa-
ce složitě vyhledávat, je pravděpo-
dobnost jeho zájmu o správu svého 
města rázem násobně vyšší. 

Nakonec je větší informovanost 
občanů města obrovským přínosem 
i pro městskou samosprávu, když 
pouze informovaní občané můžou 
vedení města poskytnout konstruk-
tivní zpětnou vazbu, o kterou roz-
hodně stojíme.

ANO 2011  
Vlastimil Forst 

Otevřenost obecně je indikací 
důvěry, určité vyzrálosti a pravdi-
vosti společnosti. V případě města 
se jedná o vzájemný vztah občanů, 
kteří mají své individuální potře-
by, zájmy a motivace, zaměstnanců 
úřadu a zvolených zástupců. Ote-
vřenost tedy není jednostrannou 
záležitostí, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Všichni, ať ti „nahoře“ 
nebo ti „dole“ vytvářejí atmosféru, 
ve které je snazší, těžší, možné ane-
bo nemožné se otevřít. 

V každém případě je to pro ty, 
kteří se rozhodují o míře své ote-
vřenosti, o zveřejňování informací, 

o možnosti nechat druhé nahlížet 
do procesu tvoření a rozhodování, 
výzva. Výzva k tomu, aby překona-
li své strachy, že si svůj dobrovolně 
zvolený úkol vedení ostatních nebo 
správu věcí veřejných otevřeností 
ztíží, neboť mohou být dotazováni, 
ovlivňováni, osočováni či odsuzo-
váni nebo, že narazí na odpor. Že s 
kůží na trh jsou ochotni jít spíše sil-
ní jedinci, kteří nemají navíc nečest-
né úmysly, je zřejmé. 

A nemusí to znamenat, že mají 
„patent na rozum.“ Zcela jistě to ale 
znamená, že otevřeností dávají mož-
nost vést dialog. Toho se bojí ti, kte-
ří cítí, že dialog znamená střet, ztrá-
tu výsad či výhod anebo více práce. 
Transparentnost, otevřenost měst-
ského úřadu ve Žďáře nad Sáza-
vou se postupně zlepšuje, nicméně 
vidím, že mnohého se bojíme. I to 
je „zásluha“ všech. 

Možnost zrání, který otevřenost a 
komunikace umožňuje, je důležitá 
pro nás pro všechny. Proto se přiklá-
ním ještě k větší otevřenosti, i když 
jsem si vědom, že se budeme přít. 
Tento proces lze podstoupit dob-
rovolně, nebo se nám „to přihodí“. 
Je za pět minut dvanáct…  Když to 
ustojíme, budeme silní.

ODS

Radek Černý
Transparentnost. To je v součas-

nosti moderní a mocné slovo. Stejně 
jako např. obecný pojem boje proti 
korupci. Kdyby někdo zaváhal, nebo 
snad chtěl polemizovat o konkrét-
ním obsahu, bude podezřelý, jestli 
nemá v úmyslu něco tajit, či provo-
zovat korupční jednání. Takže tímto 
dobrovolně riskuji, když doporučuji 
i v tomto tématu, držet se selského 
rozumu, nepodléhat módním tren-
dům a vyvarovat se extrémů, aby i 
dobře míněná aktivita nenadělala v 
praxi více škody než užitku. 

Současná čtyřkoalice ve vedení 
radnice přijala Zásady transparent-
nosti, které přijalo zářijové zasedá-
ní Zastupitelstva města. Je to řád-
né formální ukotvení některých již 
zaběhlých zvyklostí, jako je veřej-
ně přístupný audiozáznam jed-
nání Zastupitelstva, kterého se k 
občanům dostává už od roku 2014. 
Současně přináší i některé zásadní 
novinky, jako je zveřejňování pod-
kladových materiálů pro jednání 
rady. To je dobře, i když ze zkuše-
ností např. z besed a veřejných pro-
jednávání nepředpokládám, že by 
tyto materiály studovaly početné 
zástupy Žďáráků. 

Mimochodem o konečné podobě 
Zásad transparentnosti probíhala v 
Radě města opakovaně razantní, ale 
korektní diskuze. Nejvíce sporný byl 
návrh na zveřejňování audiozázna-
mu z Rady města vč. jmenovité hla-
sování. Tento požadavek předložili 
kolegové, signatáři předvolebního 
programu Rekonstrukce Žďáru, kde 
byl tento předvolební slib ukotven. 
Osobně jsem byl z více důvodů pro-
ti.  Jsem přesvědčený, že by to nic 
dobrého nepřineslo. 

 (Pokračování na str. 6)

Novotný: Posun v otevřenosti nevidím
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(Dokončení ze str. 4)
Taky proto to není zavedená pra-

xe v žádném městě České Republi-
ky. V rozhodujícím hlasování těsně 
převládl zamítavý postoj. Čeho si 
opravdu cením je, že tento rezultát 
jednotně respektují všichni členové 
Rady a podporují jednotný výstup. 
Koaliční vládnutí potřebuje ústup-
ky a kompromisy. To při vzpomín-
ce na „jednotu“ výstupů představi-
telů minulého volebního období je 
povzbudivé. 

Podle mého názoru by nutná, ale 
optimální míra transparentnos-
ti neměla bránit v řádných volbách 
zvolenému zástupci občanů dokázat 
učinit rozhodnutí dle svého osobní-
ho vědomí a svědomí a nést za něho 
zodpovědnost. Neměl by být pod 
neustálým, nepříjemným tlakem 
online přenosu každé jeho dílčí úva-
hy, každého slova bez znalostí kon-
textu. Přiměřená dávka autonomie a 
soukromí je normální a měla by být 
zachována, stejně tak jako např. v 
každé fungující rodině. 

Současná míra a úroveň otevře-

nosti a dostupnosti informací ze 
Žďárské radnice je plně dostačují-
cí. Jako zastupitel Kraje Vysočina 
mám srovnání s fungování krajské 
samosprávy, kde je to obdobné. I 
když občas se podivuji, že v rozporu 
s proklamacemi sociálně demokra-
tického vedení o příkladné transpa-
rentnosti, jsou přesto některé pod-
kladové materiály k jednání Rady 
kraje veřejnosti nedostupné. Např. z 
Rady kraje č.21 : Střednědobé plány 
na období 2016-2018 pro zdravot-
nické příspěvkové organizace zřizo-
vané Krajem Vysočina. Neveřejné! 
Proč? To nejsou žádné osobní úda-
je, to není v rozporu se zákonem.  
Přesto se tyto důležité informace 
občané nesmí dozvědět. To se nám 
ve Žďáře nestává.

KDU - ČSL

Rudolf Voráček
Větší transparentnost pomůže zís-

kat a udržovat důvěru veřejnosti, že 
s jejich fi nancemi se zachází skuteč-

ně ve veřejném zájmu. Nestačí poli-
tické deklarace o transparentnosti, 
je potřeba konkrétní postupy zakot-
vit do řádů a pravidel, což přinese 
pochopitelně vyšší nároky na práci 
„servisních služeb“ i požadavek ote-
vřenosti směrem k dodavatelským 
fi rmám.

Na zářijovém jednání zastupi-
telstva byl podán rozsáhlý návrh 
„Zásady transparentnosti města 
Žďáru nad Sázavou“ o tom, koho se 
transparentnost má týkat. Neprošel. 
Byla přijata okleštěná varianta, pro 
kterou jsem osobně nehlasoval, oče-
kávaje další jednání. Laskavý čtenář 
nechť si udělá obrázek porovnáním 
znění původního a přijatého návrhu 
– bod 9 zápisu 7. jednání zastupi-
telstva (www.spszr.cz-samospráva-
zastupitelstvo-zápis ze 7. zasedání).

KDU - ČSL

Josef Klement
Zásady transparentnosti se týka-

jí výhradně samosprávné činnosti 

orgánů města. Na posledním zase-
dání byly schváleny zastupitelstvem 
a jsou zřejmým krokem ke zvýše-
ní informovanosti našich občanů a 
jejich zapojení do správy města. 

Toto jsou dvě základní východis-
ka, která by měla zabránit jakým-
koli dalším spekulacím. Rada měs-
ta doporučila ke schválení společný 
konsenzus, který byl přijat již po 
volbách v rámci společné koalič-
ní dohody a v řadě bodů posouvá 
předchozí zvyklosti významným 
krokem vpřed směrem k moderní-
mu a transparentnímu řízení města. 

Příkladem jsou do budoucna zve-
řejňované podkladové materiály 
pro zasedání rady a zastupitelstva 
města na webu, společný jedna-
cí řád komisí a pracovních skupin 
s povinným zveřejňováním zápisů 
apod. Jedině informovaný občan, 
který se chce sám otevřeně a kon-
struktivně podílet na správě města 
svým názorem a aktivním přístu-
pem, je efektivním prostředkem 
pro získání zpětné vazby a je třeba 
si ho vážit.  -zt-

Novotný: Posun v otevřenosti nevidím

Dvě procházky městem se uskuteč-
ní v sobotu 3. října po městě Žďár 
nad Sázavou. Pořádá je iniciativa 
Žijeme Žďárem. „Cesta městem nám 
může být inspirací k získání nového 
pohledu na jeho zákoutí a může být 
impulsem ke změně vztahu mnoha 
obyvatel k veřejnému prostoru, jeho 
hodnotám a architektuře jako fenomé-
nu samotného genia loci,“ vysvětlují 
pořadatelé.

První procházka se bude týkat pře-
staveb a dostaveb na Vysočanech. 
Průvodcem bude rodák Petr Matěj-
ka. Realizace doprovodí slovem 
samotní autoři návrhů. Sraz účastní-
ků bude v deset hodin na křížení ulic 

Jungmannova, Dolní a Libušínská a 
Wonkova u zimního stadionu.

Druhá má název Ve starém v nové: 
Vodojemské bydlení v kotelnách. 
Procházka ukáže přestavby čtyř 
původně plynových kotelen vybu-
dovaných v 70. letech pro zajiště-
ní dodávky tepla blízkých bytových 
domů. Projekty přestaveb na bydlení 
probíhaly nezávisle na sobě. Z jed-
noho unifi kovaného objektu vznikly 
čtyři různé výsledky. Návštěva jedné 
kotelny se uskuteční s architektem 
Štěpánem Matějkou a tvůrci návr-
hu. Sraz zájemců bude ve čtrnáct 
hodin na zastávce městské hromad-
né dopravy Neumannova.  -zt-

Uskuteční se dvě procházky

Po 12. 10. od 12 hodin, Nemocnice Nové Město na Moravě
DEN KLOUBŮ
Akce u příležitosti Světového týdne kostí a kloubů. V přízemí chirurgické-

ho pavilonu začnou od 12 hodin přednášky o zdravé výživě, o problematice 
bolesti a nemocích kloubů. Primář ortoped. Odd. doc. Jar. Pilný bude promí-
tat krátká videa z operací kloubů a vysvětlovat průběh operace a léčby, bude i 
odpovídat na otázky.

Zájemcům poradí výživová poradkyně a vedoucí nemocniční kuchyně. Lze 
si nechat analyzovat tělesné hodnoty speciální váhou. -red-

Pozvánka k sousedům

Zařízení Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou navštívil poslanec Parla-
mentu ČR a zastupitel Kraje Vyso-
čina MUDr. Vít Kaňkovský. Během 
své návštěvy se seznámil s činností a 
prostory sociálních služeb. 

Kaňkovský zahájil svoji návštěvu v 
Rose – denním stacionáři v Bystři-
ci nad Pernštejnem, kde se nejdří-
ve seznámil s prostory, ve kterých 
uživatelé vyrábějí výrobky ze dřeva, 
keramické hlíny nebo textilu, nacvi-
čují domácí práce jako praní, žehlení, 
vaření, cvičí na rotopedu, balančních 
míčích či používají masážní podlož-
ku nebo si mohou odpočinout.

Následně se setkal ve společen-
ské místnosti s uživateli stacionáře. 

Ti pro návštěvu připravili drobné 
pohoštění a k nahlédnutí připravi-
li kroniku Rosy, díky které se blíže 
seznámil s činností stacionáře. 

Po rozloučení ve stacionáři se pře-
sunul v doprovodu ředitelky Oblast-
ní charity Jany Zelené do zařízení 
Ponorka – nízkoprahový klub pro 
děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou. 
Tam si s pracovnicemi povídal o pro-
blémech mladých lidí, dotazoval se 
na drogovou problematiku dospíva-
jících a vyzkoušel si mimo jiné brý-
le simulující stav pod vlivem alkoho-
lu. „Setkání s poslancem Kaňskovským 
bylo velmi příjemné a těšíme se na další 
návštěvu v našich zařízeních,“ nazna-
čila ředitelka Zelená.  -zt-

Poslanec navštívil charitu

CHARITNÍ zařízení navštívil poslanec Vít Kaňkovský.  Foto: archiv charity

Tradiční Týden otevřených dve-
ří se uskutečnil v Rodinném cen-
tru Srdíčko ve Žďáře nad Sáza-
vou. Také letos byl jeho součástí 
projekt Srdíčko kulturní. Do pro-
gramové nabídky centra přišlo 
nahlédnout téměř dvě stě zájem-
ců. Zhruba stejný počet rodičů, 
dětí a prarodičů přilákaly dopro-
vodné kulturní akce. 

Své prostory otevírá RC Srdíčko 
každý rok v polovině září. Nabí-
zí veřejnosti možnost nahlédnout 
do programů, které po celý rok 
připravuje. Cílovou skupinou náv-
štěvníků centra jsou těhotné ženy, 
ženy po porodu, rodiče s dětmi, 
prarodiče s vnoučaty, děti před-
školního věku i široká veřejnost. 

„Letos nás v Týdnu otevřených 
dveří navštívilo zhruba o sto zájem-
ců více než loni. Rodiče měli zájem 
hlavně o dopolední programy, kte-
ré jim mohou pomoci trávit volný 
čas s jejich různě starými dětmi. Pro 

mnoho z nich je právě rodinné cent-
rum jednou z mála možností, jak se 
dostat mezi lidi,“ říká vedoucí cen-
tra Kateřina Šalandová. Centrum 
je také mnohdy prvním místem, 
které vyhledají rodiče, kteří se do 
Žďáru či okolí třeba přestěhují za 
prací. 

Zpestřením celého týdne byl pro-
jekt Srdíčko kulturní, který nabí-
dl dětem i dospělým doprovodné 
kulturní akce. V pondělí to bylo 
Dřevěné divadlo Jana Hrubce, v 
úterý večer beseda pro veřejnost 
na téma Mužský a ženský jazyk v 
rodinném poli. Středeční odpo-
ledne proběhlo v režii výživových 
poradkyní, které připravily hlavně 
pro maminky s dětmi workshop 
Svačinky nejen pro děti. 

„Vrcholem celého týdne byla velká 
bublinová show, kterou navštívila 
více než stovka rodičů, dětí a praro-
dičů,“ uzavírá vedoucí centra Kate-
řina Šalandová.  -zt-

Týden otevřených dveří
přilákal stovky návštěvníků
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Na minulém jednání Komise rozvo-
je města a životního prostředí zazněl 
postesk, že možnosti pro další rozvoj 
Žďáru nad Sázavou jsou omezené. Je 
pravda, že z hlediska územního pláno-
vání jsou na okraji Žďáru útvary, kte-
ré omezují možnosti výstavby dalších 
sídlišť. 

Jedná se o areál společnosti ŽĎAS, 
průmyslové zóny, vodní nádrž Sta-
viště, kulturní památku Zelená hora 
apod. Podíváme-li se však do statistik, 
zjistíme, že po více než desetiletí počet 
o b y v a t e l 
našeho měs-
ta vytrvale 
klesá. 

Je také třeba si uvědomit, že samot-
ná městská zástavba s sebou přiná-
ší nemalé fi nanční náklady v podobě 
výdajů na údržbu a provoz inženýr-
ských sítí, pozemních komunikací, 
veřejného osvětlení, městské zeleně, 
hromadné dopravy a dalších služeb v 
režii města.

Je potřeba rozlišovat význam poj-
mů rozvoj a expanze. Současný trend 
expanze, kdy zabíráme stále nové pří-
rodní plochy pro čím dále méně obča-
nů, což se nám ekonomicky nevyplácí, 

je skutečně dlouhodobě neudržitelný. 
Naším cílem však nemá být expanze, 

nýbrž rozvoj, pod kterým si můžeme 
představit proces, zlepšující součas-
ný stav a přetváření již vybudovaného 
do lepší podoby. Možná hledíme příliš 
do dálky, na vysněné části města, které 
ještě nemáme, ale nechceme vidět, že 
chodíme v blátě okolo omšelých fasád. 

Právě konkrétní prvky (dlažba, 
zeleň, fasáda, městský mobiliář, kašna 
na náměstí, most na Klafar…), které 
nás obklopují, jsou pro mne životním 

prostře-
dím přes-
ně podle 
výstižné 

defi nice na Wikipedii, která uvádí, že 
životní prostředí je soubor všech čini-
telů, se kterými přijde do styku živý 
subjekt, a podmínek, kterými je obklo-
pen, tedy vše, co na tento subjekt pří-
mo i nepřímo působí (…).

Je hezké něco vlastnit, nebo mít mož-
nost užívat, ale ještě lepší je k tomu 
mít vztah. Tento vztah však nevzniká 
automaticky, ale postupně, ve vazbě 
na zážitky a tradice. Většina z nás si asi 
dovede představit nostalgický pocit při 
koupi nového a prodeji starého osob-

Z   d o p i s ů   č t e n á ř ů

Zamyšlení nad rozvojem 
a životním prostředím ve Žďáře

ního automobilu. 
Podobný pocit jsem cítil i já při 

rekonstrukci Náměstí Republiky. 
Pokud ale můj vztah k městu končí 
spolu s hranicí mého pozemku zdů-
razněnou vysokým plotem, pak je ně-

co špatně ve vztahu já – moje město. 
A s tím se potom odvíjí i mé chování k 
„tomu za plotem“. I takové skutečnos-
ti se však dají rozumným plánováním 
rozvoje města buď omezit či posílit.

 (Pokračování na str. 8)
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ROH HOJNOSTI 
V CETRU EDEN

Užijte si víkend gastronomických radostí v Bystřici nad Pern-
štejnem v Centru Eden. Vybrané restaurace představí degustač-
ní menu s tématem zvěřina, ryby a další podzimní lahůdky. Chy-
bět nebude prodej gastronomických specialit a domácího piva 
s pivovaru Eden. Tentokráte pan sládek připravil dýňový pivní 
speciál. Návštěvníci se mohou těšit na zvěřinové hody, vyzrálé 
hovězí, sušené šunky, domácí farmářské sýry a mnoho dalšího. 
Po oba dny bude otevřené celé Centrum Eden.

Více informací na www.centrumeden.cz Z10-edenM

Zamyšlení nad rozvojem 
a životním prostředím ve Žďáře
(Dokončení ze str. 7)
Chtěl jsem v tomto článku prezento-

vat možná ne zcela konvenční pohled 
a zamyšlení nad pojmy rozvoj a životní 
prostředí, které jsou stěžejními tématy 
komise Rady města, jíž jsem členem, a 
která je podle těchto výrazů pojmeno-
vána. 

Vážení čtenáři a občané Žďáru, přeji 
vám, abyste dokázali být v našem měs-
tě šťastni, budovali zde nejen domy, ale 
také svůj vztah k městu a mnoho vzta-
hů s ostatními obyvateli. Je to společný 

úděl práce nás všech. 
Pokud budeme dobří my, budeme 

si zde vytvářet dobré podmínky pro 
život náš i našich dětí, pak nemusíme 
mít strach z poklesu obyvatel. Na úpl-
ný závěr si ještě dovolím malé dopo-
ručení: Vyzkoušejte nově zavedenou 
aplikaci Lepší místo (lepsimisto.cz). 
Již z názvu vyplývá, že je orientována 
právě na zlepšování současného stavu 
věcí. Možná uvidíte, že drobné věci, na 
které každodenně narážíme a které nás 
trápí, mají svá řešení. Joshua Janů
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V areálu zámku ve Žďáru nad 
Sázavou rodiny Kinských mohli 
návštěvníci obdivovat nejen moder-
ní zážitkovou expozici Muzea nové 
generace, která otevřela své brá-
ny v srpnu letošního roku, ale také 
speciál ní program.

Zúčastnili se komentovaných pro-
hlídek areálu zámku a absolvovali 
trasu Po stopách Santiniho, navštívi-
li barokní expozici, v neposlední řa-
dě s vyškolenými průvodci moderní 
expozici Muzea nové generace. 

Jedná se o unikátní expozici, 
založenou na moderních techno-
logiích, jako jsou video projekce 
spojené s hudebním doprovodem 
a vystavenými exponáty. Hlavním 
cílem bylo zaujmout návštěvníka 
v tématech, jako je život v cisterci-
áckém klášteře, baroko a současné 
město Žďár. Projekt také ukázal, jak 
historie spojuje toto místo s celou 
Evropou v rámci cisterciácké evrop-
ské sítě.   

Návštěvníci se vydali na cestu, 
kterou prošel areál bývalého cister-
ciáckého kláštera a nynějšího zám-
ku během uplynulých téměř osmi 
století. Celý příběh se začal psát již 
v polovině 13. století, kdy mniši cis-
terciáci založili v hlubokých žďár-
ských hvozdech zakladatelský kláš-
ter. 

Nový směr a dynamiku přineslo 
18. století a působení opata Vejmlu-
vy, který spolu se stavitelem Janem 
Blažejem Santini-Aichlem vdechl 
areálu nový život. Na jeho pokyn 
Santini vystavěl své vrcholné dílo, 
poutní kostel sv. Jana Nepomucké-
ho na Zelené hoře, který je památ-
kou UNESCO. Za josefi nských refo-
rem v roce 1784 byl klášter zrušen a 

postupně upravován na zámek. 
Areál zámku zároveň spojuje his-

torii se současným uměním formou 
rezidence umělců, která již potřetí v 
červenci 2015 vyvrcholila tradičním 
mezinárodním festivalem součas-
ného pohybového umění a hudby 
KoresponDance.

„Měli jsme zhruba 180 až 200 spo-
kojených návštěvníků. Vše proběhlo v 

pořádku, nejvíce se líbily komentova-
né prohlídky muzea za přítomnosti 
některých autorů expozice. Zúčastnil 
se například Martin Hejl – kreativní 
ředitel Loom the moon či Pavel Kosatík 
– spisovatel, který napsal text k audio-
průvodci,“ konstatovala manažerka 
Hana Chytrá.

Další vzácnou návštěvou do nové 
expozice byl ministr kultury Daniel 
Herman, který také osobně převzal 
záštitu nad Muzeum nové generace.

O zámku Žďár nad Sázavou
Historické centrum města Žďá-

ru nad Sázavou se nachází v areálu 
bývalého areálu cisterciáckého kláš-
tera ze 13. století, dnešního zámku 
v majetku rodiny Kinských. Rozsáh-
lý areál zahrnuje komplex konvent-
ních a hospodářských cisterciáckých 
budov, nachází se zde kostel Nanebe-
vzetí P. Marie, nejstarší základní ško-
la na Žďársku a základna místního 
hasičského sboru. 

Zámek v současnosti spojuje his-
torii se současným uměním. Vedle 
pravidelných výstav a koncertů pro 
širokou veřejnost nabízí také uměl-
cům rezidenční tvůrčí pobyty, kte-
ré pravidelně vrcholí mezinárodním 
festivalem současného pohybového 
umění KoresponDance.  -zt-

U SLAVNOSTNÍHO zahájení Dne otevřených dveří ve žďárském zámku nechy-
běla sklenka vína. Foto: Antonín Zvěřina

Zámek nabídl bohatý program

Rekonstrukci varhan se podařilo dokon-
čit v kostele v Netíně za pomoci sbírek

 Antonín Zvěřina

Nové varhany v netínském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na Žďársku požehnal brněnský bis-
kup Vojtěch Cikrle. Po slavnostní mši následoval 
varhanní koncert docenta Jaroslava Tůmy. Rekon-
strukce i výstavba nových částí varhan měla něko-
lik etap, závisejících na vybraných penězích. 

V roce 2009 byl restaurován positiv a zhotoven 
nový hrací stůl. V roce 2013 byly upraveny his-
torické skříně a dostavěl se I. manuál, čili hlavní 
stroj. V letošním roce přibyl nový pedálový stroj 
s pěti rejstříky. 

Celkové náklady za šest let rekonstrukce jsou 
zhruba 3,6 milionu korun a nástroj obsahuje 243 
dřevěných a 918 kovových píšťal a je inspirován 
původním nástrojem varhanáře Jana Komorníka 
z 18. století.

Na to, co samotné rekonstrukci předcházelo, 
jsme se zeptali Vladimíra Sklenáře, dlouholeté-
ho varhaníka v Netíně, iniciátora veřejné sbírky i 
samotné rekonstrukce varhan.

Kdy myšlenka na renovaci varhan vznikla?
Původní nástroj od Jana Komorníka z 18. stole-

tí byl v žalostném stavu delší dobu. Novější pneu-
matický systém ovládání, který pochází z válečné 
doby, se tady neosvědčil.  Na drsné Vysočině pro 
tento systém není správné klima. Když bylo sucho, 
varhany nehrály, a když vlhko a zima, hrály zase 
samy. Byly rozladěné a v podstatě už nenaladitel-
né. V roce 1999, při pohřbu hraběnky Podstazské, 
musel naše varhany poslouchat hrabě František 
Podstatzký-Lichtenstein. Hlavně na jeho popud 
jsme poté začali přemýšlet o renovaci. 

A kdy jste se samotnou renovací začali?
V roce 2003 vznikl tým lidí, který se tomu věno-

val. Zjišťovali jsme, kdo je vůbec schopen takový 
nástroj dát dohromady, zjišťovali jsme také ceny. 
V dubnu roku 2006 jsme založili na obecním úřa-
dě veřejnou sbírku na opravu netínských varhan.

A byla to rekonstrukce, nebo se stavěly varha-
ny nové?

Začali jsme s rekonstrukcí, a nakonec je z toho 
nový nástroj. Bohudíky za to, že to trvalo tak dlou-
ho. Varhanářství v České republice totiž mezitím 
dozrálo. A jak práce postupovaly, peníze se nám 
podařilo díky sbírkám, štědrosti pana hraběte, 
obce Netín, místních sdružení, okolních obcí i 
jednotlivců získat. Přistavovaly se další části a teď 
jsou varhany kompletní, dimenzované tak, že víc 
by se toho sem už nevešlo.

Jak to bylo s penězi, věděli jste od začátku, že 
to bude stát tolik?

Vůbec ne, zpočátku jsme uvažovali tak o polovi-
ně konečné částky. Ale to, že se nakonec vybralo 
tolik peněz, nám umožnilo mít nyní kompletní, 
funkční a nádherný nástroj nejenom pro liturgie, 
ale i profesionální koncerty.

 
Kdo byl největším dárcem, nebo sponzorem 

nových varhan?
Nejvíc jednoznačně přispěl hrabě Podstatzký, 

zhruba polovinou veškerých nákladů. Patří mu 
velký dík. Také obci Netín, která darovala sto tisíc, 
netínským hasičům, myslivcům, okolním obcím 
i jednotlivcům. I farnost zaplatila 300 tisíc ze sbí-
rek. Takže všem, kdo se nějak, ať už fi nančně či 
jinak podíleli, bych chtěl ze srdce poděkovat.

Mgr. Vladimír Sklenář,
 40 let, učitel na ZŠ Měřín

 21 let je varhaníkem v Netíně, také je aktivním 
dobrovolným hasičem, aktivním členem mysli-
veckého sdružení v Netíně a spolu s manželkou 
Martinou založil a vede chrámový sbor v Netíně 
i mladé hasiče.

VLADIMÍR SKLENÁŘ má na rekonstrukci varhan 
v netínském kostele velkou zásluhu.

 Foto: archiv farnosti 

Sklenář: Varhany ve vlhku hrály samy
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Beseda mezi vedením města a 
zájemci z řad obyvatel se tentokrát 
nesla ve všeobecném duchu. 

 Antonín Zvěřina

Všeobecná témata byla součástí pra-
videlného setkání vedení města Žďá-
ru nad Sázavou s obyvateli. Mluvčí 
Nikola Adlerová hned v úvodu pří-
tomné upozornila, že celé jednání se 
natáčí, a proto všichni musí mluvit na 
mikrofon.

První problém se dotkl čtvrti zvané 
Stalingrad. Obyvatel této části měs-
ta vznesl dotaz, proč tam nefunguje 
již lékárna a další provozovny. Nelíbil 
se mu ani hluk, který způsobují často 
nepřizpůsobiví obyvatelé. 

„Obtěžuje to zejména starší osoby a 
není výjimkou, že cigaretu kouří pětileté 
děti,“ upozornil. Veškeré domluvy se 
nesetkávají s patřičnou odezvou. 

Město nemůže zasáhnout
S odpovědí přispěchal starosta Zde-

něk Navrátil. „Chtěl bych říct, že lékár-
na, drogerie, bufet nepatří do kompeten-
cí města Žďár nad Sázavou. Jedná se o 
soukromé subjekty, které své provozov-
ny umísťují do míst, kde je o ně zájem,“ 
poukázal.

Pokud by o jejich služby obyvatelé 
zájem projevili, patrně by nadále plni-
ly svoje služby. „Opravdu nemůžeme 
nikomu nařídit, aby podnikal právě 
v těchto místech,“ upozornil Navrátil. 
Doplnil, že je to v kompetenci každé-
ho podnikatele.

Pokud by město v této lokalitě vlast-
nilo nemovitosti, mohlo by se poku-
sit je nabídnout, aby tyto služby tam 
mohly lidé využívat. „My ale tyto 
objekty nevlastníme, i když si dokážeme 
představit, že by to zejména pro starší 
obyvatele byl přínos,“ poukázal Navrá-
til. Požadavky dokáže pochopit, pro-
tože v této části města bydlí, ale mož-
nosti města jsou opravdu omezené. 

Dodržovat řád
Místostarosta Josef Klement netajil, 

že se problémy s hlukem a nepořád-
kem řeší. „Jasně jsme obyvatelům řek-
li, že v objektech vlastněných městem se 
bude dodržovat domovní řád,“ podo-
tkl Klement. Doplnil, že město nech-
ce postupovat diskriminačně k žádné 
skupině obyvatel. 

Myslí si, že velkou roli mohou sehrát 
asistenti prevence kriminality. Netajil, 
že se může stát, že dojde i k ukončení 
nájemní smlouvy. „I když pro nás to 
znamená rodině zabezpečit jiné sociální 
bydlení,“ sdělil Klement. 

S tímto problém má pomoci i nově 
zřízené místo komunitní koordiná-
torky, které zastává Radka Remaro-
vá, účastnice debaty s obyvateli měs-
ta. Další účastník upozornil, že není 
výjimkou, když v malém bytě byd-
lí rodina se sedmi děti, což problémy 
pochopitelně působí. 

Řešení se hledá
Vedoucí sociálního odboru radnice 

Petr Krábek nastínil, že se hledá řeše-
ní jak s městskou policí, tak s policií 
státní. „Důležité je protiprávní jednání, 
například kouření malých dětí, na měst-
skou či státní policii oznámit,“ zdůraz-

nil. Poznamenal, že jsou k dispozici 
peníze z programů, které těmto lidem 
nabídnou alternativní řešení. 

Tuto vizi podpořil vedoucí měst-
ské policie Martin Kunc. „Abychom 
asistenty udrželi, musíme vykázat, že 
se v určitých místech protiprávní jed-
nání stává,“ upozornil. Pokud dochá-
zí k poklesu oznámení, může se stát, 
že peníze na tyto asistenty nebudou 
k dispozici. 

Další řečník oponoval, že při ohlá-
šení přestupky dotyčné osoby mizí. 
„To není jen o tom, že dotyčného chytne-
me, ale že víme, že se takové věci v tomto 
místě dějí,“ odpověděl Kunc. Doplnil, 
že bez zpětné vazby je policie bez-
mocná. 

Do debaty se opět vložil staros-
ta Navrátil, který si myslí, že město 
v minulosti nemělo prodávat všech-
ny sociální byty a soustředit tyto oby-
vatele do jednoho místa. „To vzniklo 
v minulosti a my se teď musíme s touto 
problematiku poprat,“ konstatoval. 

Souhlasil, že problémy je potřebné 
okamžitě hlásit. S odstupem několi-
ka dní to ztrácí na účinnosti. „Nejdů-
ležitější je dodržovat stanovené vyhláš-
ky. Celkové řešení ale má dlouhodobější 
horizont,“ netajil.

Rozmístit po městě 
Domnívá se, že by pomohlo tyto 

osoby umístit do různých částí měs-
ta. „Věřím, že tam bydlí i obyvatelé, kte-
ří chtějí žít spořádaně a nesou násled-
ky spoluobčanů, u kterých to tak není,“ 
poukázal Navrátil. Město určitě bude 
usilovat o dotační programy, které by 
pomohly tyto problémy řešit.  

Nastínil, že mezi řešení patří přesu-
nutí azylového domu pro muže. „A 
za nejdůležitější považuji skutečnost, že 

zejména děti musí mít nějaký smyslupl-
ný program,“ podotkl. Upozornil, že 
tyto rodiče jim tento program nevy-
tvoří. 

Vysvětlil, že neblahým jevům zejmé-
na v oblasti hluku letos nahrávalo 
počasí. „Těžko můžeme po početné rodi-
ně chtít, aby čas trávila doma,“ uvedl. 
Zopakoval, že jsou řešení krátkodobá 
a bohužel i dlouhodobá. Mezi ně patří 
najít nezaměstnaným práci třeba pro 
město.

Další z názorů upozornil na mož-
nost rozšíření kamerového systému. 
Vedoucí městské policie Kunc upo-
zornil, že čtvrť pokrývají tři kamery 
a o další se zatím neuvažuje. „Kame-
ra celý problém nevyřeší,“ doplnil Kle-
ment. Podotkl, že u terénního pra-
covníka je nejdůležitější, aby dokázal 
připravit takové aktivity, které jsou 
těmto dětem blízké.

Výše odstupného
Diskuze se dotkla i odstupného 

bývalé starostky Dagmar Zvěřino-
vé a místostarosty Jaromíra Brychty. 
Místostarosta Klement vysvětlil, že se 
jedná o záležitosti, které určuje zákon 
podle odsloužených let. „Stejně tak 
plat starosty a místostarosty je tabulko-
vý a naše platy nezvýhodňují žádné pří-
platky,“ zdůraznil Klement.   

Debata se stočila i na problém pře-
chodů. V této oblasti vedoucí komu-
nálního odboru upozornil, že mimo 
přechod je každý zodpovědný za svo-
je zdraví a nelze v celém městě ulice 
označit jako přechody. To podpořil i 
starosta Navrátil.

Městská policie se bude muset 
zaměřit i na parkování kolem Relaxač-
ního centra a další zvídavý dotaz zněl, 
zda mohou po chodnících jezdit cyk-

listé? Debata se dotkla mnoha lokál-
ních problémů, ale i podpořila sochy 
Michala Olšiaka, které získaly v kraji-
ně kolem Žďáru nezastupitelné místo.

Pokud jde o cyklisty velitel městské 
policie vysvětlil, že povolení mají pou-
ze děti do deseti let. Debata se věno-
vala kamionům, cyklostezkám, dopra-
vě, přítomní nastínili problémů víc 
než dost.

Snaha řešit
Ukázalo se, že město se nebrání žád-

ným podnětům a má snahu všechny 
řešit. Včetně vykládky kamionů v noč-
ních hodinách u jednoho ze super-
marketů, což ruší noční klid pro okol-
ní obyvatele.

Debata se chýlila po více než dvou 
hodinách ke konci, a to se příliš nelí-
bilo jednomu z pravidelných účast-
níků setkání. „Díky za slovo, na které 
trpělivě přes dvě hodiny čekám,“ zahájil 
svůj proslov. 

„Proč jsme tady, přátelé? Abychom si 
rozuměli a tady si absolutně nemůžeme 
rozumět,“ pravil silným hlasem, ku kte-
rému nepotřeboval mikrofon. Vzápětí 
navrhl, aby se tyto debaty přestěhovali 
do malé zasedací místnosti městského 
úřadu z důvodu, že řečníkům zpoza 
pultu špatně pro svůj sluchový handi-
cap rozumí.  

„Jsem tady k ničemu. Prosím vás, tohle 
to nemá žádný smysl,“ horlil. Upozor-
nil, že je opravdu pravidelný návštěv-
ník, nezlobil se, když dostali prostor 
předřečníci, i když mnohé viděl na 
debatě poprvé. Mluvčí Nikola Adlero-
vá připustila, že příště se debaty, kdy 
nebude potřeba projektor, přesunou 
do menší místnosti. 

„Chodím po Žďáře s otevřenýma oči-
ma a některé věci, na které chci upozor-
nit, vidím,“ zdůraznil. Například na 
břehu rybníku naproti ulice Bratří 
Čapků mu vadí suchý strom. Již dří-
ve upozornil na neutěšený prostor 
před vlakovým nádražím a dosavadní 
nápravu vidí jako neutěšenou. 

Povalující větve    
Nelíbí se mu ani stav v parku před 

ulicí Chelčického, kde se podle jeho 
mínění zbytečně povalují větve. „A 
to dokonce pětimetrová,“ poznamenal. 
Stejně tak úklid po venčících pejscích 
od majitelů považuje za nedostateč-
ný. Další problém má s osobami, které 
v ulicích vybírají popelnice. 

Vedoucí komunálního odboru Jaro-
slav Kadlec vzhledem k pokročilé-
mu čas odpovídal velice stručně. U 
suchého stromu vše záleží přes výzvy 
radnice na majiteli suchého stromu. 
Přednádražní prostor se musí vyřešit 
v rámci celkového projektu. „Pokud 
jde o větve, stačí nám zavolat,“ naznačil. 
Vybírání popelnic není v jeho kompe-
tenci. 

Ale diskutující nechtěl jen kritizovat. 
Pochválil výsadbu květin u autobuso-
vého nádraží, které budí pozornost i 
návštěvníků Žďáru. „Osobně jsem kon-
troloval zalití a vše bylo v pořádku,“ 
vlastně uzavřel debatu. To doplnila 
mluvčí radnice a moderátorka Niko-
la Adlerová, která všechny pozvala na 
další debatu, která se uskuteční již ve 
středu 30. září na téma Strategie roz-
voje města.      

MEZI účastníky pravidelné debaty byli zejména starší obyvatelé města. 
 Foto: Antonín Zvěřina

DISKUZE v zasedací místnosti městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou se nesla 
v konstruktivním duchu. Foto: Antonín Zvěřina 

Řešili se problémy Stalingradu
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AUTOCENTR HUDEC, spol.s r.o.

Masarykova 1494, Nové Mìsto na Moravì

tel.: 566 618 049

po-pá: 8:00-17:00 so: 9:00- 11:30

www.autocentrhudec.hyundai.cz
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Reinpo
Všestranná ochrana vašeho vozu

Servisní koncepty

ANKETA

2015 GVO

Bez ztráty záruky 
v záruční lhůtě

Reinpo-autoFive s.r.o.
Jihlavská 1007, Žďár nad 

Sázavou Objednávejte se na:
724 011 479, 774 180 222

www.autofive.cz

 

Podzimní kontrola

za 1,- Kč
Geometrie při nákupu a přezutí 

4ks zimních pneu

ZDARMA

Seřízení světlometů 

za 49,- Kč

Seřízenníí ssvětlometPP SSeřízeennSooddzziimmnní kontroollaa Sla S ůíí ě l

AKCE

Ceny jsou včetně DPH

Platnost od září do prosince 2015
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Poslední srpnovou neděli 
patřil areál zámku Kinských ve 
Žďáře nad Sázavou rodinám. 
Konala se tam 12. Diecézní 
pouť rodin s mott em Naším 
posláním je láska. 

 Antonín Zvěřina

Program Diecézní pouti rodin začíná 
v sobotu 29. srpna v devět hodin. Areál 
zámku se ale začíná plnit již několik 
desítek minut před zahájením. Někte-
ří účastníci usedají na připravené lavič-
ky, jiní využívají travnatou plochu a 
usedají na deky či jiné pokrývky, které 
rozprostírají na zem. 

Nejprve se zpěvu ujímá Smíšená 
žďárská schola. Zdravici pronesou 
zástupci města starosta Zdeněk Navrá-
til a místostarosta Josef Klement. „Ve 
Žďáře se koná během roku mnoho akcí a 
tato vhodně spektrum doplňuje,“ konsta-
tuje Navrátil. „Pouť pro mě tímto vystou-
pením nekončí a dál se jí účastním,“ 
naznačuje Klement. Oba představite-
lé města se shodují, že je to velká pří-
ležitost lidem ukázat návštěvníkům 
památky i pohostinnost. „Je to dobrá 
propagace nejen zámku, Zelené hory, ale 
celého města,“ shodují se.

Následuje ranní duchovní slovo 
P. Pavla Konzbula. Ačkoliv mott em 
pouti je láska, zaměřuje se hlavně na 
odpuštění, které s tím vlastně úzce 
souvisí. Prostor dostává i správce far-
nosti Nanebevzetí Panny Marie Žďár 
nad Sázavou 2 – Klášter P. Vladimír 
Vojtěch Záleský. Zdůrazňuje, že se 
vždy po pouti areál nachází ve vzor-
ném pořádku, za což patří všem účast-
níkům dík. 

„Nepovalují se tady ani cigaretoví 
špačci. Vlastně jediný tady byl houslový 
virtuos Josef Špaček,“ žertuje P. Záleský. 
Je to s podivem, ale během dne nespat-
říme jediného kuřáka. Kouř skutečně 
stoupá pouze z kadidelnice.

Hlavní mši od deseti hodin celebru-
je brněnský biskup Vojtěch Cikrle po 
průvodu od baziliky Nanebevzetí pan-
ny Marie. Během odpoledne na hlav-
ním pódiu vystoupí hudební skupina 
Bét – EL či divadlo Špílberg s pohád-
kou O rybáři a zlaté rybce. Nechybí 
program v bazilice či přednášky, ale i 
prohlídky areálu.

Součástí jsou samozřejmě také akti-
vity pro celou rodinu. Na zahradě 
postupně děti navštěvují šest stanovišť 
se společným názvem Zahrada – Co 
děláme společně. Jmenují se Pracu-
jeme, Odpočíváme, Slavíme, Modlí-
me se, Cestujeme a Vaříme. A zahrada 
se po celé odpoledne plní nejen dět-
mi, ale pochopitelně i rodiči a dalšími 
rodinnými příslušníky. 

Blíží se závěrečné požehnání. Bis-
kup Vojtěch Cikrle prochází mezi lid-
mi, občas někomu stiskne pravici, lidé 
k němu přistupují, aby se s ním podě-
lili o svoje zážitky. Přes nabitý program 
si nachází čas na následující rozhovor.          

Konala se pokaždé Diecézní pouť 
rodin ve Žďáře nad Sázavou?

Myslím si, že jednou se konala mimo 
Žďár. Ale kde to bylo, to si opravdu 
nevzpomenu. Ale tady na zámku jsme 
našli ideální prostory. Do areálu je 
jeden hlavní vchod. Máme k dispozici 
spoustu nádvoří, zahradu, jednotlivé 
akce se navzájem neruší, opravdu veli-

ce vhodné místo. 

Můžete tady pořádat pouť bezplat-
ně?

Na to by vám asi lépe odpověděl pan 
farář, ale určitě je to bezplatně. A samo-
zřejmě naše poděkování patří majite-
lům zámku, manželům Kinským, že 
to tady máme k dispozici, a jsem za to 
vděčný. 

Pořádá se tady pouť i z toho důvo-
du, že v areálu je bazilika Nanebe-
vzetí Panny Marie?

Určitě také. Je to také místo spojené 
se svatou Zdislavou, patronkou rodin. 

Je to pouť rodin, co byste vzkázal 
rodinám?

Cítím, že dnešní doba tíhne k urči-
tému individualismu. Každý žije sám 
za sebe. Rodina je větší společenství a 
tak přeji, aby si toto společenství doká-
zalo odpouštět, aby členové dokázali 
všechny věci překonat. Problém není 
v tom, že se nějaké problémy vyskyt-
nou, těžkosti, to se vyskytne v životě 
každého z nás. Tam, kde se chce člo-
věk s těmito problémy poprat, to je 
to nejlepší řešení i pro děti. Děti jsou 
šťastné tam, kde cítí, že rodiče patří 
k sobě. Je to dobré i pro život, i když 
každý z rodičů má na něco jiný názor. 
To vůbec nevadí. Hlavně, aby bylo 
cítit, že se mají rádi. 

Pro tento cíl pouť pořádáte?
Pouť pořádáme proto, aby člo-

věk našel sám sebe a Boha. Aby byl 
zakotvený v Bohu. Když člověk najde 
sám sebe, najde i to, co k němu patří. 
Manželku či manžela, děti. A najde si 

pro ně čas. Z výzkumů vyplývá, že si 
děti stěžují, že na ně rodiče nemají čas. 
Poslání této pouti je, aby ti lidé, kteří 
sem přicházejí, aby na sebe čas měli. 

Myslíte si, že by měli tyto názory 
šířit ve svém okolí?

Samozřejmě, ale nemyslím si, že by 
to měli činit slovně. Děti vnímají z tři-
ceti procent to, co je řečeno, ale ze 
sedmdesáti procent vnímají to, jak se 
chovají jejich rodiče. To je pro ně nej-
silnější výpověď. Myslím si, že lidé, 
kteří se poutě zúčastnili, u nich nejde 
o to, aby někde něco říkali, ale aby šli 
příkladem. 

Padla tady ještě dvě zajímavá slo-
va, láska a odpuštění. Co to pro vás 
znamená?

Láska je slovo, které je v češtině hod-
ně mnohoznačné. Od sexu přes cit či 
přes schopnost pro někoho žít. To se 
také vytrácí. K této lásce, která není 
jen citem, to je zúžený pohled, patří 
i to, že je člověk schopen odpouštět. 
Jednou jsem se ptal jedněch manželů, 
kteří spolu strávili pětašedesát let, co 
považují ve svém manželství za nej-
důležitější. Paní byla taková mírná že-
na, on ohromný pruďas, nad vším se 
dokázal rozčílit. A oba dva mně řekli, 
nejdůležitější je si navzájem odpustit. 
A přijmout se. A cítil jsem, že to byla 
podstata jejich soužití. A jejich manžel-
ství bylo krásné. 

Dnes ale manželství není cílem 
mnoha mladých lidí. 

Manželství určitě má smysl. Nyní na 
Masarykově univerzitě v Brně se usku-
tečnil nějaký výzkum a ten říká, že sva-

zek bez manželství je to stejné jak když 
se žije v manželství. Není to pravda. 
Tam, kde člověk přijímá toho druhého 
ne jen v rovině, dokud se mně to bude 
hodit, až se mně to hodit nebude, tak 
půjdeš ty nebo já, a nikdo se neptá 
dětí, co na to říkají, to není dobré. 
Opravdu má cenu vstoupit do manžel-
ství, je to velká hodnota. Teď nemlu-
vím jen jako biskup, ale shodují se na 
tom i psychologové. 

Co pro vás znamená poutní místo 
Zelená hora, kostel sv. Jana Nepo-
muckého?

Zelená hora je pro mě taková perla, 
člověk cítí, že tam Santini chtěl vybu-
dovat něco duchovního. Asi hodně li-
dí cítí, že je to skutečně stavba, která 
toto naznačuje. Já to tak cítím a vždy 
se sem těším. 

Co byste vzkázal Žďárákům?
(chvilka pauzy) Nebojte se ničeho a 

taky se za vás modlím.  

Na pořádání Diecézní pouti rodin se 
nemalou měrou podílí Centrum pro 
rodinu a sociální péči se sídlem v Brně. 
„Letos je to 22 let, co centrum existu-
je. Bylo založeno brněnským biskupem. 
Jsme organizace, která pořádá spoustu 
programů pro širokou veřejnost, vzdě-
lávací aktivity, kurzy, semináře od pří-
prav snoubenců na manželství, kurzy pro 
nastávající rodiče nebo manžele. Zahrnu-
jeme všechny věkové kategorie,“ nazna-
čuje krátce před závěrečným požehná-
ním ředitelka Marcela Ondrůjová. 

Moderátor Luděk se ptá, co přípra-
va manželů na rozvod? „Tak to nemá-
me, ale i na tuto cílovou skupinu mys-
líme, takže pořádáme různé programy 
pro rozvedené,“ odpovídá Ondrůjo-
vá. Doplňuje, že těch činností je tolik, 
že všechny se v krátkosti vyjmenovat 
nedají. 

„Chtěl bych upozornit jen na dva, 
duchovní večery pro manžele v kostele sv. 
Michala v Brně název Jsme jedno a není 
nám to jedno a začínáme s programem 
pro rodiče, kteří aktuálně prožívají ztrá-
tu dítěte kněz,“ nastiňuje.

Na závěr hodnotí letošní pouť. „Mys-
lím si, že se vydařila. Každý rok, když 
skončí, z ní mám úžasný pocit. Zatím 
registruji pouze kladné ohlasy. Jestli 
ovšem má někdo jakoukoli připomínku, 
ať přijde za námi a řekne nám ji,“ pře-
mítá. 

Na pódium vstupuje biskup Vojtěch 
Cikrle. Dostává velké srdce, na kterém 
jsou nalepená malá srdíčka účastníků s 
mott em láska. Obdrží i velkou kytici a 
láhev vína. „Moc si toho vážím že často 
na vás vzpomínám a vydržte,“ říká bis-
kup.  

Pak už následuje závěrečné požehná-
ní. „Ať vás Pán naplní pokojem a vnitř-
ní radostí, kdy unesete i to, co je těžké. I 
když člověk investuje do vztahu, není to 
bez problémů, ale pokud se tyto vzta-
hy trénují, mohou být úspěšné. Rodina 
je to, co je nejcennější. Nebojte se problé-
mů. Všem kdo chodí do školy přeji, abys-
te nepropadli ani ve škole, ani v životě. 
To druhé je důležitější. Mějte se moc pěk-
ně,“ končí biskup Vojtěch Cirkle letoš-
ní pouť rodin v areálu zámku. Ta ještě 
pokračuje procesím z baziliky Nanebe-
vzatí Panny Marie do kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. 

Biskup Cikrle: Modlím se za Žďáráky

NA DIECÉZNÍ pouti rodin zazpívala Smíšená žďárská schola.
 Foto: Antonín Zvěřina

BISKUP Vojtěch Cikrle v průvodu před ranní mší svatou.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Turnaj v malé kopané letos 
přilákal deset týmů, atmosféra 
byla výborná.

 Antonín Zvěřina

Čutnout si občas do balónu! 
Zahrát si fotbálek. Cíl volného času 
mnoha mužů! Ladislav Sobotka ve 
Žďáře nad Sázavou se rozhodl, že to 
nadšencům poslední sobotu v srpnu 
umožní. A to i přesto, že se ve městě 
hraje regulérní liga v malé kopané. 

Co je k tomu potřeba? Další nad-
šenci ze strany pořadatelů, zázemí 
v podobě hřišť a právě ty čutálisty. 
Ale předejme slovo nadšenci nej-
většímu Ladislavu Sobotkovi. „Tohle 
je sedmý ročník turnaje. Tehdy jsme si 
řekli, že nic takového se tady nekoná, a 
tak to před zahájením regulérní žďár-
ské ligy zkusíme,“ vysvětlil v úvodu. 

Doplnil, že turnaj se tradičně koná 
týden před zahájením ligy, která sla-
ví 25. výročí. A i když to vypadá, že 
letošní ročník ligy je možná o něco 
slabší, láká více než tři desítky týmů. 

„Pokud jde o turnaj, letos se přihlási-
lo dvanáct mančaft ů, přijelo jich pou-
ze deset. Ale měli jsme ročníky, kdy se 
utkalo až dvacet týmů,“ pozname-
nal Sobotka. Těší ho, že tento tur-
naj není jen záležitostí fotbalistů ze 
Žďáru, ale hlásí se i družstva z okolí. 

Turnaj se vždy koná ve sportovním 
areálu Základní školy Komenského. 
„S pronajmutím nemáme žádný pro-
blém,“ nastínil Sobotka. Netajil, že 

vybudování tohoto areálu žďárští 
sportovci jedině vítají. „Myslím si, že 
pro naše sportování jsou to velice dob-
ré podmínky,“ poznamenal Sobotka.

Pokud jde o věkovou hranici limit 
pro nejmladšího zní, že musí mít 
nad patnáct let. V horní věkové 
hranici se věk neomezuje. „Nebylo 
v minulosti výjimkou, že do hry vstu-
povali hráči s věkem nad padesát,“ 

podotkl Sobotka. 
Pokud jde o rozhodčí jeden letos 

odřekl, takže soudcovali tři sudí, což 
pro potřebu turnaje postačovalo. 
„Jedná se o zkušená arbitry,“ konsta-
toval Sobotka. 

Dá se vlastně srovnat ta běžná 
kopaná a ta hraná na menších hři-
štích? „Samozřejmě je v tom rozdíl. 
Mají rozdílná pravidla a také herně se 

tyto kopané odlišují,“ podotkl Sobot-
ka. Doplnil, že malou kopanou hrají 
čtyři hráči v poli plus brankář. 

„Není to žádné postávání na hřišti, 
ale pořádná makačka. A některé týmy 
omladily, což je pro ostatní velká kon-
kurence,“ naznačil Sobotka. A prá-
vě ti mladíci se často věnují i velké 
kopané. Ale má to i své háčky, často 
kvůli zranění jim kluby tuto zábavu, 
dáli se to tak říct, nedoporučují. 

Rozhovor se konal poblíž pípy, ze 
které tekl národní nápoj pivo. „Je to 
desítka. Není to o tom, aby se člověk 
opil, ale aby se svlažil. Pivečko zkrátka 
k tomu patří,“ pousmál se Sobotka. 
Netajil, že někteří účastníci posedí i 
po ukončení turnaje. A samozřejmě 
nic se dnes neobejde bez sponzo-
rů, kterým pořadatelé velice děku-
jí. Pokud jde o atmosféru, panuje 
velice dobrá nálada, i když hecování 
k tomu patří. 

A jak turnaj nakonec skon-
čil? Vítězství se podařilo obhájit 
KOZEL Teamu. V semifi nále loň-
ský vítěz porazil Akademici 5 ku 2, 
DIPAR prohrál se Sosákama 0:3. 
V boji o třetí místo rozhodli až 
penalty, úspěšnější byl DIPAR. A 
fi nále ovládl KOZEL Team 3 ku 1. 

Nejlepším brankářem turnaje se 
stal M. Bureš z vítězného týmu, nej-
lepším střelcem Kuřátko z DIPARu. 
A co všechny potěšilo kromě skvělé 
atmosféry? Že turnaji přálo počasí, 
takže se vše obešlo bez zádrhelů.

VÍTĚZNÝ mančaft  s cenami.  Foto: archiv pořadatelů 

Z vítězství se radoval KOZEL Team
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OZNAMOVATEL
KOUPĚ: 

• Koupím škrdlovické sklo, tel.: 723 
970 479 

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

PRODEJ:
• Prodám starší zachovalé pianino 
zn: Rosler, model klasik, provedení 
tmavě hnědé - klasik. Cena dohodou. 
Tel.: 603 332 825
• Prodám dřevěné brikety, vhodné 
do běžných kotlů a kamen na 
tuhá paliva. Ekologické topení s 
minimálním zbytkem popele. Baleno 
v pytlích - 1 pytel 33-35 kg - cena 
160,-Kč/pytel. DOPRAVA ZDARMA. 
Další info na tel. 739 719 013 nebo 
na www.brikety-vysocina.cz, email: 
brikety.pelety@email.cz

ZAMĚSTNÁNÍ
• STOLAŘ, TRUHLÁŘ, pomocník ke 
dřevu. Výroba nábytku Herálec. Lze i 
na HPP. Možnost ubytování. Volejte: 
777 757 500, solc@domestav.cz

• Hledáme řidiče-obsluhu 
vysokozdvižné montážní plošiny. 
Pouze pro důchodce, časová fl exibilita 
nutná. Řidič. průkaz sk.B. Žďár nad 
Sázavou, tel. 603 586 633. 

NEMOVITOSTI:
•  Hledám ke koupi rodinný dům se 
zahradou ve Žďáře nebo okolí. Tel.: 
774 193 566

PRONAJMU: 
• Garáž u Malého lesa. Tel.: 602 288 
091

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

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

www.anibas-masaze.wz.cz

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

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

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

Nabízím návrhy na vizitky, loga, 
pozvánky, akce. Žďárský výtvarník. tel. 
kontakt: 728 173 038 

Zednické práce - František Toman, 
tel.: 604 64 84 69, veškeré zednické 
ráce, novostavby, rekonstrukce, půdní 
vestavby, koupelny, sádrokartony, ploty, 
zámkové dlažby. www.zednicizdar.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

Masáže

Počítače

Satelity

Servis plastových oken

Tiskárny

Ubytování

Účetnictví

Úklidové práce

Vysokozdvižná plošina

Výtvarník

Zednické práce

Zahradnictví

Žaluzie

Služby

Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
Okrasné a ovocné stromy, keře, 
jehličnany. Angrešt, rybíz a j. 
bobuloviny. Chryzantémy. Dušičková 
vazba i na objednávky. ČESKÝ ČESNEK. 
Byliny, koření, skalničky, trvalky, trávy. 
Realizace zahrad. Smuteční vazba. Po- 
So : 7.30 -17.30, t: 607 285 194, 724 
960 317. www.uchlubnu.cz
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V sobotu 3. a v neděli 4. října se 
milovníci drobného zvířectva, neje-
nom z České republiky, ale i řady dal-
ších zemích, sjedou do malebného 
městyse Bohdalov na již tradiční Výsta-
vu Vysočiny, která i letos pro ně chystá 
to nejlepší nejenom z chovatelství. 

Kulturní dům městyse Bohdalova 
v sobotu od 7 do 18 hodin a v nedě-
li  od 8 do 13 hodin přivítá pětiná-
sobně více návštěvníků, než kolik má 
sám obyvatel. Kromě pestré palety řa-
dy hospodářských i drobných zvířat, z 
nichž řada z nich je nabídnuta k prode-
ji, je připraven také bohatý doprovod-
ný program a již tradiční farmářské a 
řemeslné trhy.

Součástí letošní výstavy je mezio-
kresní výstava, která probíhá každý rok 
v jiném okrese kraje, a v rámci které se 
již letos po třicáté utkají mezi sebou 
okresy kraje Vysočina. Zajímavostí 
určitě je, že toto klání má svůj počátek 
ještě z doby, kdy tyto okresy patřily do 
různých krajů. První ročník byl uspo-
řádán v roce 1986, kdy poprvé mezi 
sebou soutěžily okresy Jihlava, Třebíč 
a Žďár nad Sázavou. Po šesti letech se 
přidal okres Pelhřimov a za další čtyři 
roky okres Havlíčkův Brod.

Největší novinkou letošního roku 
bude ukázka výcviku akrobatických 
holubů. Věděli jste, že je možné, aby 
holubi za letu dělali kotrmelce, přeme-
ty, rolovali nebo tleskali křídly. A aby 
se pak na povel v cizím prostředí vrátili 
do určené klícky? Nejenom o tom, ale 
i o řadě dalších se můžete dozvědět od 
toho nejpovolanějšího – Mistra Evro-
py v této dovednosti Josefa Voráčka a 
to v sobotu odpoledne. 

Králičí hop už je sice běžnou součás-
tí výstavy, po loňských srando závo-
dech v rodinném páru se však letos při 
Výstavě Vysočiny budou poprvé konat 
ofi ciální závody v lehké třídě, která 

zahrnuje rovinnou dráhu, parkur, skok 
do výšky a skok do dálky. 

Svůj program má však výstava i v 
pátek. Probíhá ohodnocení jednotli-
vých zvířat, při kterém tradičně pomá-
hají žáci místní základní školy a také v 
rámci odborné praxe i studenti Men-
delovy univerzity z Brna. Navíc školní 
kolektivy mají možnost v tento den si 
zdarma výstavu prohlédnout a dozvě-
dět se řadu zajímavostí z chovu vysta-
vovaných zvířat.

Současně s výstavou se konají i far-
mářské a řemeslné trhy, na kterých 
bude možné zakoupit nejenom cho-
vatelské potřeby, ale i zahrádkářské 
nebo včelařské. Samozřejmě zde bude 
k dostání také něco dobrého na zub 
nebo pro potěchu oka. Nejenom pro 
děti je připraven bohatý doprovodný 
program, který zahrnuje nejenom již 
zmiňovaný králičí králičí hop a akroba-
tické holuby, ale i výcvik psů, zootera-
pie a další. 

Výstava se tak stává atraktivní neje-

CHOVATELÉ na Žďársku mají mezi mladými své následovatele.
 Foto: archiv chovatelů 

Výstava Vysočiny patří k tradicím

Komentované prohlídky a 
mnoho dalších aktivit se staly 
součástí Dne otevřených dveří.

 Antonín Zvěřina

Poprvé ve své historii otevřela 
veřejnosti první sobotu o prvním 
zářijovém víkendu svoje dveře fi r-
ma ODAS sídlící v Jihlavské ulici ve 
Žďáře nad Sázavou.

„Firma si dala za cíl obyvatelům 
Žďáru a okolí dokázat, že se jedná 
o prostor, kde se taková akce může 
konat. Chtěli jsme toto místo přib-
lížit všem zájemcům,“ uvedl Miroslav 
Grass, mediální zástupce fi rmy. 

Doplnil, že návštěvníci spatří ukáz-
ky svozové techniky. Vyzkouší si, jak 
pracují popeláři, jak se popelnice 
zvedá a čistí. „Mají možnost navští-
vit provozy fi rmy, zúčastnit se komen-

tovaných prohlídek včetně nedávno 
zrekonstruované třídící linky. K tomu 
jim fi rma nabídla spoustu ekologicky 
zábavných aktivit,“ sdělil Grass. 

Vysvětlil, že mnozí lidé mají o fi r-
mě zkreslené informace, ale tato jim 
ji má detailně přiblížit. „Chce lidem 
ukázat, že třídění odpadu má smysl a 
šetří se spousta cenných surovin,“ nastí-
nil Grass. Ty se pak mohou využít na 
výrobu mnoha produktů. Jedná se 
například o sklo, papír, ale mnoho 
dalších.

„Každý z nás vytváří odpad a musí-
me si uvědomit, že my jsme ti, kteří 
jeho další likvidaci, zpracování ovliv-
ňujeme,“ zdůraznil Grass. Podotkl, 
že i veškeré hrátky pro dětí či dospě-
lé mají za cíl ukázat lidem možnosti 
a problematiku odpadů, která není 
zanedbatelnou součástí života.   

Z ODPADU se dá vyrobit mnoho zajímavých věcí. Foto: Antonín Zvěřina

Firma na sběr odpadů ODAS 
ukázala svoje prostory

Plánují kompletní 
rekonstrukci Nádražní ulice

Rekonstrukce Nádražní ulice pat-
ří ke stěžejním bodům vedení měs-
ta ve Žďáře nad Sázavou. Místosta-
rosta Josef Klement připomněl, že 
veřejnost se mohla seznámit se sta-
vem i historií při procházce celou 
lokalitou. 

Obyvatelé města se k problema-
tice také mohli vyjádřit v anketě. 
Celkem se vyjádřilo 82 osob. Vět-
šina využila webové stránky města. 
Vyslovilo se v ní 38 žen a 44 mužů, 
16 z nich bydlí přímo v Nádražní 
ulici a pět tam pracuje.

Mezi nejčastější návštěvy patří 
budova České pošty, lidé tam čas-
to také chodí na nákupy či ulici 
využívají jako spojnici mezi cent-
rálním náměstím a nádražím. Nej-
větší pohyb je tam mezi 14. až 16. 
hodinou. 

„Máme poznamenané i návrhy a 
podněty,“ poznamenal Klement. 
Naznačil, že ulici hodlá město roz-
dělit do tří úseků, od nádraží po 
kruhový objezd u parku, druhá 
část od objezdu po Českou poš-
tu a třetí část od pošty po náměstí 

Republiky. 
„Největší důraz od účastníků anke-

ty byl kladen na úpravu pěší zóny od 
náměstí po budovu pošty,“ podotkl 
Klement. Požadovali větší počet 
laviček či pás pro cyklisty. Mís-
tostarosta zdůraznil, že celá proble-
matika zdaleka není dokončená. 

„Budeme se tomu věnovat v komi-
si rozvoje, stále se k tomu mohou 
lidé vyjadřovat,“ vysvětlil Klement. 
Doplnil, že realizace úpravy patrně 
začne v příštím roce. Starosta Zde-
něk Navrátil uvedl, že jako první 
přijde na řadu úsek od parku po 
poštu, následně úsek pro pěší a na 
závěr zbytek ulice. 

„Rozhodně chceme studii nechat 
vypracovat jako celek,“ konstatoval 
Klement. Mluvčí Nikola Adlero-
vá nastínila několik perliček, kdy 
se v odpovědích objevil názor na 
zprůjezdnění pěší zóny či přání 
umístit tam lavičku Václava Havla. 
Navrátil upozornil, že začátek pra-
cí také záleží na majiteli inženýr-
ských sítí pod povrchem ulice. 

 -zt-

nom pro chovatele, ale i pro širokou 
laickou veřejnost a především pro rodi-
ny s dětmi, které nechtějí z výstavy ani 
odejít a často přichází znovu i další 
dny.    

A na co nového se oproti loňsku se 
mohou návštěvníci těšit v jednotlivých 
expozicích:

V letošním roce se představí rekordní 
počet zvířat a i tak musela být z důvo-
du kapacity další zvířata již odmít-
nuta. Návštěvníci tedy budou moci 
shlédnout 1 350 kuů králíků, 707 kusů 
drůbeže + 200 kusů v rámci speciál-
ní výstavy sebritek, 960 holubů a další 
expozice. Celkem tedy 3 400 ks zvířat 
ve více jak 350 plemenech a barevných 
rázech. 

V expozici králíků se nově představí 
pestré zastoupení rexů (s krátkou srstí) 
nebo třeba saténových (s dutou srstí a 
proto s mimořádným leskem). 

V expozici drůbeže se představí 
zástupci všech pěti druhů drůbeže – 
kurů, perliček, krůt, kachen, hus piž-
movek i početná skupina křepelek. 
Zvláštností mezi plemeny slepic jsou 
exotická plemena s tmavou kůží. Z této 
skupiny bude vystaveno vzácné indo-
néské plemeno ayam cemani, jehož 
kůže je černá, dlouhoocasé sumatran-
ky původem ze Sundských ostrovů i 
hedvábničky s tmavě modrou kůží a 
peřím podobným chlupům pocháze-
jící z východní Asie. Tmavá není jen 
kůže, ale také běháky, obličej, hřeben a 
veškeré tělní blány.   -zt-



Opavský středoškolský pěvecký sbor
Vstupné: 90,- Kč; důchodci, studenti, ZTP, 

60,- Kč, předprodej: pokladna DK.

Út 27. 10. v 19.00 
Městské divadlo 
Jan Kořínek SOULTET feat 
LORENZO THOMPSON & HOT SIS-

TERS
Vstupné: 200,- Kč / E-vstupenky,předprodej: 

pokladna DK a kino Vysočina.

Út 6. 10. v 19.00 - PRONÁJEM
Městské divadlo 
SCREAMERS
Travesti skupina s novým programem.
Vstupné: 260,- Kč, předprodej: pokladna 

DK.

So 3. 10. v 19.30 
Dům kultury - Pronájem
DISKO V – LUKÁŠ VACEK
Vstupné: 70,- Kč.

Do 1. 11. 2015
Výstavní síň Staré radnice 
CESTY 
M. Pawera, B. Rossí, K. Rossí, T.Rossí, F. Tr-

žil, M. Trizuljaková, M. Trizuljak.
Otevřeno: út - pá 10.00 – 12.00, 14.00 – 

17.00 hod., so a ne 14.00 – 17.00 hod. 

Do 31. 10. 2015
Městské divadlo 
TOMÁŠ ZÁBOREC / DŘEVOMALBY
Otevřeno hodinu před a během představení.

 2. 11. TŘI HOLKY JAKO KVĚT / DP ko-
morní – Městské divadlo / E-vstupenky

 3. 11. TUČŇÁCI NA ARŠE / KM1 – 
Městské divadlo

 4. 11. KOLEGA MELA GIBSONA / DP 
zelené – Městské divadlo / E-vstupenky 

 5. – 6. 11. HAVRA NE Z KA MENE / KM2 
– Městské divadlo

 7. 11. ŠKWOR / Dům kultury – předprodej 
TICKETSTREAM / PRONÁJEM

 9. 11. RA DŮZA / koncert – Městské diva-
dlo / E-vstupenky

12. 11. FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ / pře-
hlídka škol – Dům kultury

14. 11. OLIVER / ZUŠ - Městské divadlo / 
Pronájem 

18. 11. DIVADLO RŮZNÝCH JMEN / 
pro ZŠ a SŠ - Městské divadlo / Pronájem 

21. 11. DISKOTÉKA  LUKÁŠE VACKA  – 
HIP HOP / Dům kultury / pronájem

21. 11. ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ / pohádka – Městské divadlo / 
E-vstupenky

23. 11. VIVALDIANNO – MĚSTO ZRCA-
DEL / koncert – Dům kultury / E-vstupenky

24. 11. ZDENĚK TROŠKA  / Troška smí-
chu od Trošků – Městské divadlo / E-vstupen-
ky

25. - 26. 11. POŠŤÁCKÁ POHÁDKA  / 
DDP – Městské divadlo

26. 11. DARDA / DP žluté – Městské diva-
dlo / E-vstupenky

28. 11. OLIVER / ZUŠ - Městské divadlo / 
Pronájem 

29. 11. ŽĎÁRSKÝ FLER TRH /  Dům kul-
tury

30. 11. AZ KVÍZ / Městské divadlo / 
E-vstupenky

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

Pokladna Kina Vysočina je otevřena hodi-
nu před představením, do začátku posledního 
představení

E-vstupenky / ON-LINE předprodej / upo-
zornění – vstupenky lze zakoupit den po zahá-
jení předprodeje.

Poznámka – pronájem: Kultura Žďár není 
pořadatelem akce a na tyto pořady nelze využí-
vat slevenek Žďasu a SODEXO PASS.

Dětské divadelní předplatné 
St 14. 10. v 9.00 pro MŠ, v 11.00 sk. A, ve 

14.00 sk. B 
Čt 15. 10. v 8.45 pro MŠ, v 11.00 sk. C
Městské divadlo / Divadlo Radost
ZVĚDAVÉ SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ 

SLONI DLOUHÉ CHOBOTY
Když ještě měli sloni nos jako bambuli, naro-

dilo se v džungli jedno slůně... 
Trvá 80 minut, vstupné: 50,- Kč.

So 17. 10. v 15.00 
Městské divadlo / Divadlo Krapet 
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Vstupné 80,- Kč / E-vstupenky, předprodej: 

pokladna DK a kino Vysočina.
Divadelní předplatné KOMORNÍ

Čt 1. 10. v 19.00 
Městské divadlo / Studio Hrdinů Praha 
POMOCNÍK WALSER 
Hrají: D. Prachař, S. Rašilov, L. Trmíková, J. 

Černý. Něco ošklivého a zároveň krásného, a ta 
krása převládá... 

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

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
St 7. 10. v 19.00 
Městské divadlo / Divadlo Metro Praha
PLAY STRINDBERG
Alice, její manžel Edgar a Kurt mezi sebou 

zápasí o své vlastní já, a to způsobem příkladně 
bezohledným, ale do morku kostí pravdivým...
Hrají: Z. Slavíková, J. Štěpnička, V. Beneš.

Doprodej vstupenek: přízemí 340,- Kč, bal-
kon 310,- Kč / E-vstupenky, předprodej: po-
kladna DK a kino Vysočina.

Pá 9. 10. v 19.00
Dům kultury 
PÁTÁ DOHODA
Účinkují: J. Dušek, A. Vitouš, Pjér La Š´éz, 

autor: Don Miguel Ruiz, J. Dušek. Pokračování 
Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí 
po celém světě, připomíná největší dar - svobo-
du být sám sebou... 

Vstupné: 400,-; 360,-; 330,- Kč / E-vstupen-
ky, předprodej: pokladna DK a kino Vysočina.

Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 19. 10. v 19.00 
Městské divadlo / Divadlo pod Palmovkou 

Praha 
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ 
Hrají: R. Valenta, S. Vrbická, J. Teplý, H. Hor-

náčková, D. Sitek, I. Jirešová. Rafi novaná hra 
o lásce a sexu, vášních, předsudcích a manžel-
ských trampotách. 

Doprodej vstupenek: přízemí 340,- Kč, bal-
kon 310,- Kč / E-vstupenky, předprodej: po-
kladna DK a kino Vysočina.

St 14. 10. v 19.00 
Café u tety Hany
JIŘÍ ČERNÝ
Vstupné: 120,- Kč / E-vstupenky, předpro-

dej: Café u tety Hany, pokladna DK a kino Vy-
sočina.

Ne 18. 10. v 19.00
Dům kultury - Pronájem
MARIE ROTT ROVÁ
Vstupné: 790,-; 690,-; 590,- Kč, předprodej: 

TICKETPRO a pokladna DK.

Út 20. 10. v 19.00 
Dům kultury nebo Městské divadlo 
KA TAPULT - ReTro tour 1015
Vstupné: 280,- Kč / E-vstupenky, předpro-

dej: pokladna DK a kino Vysočina.

Čt 22. 10. v 17.00 
Městské divadlo
VESELÁ SEDMA
Koncert k 30. výročí vzniku kapely
Vstupné: 130,- Kč / E-vstupenky, předpro-

dej: pokladna DK a kino Vysočina

So 24. 10. v 19.00
Městské divadlo - Pronájem 
LUSCINIA
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Divadla

Zábavné pořady
Pořady pro děti

Připravujeme

Výstavy

Koncerty

Tanec, zábava

Kino Vysočina vás zve

Program na říjen 2015

Čtvrtek 1. října
V 19.30 hod. 
WILSONOV
Krimikomedie. (Čes./Slov. 2015, 140,- Kč) 
Pátek 2. října 
V 17.00 hod.
WILSONOV
(Čes./Slov. 2015, 140,-Kč) Detektivní komedie 

roku. Opakování. 
V 19.30 hod.
MARŤAN
Akční dobrodružné sci-fi . (USA 2015, 12+, T 

2D, 120,- Kč)
Sobota 3. října
V 14.30 hod. 
CESTA VZHŮRU
Sportovní dokument. (Čes. 2015, 12+, 2D, 90,- 

Kč)
V 17.00 hod.
GANGSTER KA 
Krimi thriller drama (Čes. 2015, 12+, 110,- Kč) 

Drsná premiéra z podsvětí. 
V 19.30 hod.
WILSONOV
(Čes./Slov. 2015, 140,-Kč) Detektivní komedie 

roku. Opakování. 
Neděle 4. října 
Ve 14.00 hod.
VENKOVSKÁ KA PELA A ROSE BAND
Koncert – Pronájem. V předprodeji 100,-Kč, na 

místě 120,- Kč.
Čtvrtek 8. října
V 19.30 hod.
WILSONOV
(Čes./Slov. 2015, 130,-Kč) Detektivní komedie 

roku. Poslední říjnová projekce! 
Pátek 9. října
V 17.00 hod. 
NEMILOSRDNÍ
Akční krimi. (Fran. 2015, T, 120,- Kč) 
V 19.30 hod.
MUŽ NA LANĚ
Drama. (USA 2015, T, 3D, 160,- Kč) 
Sobota 10. října 
Ve 14.30 hod.
PAN
Dobrodružné rodinné fantasy. (USA 

2015,3D,130,- Kč) 
V 17.00 hod.
MARŤAN
Akční dobrodružné sci-fi . (USA 2015 12+, T,  

3D, 140,- Kč) Režie Ridley Scot. Opakování. 
V 19.30 hod.
MUŽ NA LANĚ 
Drama.(USA 2015, T, 2D, 130,- Kč) 
Neděle 11. října 
Ve 14.30 hod.
PAN
Rodinné fantasy. (USA 2015, 2D, 100,- Kč) 
V 17.00 hod.
MUŽ NA LANĚ
Drama.(USA 2015, T, 2D, 130,- Kč) Dle skuteč-

né události. Opakování.
Čtvrtek 15. října 
*Premiérové kino slevy*
Ve 14.30 hod.
MALLORY
Dokument. (Čes. 2015, 2x nejen pro seniory se 

slevou! 60,-Kč) 
V 17.00 hod.
DOMÁCÍ PÉČE
Komediální drama. (Čes. 2015, 2x nejen pro se-

niory se slevou! 50,- Kč)

V 19.30 hod.
CHLAPECTVÍ - Filmový klub
Drama. (USA 2014, T, 12+, 90,- Kč) 
Pátek 16. října 
Ve 20.00 hod.
PECHA KUCHA NIGHT
Noc, při které nezavřete oči! Pronájem -Ba-

tyskaf.
Sobota 17. října 
Ve 14.30 hod.
LANCE ARMSTRONG: 
PÁD LEGENDY
Sportovní thriller drama. (USA 2015, T, 110,- 

Kč) 
V 17.00 hod.
PURPUROVÝ VRCH
Horor fantasy drama. (USA 2015, 15+, T, 110,- 

Kč) Gotický horor.

V 19.30 hod.
LEGENDY ZLOČINU
Životopisný krimi thriller. (V. Brit. 2015, 15+, T, 

110,- Kč) 
Neděle 18. října
Ve 14.30 hod.
HOTEL TRA NSYLVÁNIE 2 
Animovaná rodinná komedie. (USA 2015, 2D, 

110,- Kč) 
V 17.00 hod.
LEGENDY ZLOČINU

Životopisný krimi thriller. (V. Brit. 2015, 15+, T, 
110,- Kč) 

Čtvrtek 22. října
V 19.30 hod.
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Akční dobrodružné fantasy. (USA 2015, 12+, T, 

110,- Kč) 

Pátek 23. října 
V 17.00 hod.
MARŤAN
Akční dobrodružné sci-fi . (USA 2015 12+, T,  

3D, 140,- Kč)
V 19.30 hod.
PARA NORMAL ACTIVITY: 
THE GHOST DIMENSION
Horor. (USA 2015,15+, T, 3D, 140,- Kč) 
Sobota 24. října
Ve 14.30 hod.
STÁŽISTA
Komedie. (USA 2015, T, 110,- Kč) 
V 17.00 hod.
DOKONALÝ ŠÉF
Drama komedie. (USA 2015, 12+, T, 120,- Kč) 
V 19.30 hod.
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Akční dobrodružné fantasy. (USA 2015, 12+, T, 

110,- Kč) 
Neděle 25. října 
Ve 14.30 hod.
MRKÁČEK BILL
Animovaný. (Austr. 2015, 2D, 100,- Kč)
V 17.00 hod.
V HLAVĚ
Animovaná rodinná komedie. (USA 2015, 2D, 

100,- Kč) Poslední možnost pro celou rodinu v 
akci 1+1 zdarma!

Čtvrtek 29. října 
V 19.30 hod.
ZTRA CENI V MNICHOVĚ
Psycho-drama komedie. (Čes. 2015,130,- Kč)
Pátek 30. října 
V 17.00 hod.
 SICARIO: NÁJEMNÝ VRA H
 Akční krimi drama. (USA 2015, T,110,- Kč)
V 19.30 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie. (Něm. 2015, 120,-Kč) 
Sobota 31. října 
V 14.30 hod.
PARA NORMAL ACTIVITY: THE GHOST 

DIMENSION
Horor. (USA 2015,15+, T, 3D, 140,- Kč)
V 17.00 hod.
ZTRA CENI V MNICHOVĚ
Psycho-drama komedie. (Čes. 2015, 130,- Kč) 
V 19.30 hod.
CELEBRITY s. r. o.
Komedie.(Čes. 2015, 120,- Kč)
Informace: tel.: 566 502 253, e-mail: dkzdar@

dkzdar.cz
Pokladna KV je otevřena hodinu před předsta-

vením do začátku posledního představení; tel.: 
564 407 559. Vstupenky do kina si můžete zakou-
pit v předprodeji pokladny DK (po, út, st 13 – 17 
hod.), možná i E-vstupenka. ON-LINE předpro-
dej: www.dkzdar.cz.

Po 12.10. a st 4. 11. v 18.00 hod., sál DDM 
Horní 2 (100 Kč)

Multimediální projekce
TAJE THAJSKA 
Přijďte se vydat do severního Th ajska. Pro-

zkoumáme Bangkok křížem krážem, navštívíme 
plovoucí trhy, zažijeme legraci v opičím městě, 
uvidíme slony,tygry, krokodýlí show, navštíví-
me horské kmeny a další zážitky. Přednáší Ka-
teřina Motani.

Rodinné centrum Srdíčko (červený štoček)
Poliklinika ZR, 4. patro

Čt 22. 10.od 15 hod.
PODZIMNÍ ARA NŽOVÁNÍ KVĚTIN
Jak vyrobit dusičkové vazby, podzimní aran-

že a věnce na dveře. Hlaste se předem na tel.: 
734 346 479. Více na: www.rcsrdicko.cz.

RC Srdíčko 

Active - SVČ 

Cairanne, Lidé a víno
V Regionálním muzeu na Tvrzi se může-

me od 13. října těšit na výstavu, která nás 
zavede do starobylé vesnice Cairanne v ji-
hofrancouzské Provence. Ta je, stejně jako 
belgický Flobecq, letitým partnerem města 
Žďáru n. S.

Výstava vypovídá nejen o cairannském ví-
ně a vinařích, ale i o tamní malebné krajině 
a milých lidech. Vedle historie Cairanne po-
známe zprostředkovaně řadu zajímavostí z 
Provance , včetně špičkových vinařství. „Vý-
stava nás provází příběhem pěstování a zpra-
cování vinné révy v kraji, kde se lidé zabývají 
vinařstvím již déle než dva tisíce let. Můžeme 
doslova vysledovat cestu od malé hroznové bo-
bulky až po ušlechtilý jiskrný mok v láhvi,“ zve 
ředitel muzea Zdeněk Málek.

Výstava bude k vidění do 15. listopadu 
2015. -red- 
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Klub českých turistů

Hudební klub Batyskaf

Volejbal

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Basketbal BK Žďár Kopaná FC ŽĎASKopretina - centrum 
pro rodiče s dětmi

Svaz důchodců

Stolní hokej

Klub kardiaků
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Žďárské noviny

Út 20. 10. od 16.30 hod., Klub seni-
orů

LONDÝN 
Promítání z cest, průvodní slovo Kami-

la Dvořáková.

Hala TJ Žďár– Bouchalky
So 10. 10. v 17.00 
– Valašské Meziříčí, 2. liga muži
Ne 11. 10. v 10.00 – Nový Jičín, 2. liga muži

Hala 2. ZŠ – Stalingrad
So 3. 10. v 14.00 – Nymburk, liga st. žáci U15
v 16.00 – Litomyšl, liga kadetky U17
v 18.00 – Šlapanice, OP 1. tř. ženy
Ne 4. 10. v  9.00 
– Hradec Králové, liga kadetky U17
v 10.45 – Sparta Praha, liga st. žáci U15
v 12.30 – Renocar Podolí, OP 1. tř. ženy

So 10. 10. v  9.00 a 11.00 - BK Žďár B – JBC 
Brno, OP nejml. minižáci U11

v 15.00 - Brno, extraliga juniorky U19
Ne 11. 10. v  9.00 a 10.45 
– Vysočina, OP ml. minidívky U12
v 12.30 - Valosun, extraliga juniorky U19

So 24. 10. v 12.00 a 14.00 
– Vyškov, OP kadeti U17
v 16.00 – Ostrava, extraliga juniorky U19
v 17.45 – Prostějov, liga st. žákyně U15
Ne 25. 10. v  9.00 
– Olomouc, liga st. žákyně U15
v 10.45 – Prostějov, extraliga juniorky U19
v 12.30 a 14.15  BK Žďár A – JBC Brno, 
OP nejml. minižáci U11

St 28. 10. v 17.30 
– Valosun, liga st. žákyně U15
So 31. 10. v 14.00 
– Pelhřimov, liga st. žáci U15
v 16.00 – Kyjov, liga kadetek U17
v 18.00 – Boskovice, OP 1. tř. muži
Změna začátků utkání vyhrazena. Sledujte 

místní tisk nebo nástěnku na hale Stalingrad.

nám. Republiky 146/11, 
více na www.batyskaf.net

So 3. 10., 21.00 (vstupné)
SOUL RESOLUTION (NOR, DEN, PL, 

CZ)
Mezinárodní hip hop – soulový projekt!

Pá 9. 10., 20.00 (vstupné)
BŘOUSKA  JEŠTĚ JEDNOU
Vzpomínkový koncert, na kterém zahrají ka-

pely FUGA, EXIT a BAREL ROCK.

Ne 11. 10., 18.00 (free)
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Tradiční setkání slova a hudby, tentokrát s 

Horáckou muzikou.

Út 13. 10., 19.00 (vstupné)
CHYTRÝ KVÍZ
Vytvořte team a přijďte si zasoutěžit.

14. 10., 19.00 (vstupné)
CHYTRÝ KVÍZ
Vytvořte team a přijďte si zasoutěžit.

So 17. 10., 20.00 (vstupné)
REVOCK A RICHTIG
Koncert dvou kapel ze Žďáru a okolí.

So 24. 10., 17.00 (vstupné)
CHYTRÝ KVÍZ
Vytvořte team a přijďte si zasoutěžit.

So 24. 10., 21.00 (free)
AUDIOBRA INZ DNB NIGHT
Drum‘n‘bassová crew z Vysočiny se chystá 

pravidělně navštěvovat líbezný klub Batyskaf.

So 31. 10., 21.00 (vstupné)
13. NAROZENINY BATYSKA FU
Promiňte, že Vás obtěžuju, ale ještě jsem se 

nezeptala: Máte sklep?

Zveme své členy i další občany města.
Út 6. 10. - ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH 

LÁZNÍ MOSONMAGYOVÁR - pouze pro 
přihlášené účastníky, kteří uhradili účastnic-
ký poplatek. Odjezd v 5.00 hod. z parkoviště 
před MěÚ, ul. Žižkova 1. Návrat ve večerních 
hodinách, vedoucí D. Krejčí.

Čt 8. 10., ve 14 hod. sraz před morovým 
sloupem, nám. Republiky

POZNÁVACÍ PROCHÁZKA  S HISTO-
RIKEM - známá i neznámá Boží muka ve 
Žďáru n. S., trasa cca 5 km, vedoucí D. Krejčí.

Po 5. - pá 9. října
TÝDEN KNIHOVEN

*Burza časopisů a barevných příloh denní-
ho tisku (OnaDnes, Proč ne, Dům a bydlení, 
Víkend, ap.) v pobočce Nádražní a v čítárně.

*Burza knih pro dospělé čtenáře. 
*Kamarádka knížka - zábavný testík pro 

dětské čtenáře v průběhu celého Týdne 
knihoven v pobočce Nádražní.

*Út 6. 10., dopoledne - „Komiksový 
workshop“- program pro žáky II. stupně ZŠ.

*Út 6. 10., od 16.30 - Irena Fuchsová - be-
seda se spisovatelkou, autorkou příběhů o že-
nách. Vstup volný.

*St 7. 10., od 17.00 - Rytíři mezi námi aneb 
O šlechtě vážně i nevážně. Přednáška Stanisla-
va Mikule. Vstupné: 20,- Kč.

*Čt 8. 10., v 15.30 - Exkurze místního Sva-
zu neslyšících a nedoslýchavých na lekci kur-
zu Znakového jazyka pořádaného knihovnou.

Út 27. 10., od 16.00 hod - Jsme ve fi nále: 
Kamenické panoptikum - pokračování au-
torského čtení Ing. Stanislava Kopala. Vstup 
volný.

V průběhu měsíce: Za pohádkou kolem 
světa, Dobrý večer - dobrou noc - besedy 
pro žáky I. stupně ZŠ.

Výstavy v knihovně
Můj svět - putovní výstava fotografi í pra-

covníků a dobrovolníků Oblastních charit ce-
lé ČR (vestibul Čechova domu) 

Barevný podzim - výtvarné práce žáků dru-
žiny ze ZŠ Švermova (odd. pro děti a mládež).

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

Stadion Na Bouchalkách 
Mistrovské zápasy nové sezóny 2015-16
Muži A – divize D
Ne  4. 10. v 15.30 - TKZ Polná
Ne 18. 10. v 15.00 - SFK Vrchovina
Ne  1. 11. v 14.00 - Sok. Kozlovice

Muži B – 1. A tř. Kraje Vysočina
Ne 11. 10. v 15.00 - SFK Vrchovina B
Ne 25. 10. v 14.30 - FC Budišov

Dorost ml. + st. - divize
So 24. 10. v 12.30 + 14.45 - Vikt. Otroko-

vice

Žáci ml. + st. - mladší krajský přebor
Ne 11. 10. v 9.00 + 10.30 - FC Boh. Světlá 

n. S.
So 24. 10. v 9.00 + 10.30 - Sok. Okřišky

Žáci B ml.– okresní přebor
So  3. 10. v 13.00 - FC Hamry n. S.
So 17. 10. v 10.30 - Ji. Měřín

Přípravka st. B - Okresní přebor
Ne  4. 10. v 13.00 - Ji Měřín
So 17. 10. v 9.00 - Sok. Rožná

Přípravka st. + ml. - kraj. přebor turnajo-
vě

So 10. 10. od 9.00 -FC ŽĎAS, Jihlava, Pel-
hřimov

Ne 25. 10. od 9.00 -FC ŽĎAS, Třebíč, Ne-
dvědice

Přípravka ml. B – okr. přebor turnajově
Ne  4. 10. od 9.00 - FC ŽĎAS, Jívoví, No-

vá Ves

Fotbalový klub zve všechny příznivce na 
stadion Bouchalky a děkuje za podporu v 
podzimních mistrovských zápasech (více na: 
www.fczdas.cz).

Horní 22, průchodem vedle HD Morava, 
1. patro, dv. č. 15

TVŮRČÍ AKTIVITY 
- podzimní vyrábění

Út  6. 10. od 15 do 18 hod. Ježeček ze se-
na a přírodnin 

Út 20. 10. od 15 do 18 hod. Obaly na se-
šity a krabičky na pastelky

Út 13. a 27. 10. od 15 do 16 hod.
Tvoření z pedigu – pletení košíků, podno-

sů, květináčů a jiných výrobků (přihlášky pře-
dem).

VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ 
PROGRA M

Skládá se z pěti bloků, určeno nejen pro že-
ny, s Mgr. Elen Sejrkovou. Hlaste se předem, 
hlídání dětí při programu zajištěno.

Út  6. 10., od 9.30 hod.   I. blok – „Vztah 
sám k sobě“

Út 13. 10., od 9.30 hod.  II. blok – „Ko-
munikace a jednání“

Út 20. 10., od 9.30 hod. III. blok – „Zákla-
dy psychohygieny“

Út  3. 11., od 9.30 hod.  IV. blok – „Nástup 
do zaměstnání a rodina“

Út 10. 11., od 9.30 hod.  V. blok – „Jak se 
prezentovat na přijímacím pohovoru“

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pro maminky s dětmi od 4 do 15 měsíců - 

každou středu od 15 do 16 hod.
Pro rodiče i prarodiče s dětmi od 15 měsíců 

do 3 let - každý čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod.
http://zdar.charita.cz/programykopreti-

ny/,www.facebook.com/ochzr

Od 6. 10. každé úterý od 16.30 do 18 
hod., ZŠ Švermova, chodba nad tělocvičnami

PŘÍPRA VKA  ŠPRTEC - pro děti do 15 let.

Od 6. 10. každé úterý od 18 do 18.30 
hod., ZŠ Švermova, chodba nad tělocvičnami

EXTRA LIGA CHEMOPLAST - pro 
všechny zájemce.

Ne 11. 10., malá tělocvična ZŠ Švermova
od 9 hod. - ZEKA TEL CUP 2015 - otevře-

ný turnaj ve šprtci pro každého zájemce 
od 15 hod. - POHÁR SHSK VYSOČINA 

2015 - otevřený turnaj pro každého zájemce v 
táhlovém hokeji Chempolast.

Pá 2., 9., 23. a 30. 10., od 16 do 18 hod., 
ZŠ Švermova, chodba nad tělocvičnami

BAHL liga - otevřené turnaje pro každého 
zájemce o stolní hokej, kategorie šprtec.

Šprtec ve Žďáře na htt p://bhlzdar.billiard-
hockey.cz/ 

So 3. 10. Humpolec – Hněvkovice - kraj 
Šimona Kouzelníka (15 km) sraz v 7.20 ná-
draží ČD

So 10. 10. Daňkovice – auta (15 km) v 
8.00 nádraží ČD

So 17. 10. Do neznáma (15 km) v 8.00 ná-
draží ČD

So 24. 10. Podzimní Vysočinou (15 km) v 
8.00 5. ZŠ

So 31. 10. Podzimním Horáckem – Budi-
šov - Třebíč (15 km) v 6.25 nádraží ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na vlastní 
nebezpečí.

Sportovní hala Bouchalky
So  3. 10. v  9.00 a 13.00 
Střešovice (2. liga žen)
So  3. 10. v 11.00 a 15.00 
Velké Meziříčí (2. liga mužů)
So 17. 10. v  9.00 a 13.00 
České Budějovice (2. liga žen)
So 17. 10. v 11.00 a 15.00 
Praga Praha (2. liga mužů)
So 25. 10. v 14.00 
H. Brod, Jihlava, Třebíč, Drásov 
(KP - junioři)
So 31. 10. v  9.00 a 13.00 
Česká Třebová (2. liga žen)
So 31. 10. v 11.00 a 15.00 
Hrotovice (2. liga mužů)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 17. 10. v 10.00 a 13.00 
Sokol Bedřichov (kraj. přebor – kadetky)
Ne 18. 10. v 10.00 a 13.00 
VK Třebíč (kraj. přebor – juniorky)

Volejbalové kurty na Rybníčku
So 10. 10. v  9.00 a 13.00 
TJ Žďár n. S. „B“ - SK Telč a TJ Polná 
(kraj. přebor II. třídy – muži).

 3. 10. MUDr. Eva Peňázová, Vratisl. nám. 
12, Nové Město n/M (566 616 900)

 4. 10. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 
134 (566 664 342)

10. 10. MUDr. Kateřina Škorpíková, Stu-
dentská 7 (566 690 123)

11. 10. MUDr. Jan Šmídek, Palackého 
nám. 32, Nové Město n/M (566 524 615)

17. 10. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 
855, Nové Město n/M (739 093 334)

18. 10. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 
855, Nové Město n/M (739 093 334)

24. 10. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 
201 (566 575 210)

25. 10. MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, (774 430 777)

28. 10. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 
265 (566 562 619)

31. 10. MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35 (774 430 777)

Ordinační doba: 9 – 12 hodin.

Taneční obor
Žáci a žákyně tanečního oboru zahájili 12. 9. 

školní rok vystoupením na akci „Den pro Kraj 
Vysočina“ v Jihlavě a v rámci Slavností jeřabin 
uspořádali dne 16. 9. v Městském divadle pře-
hlídku scénického tance „Gen jeřabinám“. Na 
koncertu diváci ocenili i choreografi e hostují-
cích souborů z Brna a  Havlíčkova Brodu, a ta-
ké trubačské umění Žesťového kvintetu města 
Žďáru n. S. Koncert fi nančně podpořilo měs-
to Žďár nad Sázavou. 

Nyní se tanečnice  připravují na říjnovou ce-
lostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou. Jejich 
účast fi nančně podpořil Kraj Vysočina.
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