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Lidé rozhodnou
o sloganu města

Do 16. května mohou lidé hlasovat  
v anketě o slogan města.

Ten, který je nejvíce osloví, pak 
bude na webu města nově provázet 
propagaci Žďáru nad Sázavou.

Akce běží v rámci dlouhodobější-
ho projektu s názvem Strategie  roz-
voje města. 

Vybírat můžeme z těchto možností: 

1. Žďár nad Sázavou
- srdce Vysočiny

2. Žďár nad Sázavou
- hvězda Vysočiny

3.  Jsem Žďár - jsem domov

Anketa je již na webu města www.
zdarns.cz, kde se občané mohou 
vyjádřit. Mohou také hlasovat  na 
obvyklých místech, kde jsou umís-
těny hlasovací urny.  Vítězný slo-
gan  s nejvíce hlasy se pak  dozvíme 
v červnu. 

Jak říká místostarosta Josef Kle-
ment, jde o tři netradiční formula-
ce. „Chtěli jsme být konkrétní,  aby náš 
slogan nezapadl. Tedy formou:  ‚Jsem 
Žďár nad Sázavou, jsem místo atrak-
tivní a bezpečné, dobrý domov pro spo-
kojený rodinný život‘…“.   -lko-

PROHLÉDNOUT si a třeba i osahat zblízka nové zvony pro areál sv. Jana Nepomuckého přišla poslední dubnovou neděli 
spousta lidí. Se zvony se mnozí fotili na památku. Po pouti se tři nové zvony rozhlaholí ze Zelené hory do žďárského údolí.

 Foto: Lenka Kopčáková

Letošní Svatojánská pouť 
na Zelené hoře bude obzvlášť 
slavná. Do věží žďárské památ-
ky UNESCO se po 75 letech 
vrací zvony. 

 Lenka Kopčáková

V den hlavního svátku sv. Jana 
Nepomuckého, tedy v pondělí 16. 
května, nové zvony požehná brněn-
ský biskup Mons. Vojtěch Cikrle 
při mši svaté od 17 hodin. 

Zvony na Zelenou horu přivezla 
zvonařská dílna už v pátek 22. dub-

na a poslední dubnovou neděli byl 
kostel sv. Jana N. otevřen veřejnos-
ti. Lidé si mohou přijít zvony pro-
hlédnout zblízka až do konce pou-
ti, dle rozvrhu kostela. 

Týden po Svatojánské pou-
ti budou nové zvony zavěšeny do 
věže kostela a tří věžiček ambitů. 
Zvukový kolorit Žďáru se pak roz-
šíří o jejich hlahol.

Tři nové zvony pro Zelenou horu 
odlilo loni v září zvonařství mistra 
Petra Rudolfa Manouška. Histo-
rie se opakuje, protože zvony pro 

chrám sv. Jana Nepomuckého vyrá-
běl v roce 1926 už jeho předek. Ale 
zvony byly za válečné rekvizice pře-
taveny a Zelená hora pak oněměla 
na celých 75 let. 

„Konečně nastal čas, vrátit poutní-
mu kostelu hlas. A protože jsme na 
staré hranici Čech a Moravy, a také 

dvou diecézí, brněnské a královéhra-
decké, nové zvony se jmenují Sv. Cyril 
a Metoděj, Sv. Vojtěch a Sv. Zdisla-
va,“ informuje P. Vladimír Záleský, 
farář zámecké farnosti Nanebevzetí 
Panny Marie.

 Největší zvon, laděný v tónině 
„g2“ Sv. Cyril a Metoděj váží 84 kg 
a kromě jména a reliéfu nese nápis: 
„Věnovali kněží brněnské diecéze“. 

Střední zvon, laděný v tónině 
„c2“ Sv. Zdislava váží 60 kg a kro-
mě jejího obrazu a jména má nápis: 
„Věnovala farnost a město Žďár n/
Sáz.“ (Pokračování na str. 2)

Zvony nesou jména
 českých a moravských 

patronů

Zelenohorské zvony zazní po 75 letech

Tel.: 566 620 587     Mob.: 777 788 424

www.vodaservis.cz
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(Dokončení ze str. 1)
Nejmenší zvon laděný v tónině „dis2“ 

Svatý Vojtěch váží 35 kg a nápis na 
něm připomíná: „Věnovala společnost 
ŽĎAS“.

Ohlédnutí do historie: 
Dle archivních listin kdysi míval pout-

ní areál na ZH pět zvonů. Jejich jména 
ani velikost však neznáme. 

Po zničujícím požáru v roce 1784 byly 
sice věže nad pěti kaplemi ambitu pro-
vizorně opraveny, ale protože už nedo-
staly původní tvar, nést zvony mohly 
jen tři z nich.

Za 1. sv. války mnoho kostelů přišlo o 
své zvony. Zvonový  bronz byl totiž stra-
tegickým vojenským materiálem. Váleč-
né rekvizici se tak nevyhnula ani Zelená 
hora. V roce 1917 byly zdejší zvony sňa-
ty a odvezeny k přetavení. Ve věži zbyl 
jediný malý zvon. 

Až v roce 1926 objednala farnost tři 
nové zvony u brněnské fi rmy Manou-
šek. „Bohužel i tyto zvony byly o 15 let 
později přetaveny. Je to vždy potupa, když 
chce někdo z posvěcených zvonů vyrábět 
zbraně,“ míní P. Záleský. „Ale s lidmi to v 
letech hrůzy dopadlo ještě hůř,“ připomí-
ná. Od války až doposud byly věže zele-
nohorského kostela i ambitů prázdné. 

„Snad je v tom tvrdošíjném navracení 
zvonů i naše touha po míru a pokoji, který 
je tak křehký a vzácný,“ vyznává farář.

Pokračovatel rodu Manoušků nyní 
odlil zvony v podobné hmotnosti a ve 
stejném ladění, jako jeho děd. Mohl čer-
pat ze zachované dokumentace z roku 
1926.  Pro zajímavost: tehdy největ-
ší zvon Sv. Metoděj byl laděn v “G2” a 
vážil 57 kg. Sv. Cyril byl laděn jako “A2” 
a vážil 37 kg. U třetího zvonu se jméno 
nezachovalo, ale byl laděn v tónu “C3”. 

Nynější zvony tedy představují obno-
vu původního souboru.

Zelenohorské... 

Všední odpoledne, 14.30 
hodin. Zní sirény, u polikliniky 
brzdí hasiči a vůz Krajské hy-
gienické stanice.

 Lenka Kopčáková

Cvičení krajských záchranářských 
složek začíná. Naštěstí scénář je tento-
krát jenom jako.

...V ordinaci žďárské polikliniky se 
udělalo špatně pacientce, která se vrá-
tila ze západoafrické Sierra Leone. 
Lékař rozpoznal symptomy vysoce 
nakažlivé eboly a okamžitě vytáčí „sto-
padesátku“. 

Hovor je přepojen na Krajskou hygi-
enickou stanici (KHS), odkud přijíž-
dí lékař. Potvrzuje diagnózu a aktivuje 
Biohazard tým... 

Taktické cvičení začíná. Jak pro ŽN 
vysvětluje ředitel polikliniky Michal 
Hubert Zrůst, směrnici pro výskyt 
vysoce nakažlivé nemoci krajští hygie-
nici upravili na podmínky Kraje Vyso-
čina. „A my nyní chceme prověřit spoje-
ní mezi složkami zásahu i komunikační 
kanály vůči samosprávě i vedení kraje,“ 
uvedl v poslední březnový čtvrtek k 
akci, jíž poliklinika poskytla zázemí.

...Již po 35 minutách od nahlášení 
ošetřujícím lékařem, couvají do pro-
storu zadního parkoviště záchranek 
dlouhé nákladní vozy Biohazard týmu. 

Kvůli úzkému vjezdu je musí hasiči 
navigovat. Za ostré akce by vozy brzdi-
ly rovnou před poliklinikou. Společně 
se pouští do výstavby dekontaminač-
ního střediska. Za necelých 20 minut 
je vše připraveno. Rozhodčí sledují čas 
a zapisují body. 

Mezitím část týmu v ochranných 
oblecích vybíhá s transportním bio-
vakem do druhého patra, kde je scé-
na zinscenována v ordinaci angiologa. 
Rozhodčí jsou jim v patách. 

„V reálu by se vše odehrálo v přízemí, 
neboť pacientka by vyhledala praktic-

kého lékaře či pohotovost,“ komentuje 
Zrůst.

V ordinaci zatím oblékají ochranný 
oděv se speciálním fi ltrem i lékař Mar-
tin Petrlík a sestra Marcela Řepová. 
Záchranáři zvracející pacientku ošetří 
a ukládají do transportního biovaku. 

Po snesení ze schodiště „náklad“ 
uloží na předvstupní rošt dekontami-
načního stanu. Biovak i záchranáře 
jejich kolegové pečlivě ošetřují dezin-
fekčním postřikem.

Po chvíli sanitka s pacientkou vyráží... 
V ostré akci by jela na pražskou Bulov-

ku, která se jako jediná v ČR speciali-
zuje na vysoce nakažlivé nemoci.

Dekontaminace a odvoz na odbor-
né pracoviště čeká i lékaře a sestru z 
ordinace a také dva pacienty, kteří v 
čekárně přišli s nemocnou do styku. 
Záchranáři na závěr dezinfi kují celý 
prostor...

Cvičení se účastnily všechny složky 
IZS Kraje Vysočina, tedy Krajská hy-
gienická stanice, záchranka, hasiči a 
státní i městská policie. 

„Vedle taktických cvičení, jako bylo toto, 
na která jsme předem připraveni a zná-
me podrobný harmonogram, míváme i 
cvičení prověřovací, o nichž nesmí nikdo 
nic dopředu vědět,“ říká pro informaci 
mluvčí Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina Petra Musilová. 

Záchranáři nacvičovali taktiku na ebolu

BIOVAK s fi gurantkou i samotní záchranáři prošli v dekontaminačním středisku 
důkladnou dezinfekcí. Ta by při ostré akci eliminovala nebezpečí epidemie. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Až do 1. května má na ulici 
Novoměstská probíhat rekla-
mační oprava vozovky. Ta po 
dvou letech provozu vykazu-
je závady v podobě výtluků a 
prasklin živičné vrstvy.

 Lenka Kopčáková

„Odmítli jsme ji převzít do vlast-
nictví města coby městskou komu-
nikaci,“ vysvětluje místostaros-
ta Josef Klement. Kraj Vysočina 
coby investor stavbu u společnosti 
Eurovie reklamoval a ta toto uzna-
la a opravu zajišťuje. 

Akce se záměrně posunula na 
letošní rok, protože radnice čeka-
la, až bude dokončena propojka 
Mělkovice – Brněnská, což nyní 
usnadní objížďku uzavřené ulice.

 „Touto akcí se nám trochu ve městě 

komplikuje dopravní situace,“ kon-
statuje místostarosta. Pokládka 
nové vrstvy se totiž provádí za úpl-
né uzavírky. Ta je Krajským úřa-
dem povolena v celém úseku, od 
neděle 24. 4. do neděle 1. 5. 2016. 
Žadatelem je EUROVIA CS, a.s., 
Praha.

„Dodavatel se bude snažit, aby 
obrusná vrstva v úseku Novoměstská 
– Jamborova byla položena večer, 
neboť technologická doba tuhnutí je 
12 hodin. Přes noc tedy nebude mož-
ný vjezd ani výjezd do sídliště Vodo-
jem,“ informuje Klement.

Na otázku ŽN, jak bude při úpl-
né uzavírce řešen případný vjezd 
záchranářů do sídliště Vodojem, 
Klement odpovídá, že v urgent-
ním případě lze do sídliště vjet 
přes hráz Škodova a Gett lerova 
rybníka. „Bohužel sídliště Vodojem 

má jedinou příjezdovou komunika-
ci,“ konstatuje.

Silnice I/19 v ulici Novoměstská 
by měla být převedena do majet-
ku města hned po provedení dané 
rekonstrukce.

Jak radnici informoval stavby-
vedoucí EUROVIE Tomáš Sed-
lák, pokud bude  během opravy v 
určité části a v určité době umož-
něn provoz vozidel, je to jen na 
rozhodnutí fi rmy a řidiči by měli 
počítat s rizikem zašpinění vozidla 
jízdou po úseku ošetřeném postři-
kem.

Tento předpokládaný postup pra-
cí může narušit nepříznivé počasí. 
Plán prací v jednotlivých úsecích 
si může fi rma upravovat dle potře-
by v mezích rozhodnutí Krajského 
úřadu. Během opravy jsou také na 
trase zrušeny spoje MHD. 

Novoměstskou omezila oprava

Ve žďárském Senior Pointu, ve 
čtvrtém patře polikliniky fungu-
je od dubna Alzheimer poradna 
Vysočina. Nabízí pomoc a podpo-
ru nemocným s demencí i jejich 
blízkým. Poradenství může být 
anonymní a je poskytováno zdar-
ma. 

Dle statistik trpí Alzheimerovou 
chorobou každý třináctý člověk 
starší 65 let. V roce 2030 má být 
počet nemocných s demencí více 
než dvojnásobný.

Jak vysvětluje odborná pracov-
nice poradny Marcela Rýpalová, 
nemocní s demencí si zpočátku 

své potíže mohou uvědomovat, ve 
většině případů si změn všimnou 
i blízké osoby nemocného.  „Naše 
poradna pomáhá lidem, kteří cítí, že 
se zhoršuje jejich paměť a soustře-
dění. Můžeme nabídnout rady, jak 
chorobě předcházet, jak ji diagnos-
tikovat a léčit. Je nutné také vyloučit 
případná tělesná onemocnění, kte-
rá se mohou projevovat stejně jako 
demence,“ informuje.

Poradna radí i lidem, kteří peču-
jí o svého blízkého s demencí a ve 
velmi krátkém období  musí řešit 
nejrůznější problémy, které péče o 
takto nemocného člověka přináší. 

„Poradíme, jak přizpůsobit domá-
cí prostředí, aby lépe vyhovovalo 
nemocnému i pečovateli. Pomůžeme s 
orientací v právních otázkách, napří-
klad při vyřizování příspěvku na péči. 
Důležité je také s nemocným správně 
komunikovat,“ uvádí Rýpalová. 

Alzheimer poradna má otevřeno 
každou první středu v měsíci, od 
8 do 15 hodin, v případě potřeby 
i každé třetí úterý v měsíci, v době 
od 13 do 17 hodin. Na konzulta-
ci je třeba se objednat. Kontakty: 
733 629 018 nebo 561 111 323, 
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 
 -lko-

Poradna pro lidi s Alzheimerem
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Žďár nově nabízí lidem zají-
mavou možnost, jak přijít až 
o 25 % levněji k velkému bytu 
dle svých představ.

 Lenka Kopčáková 

Jedná se o styl baugruppe, pře-
vzatý z Německa, kde se stal za 
posledních 10 let hitem. Radnice 
v Mnichově, Hamburgu, či Stutt -
gartu aktivně podporují vytváře-
ní dostupného bydlení pro rodi-
ny, nastavením politiky prodeje 
pozemků, poradenskou činností a 
propagací postavených projektů. A 
stejnou cestou se chce vydat i žďár-
ská radnice.

Baugruppe je skupina lidí, kte-
ří spojí své fi nance a síly ke stav-
bě cenově výhodného bytového 
domu dle svých představ. A aby 
předešli patovým situacím, nasta-
ví si jasná pravidla celého procesu. 
Vedení agendy svěří projektovému 
manažerovi. Najdou si pozemek a 
společně fi nancují jeho koupi i stav-

bu domu. Architekt přetaví jejich 
individuální přání v návrh domu a 
po dokončení stavby je každý vlast-
níkem svého bytu.

Ve Žďáře je situace taková, že řada 
lidí, která se odstěhovala, drží byty 
pro svoje děti, či jako investici do 
budoucna. To šroubuje ceny bytů 
do nereálných výšin.

Lidé se většinou pouští do stavby 
rodinného domu svépomocí, pro-
tože  jej tak postaví levněji, a cena 
domu je pak srovnatelná s novým 
bytem. 

Ale stejně to funguje i při stav-
bě společného bytového domu bez 
developera. Cena nového bytu v 
takovém společném bytovém domě 
může být až o 25 % nižší než nákup 
hotového bytu.

Stavebníci sami s architektem 
dojednají přizpůsobení bytové-
ho domu individuálním potřebám 
rodin. Společný bytový dům také 
umožňuje mít třeba společnou díl-
nu, střešní terasu, zahradu či hřiště.

Na dotaz ŽN, zda radnice sama 
hledala nový styl výstavby nebo 
ji oslovila fi rma, starosta Zdeněk 
Navrátil říká, že městu se tento způ-
sob výstavby zamlouvá a komise 
rozvoje pověřila městského archi-
tekta zjištěním, zda se stylem baug-
ruppe v Česku někdo zabývá. Našel 
společnost mající praktické zkuše-
nosti z několika takových projektů 
v ČR. Její zástupci jsou připraveni 
Žďárákům předat zkušenosti.

„Chceme lidi informovat, že ved-
le možností nájemního bydlení nebo 
koupě bytů od developerů a města 
mají i další možnost,“ říká Navrátil. 
Komise rozvoje a životního pro-
středí zorganizovala na úterý 24. 5. 

od 16.30 hodin ve velké zasedačce 
Městského úřadu veřejné projed-
nání na téma Baugruppe - společné 
stavění bytových domů. 

„Baugruppe je dobrým příkladem 
ze západní Evropy, kde jsou lidé 
schopni se domluvit a společně vstou-
pit do projektu stavby společného 
bytového domu. Při veřejném projed-
nání zazní možnosti, kterými by se 
mohl v budoucnu inspirovat i Žďár 
v rozvojovém území Klafar,“ dodává 
starosta. 

Město totiž chce nabízet nové 
pozemky na Klafaru II určené pro 
bytové domy. A právě zde by mohl 
stát první takto společně postavený 
bytový dům.

Zájemci se při setkání také dozví, 
jak založit takový „baugruppe“, jaká 
nastavit pravidla, jak sestavit rozpo-
čet a řešit fi nancování, či jak reali-
zovat stavbu... Je i možné, že právě 
na veřejném projednání naleznou 
stejně smýšlející lidi - své budoucí 
sousedy.

Út 24. 5., 16.30, MěÚ
Společné stavění 
bytových domů 

Veřejné projednání.

Objevem je německý styl baugruppe

Voda ve dvou lesních studánkách 
Salvatorka a U Křiváku, a nově i ve 
studánce Klafárek je pitná. 

Vzorky z pramenů byly odebrá-
ny 11. 4. 2016 a všechny tři byly v 
den odběru v pořádku. Monitoring 
zajišťuje odbor rozvoje MěÚ a roz-
bor provádí jihlavské pracoviště 
Zdravotního ústavu Ostrava.  

Kontrolu Klafárku město obnovi-
lo na četné žádosti občanů. Je his-
torickým pramenem, který už po 
staletí vyvěrá podél historické úvo-
zové cesty. Před pár lety také město 
nechalo obnovit stavbu vlastní stu-
dánky. Lidé kolem denně prochází 

na nové sídliště Klafar. Škoda, že 
kamenné zdi již nesou stopy van-
dalů.

Pramen Klafárek dokonce fi guru-
je v jedné žďárské pověsti, podle níž 
se měl proměňovat ve víno... 

Ale dnes je nám vzácná i jeho bez-
vadná voda, protože kvůli splachům 
z okolních polí před lety tomu tak 
vždy nebývalo. -lko-

ZE STUDÁNKY Klafárek zase 
vytéká jiskrný pramen. Škoda, že je-
jí kamenná stavba už nese stopy van-
dalů. Foto: Lenka Kopčáková

Ze studánek se klidně můžeme napít

Žďár nad Sázavou se připojuje k prv-
ním českým městům, která chtějí ve 
svém rozpočtu participativní položku, 
o níž bude rozhodnuto ve všelidovém 
hlasování.

Participativní rozpočtování se v ČR 
teprve rozbíhá v rámci „otevírání rad-
nic“ a od loňska se zapojila už desítka 
měst. Žďár patří do čtveřice letošních 
nováčků, jimž je na pomoc nezisková 
organizace Agora. Věnuje se zavádění 
participativního rozpočtování

Pro rozpočet roku 2017 žďárští zastu-
pitelé vyčlenili částku 600 tisíc Kč, kte-
rá činí 1 % z průměrných investičních 
prostředků města. Maximální částka 
jednoho podpořeného projektu bude 
150 tis. Kč, takže peníze vyjdou mini-
málně na čtyři preferované projek-
ty, které by mohly být v roce 2017 ve 
Žďáře realizovány. 

„Inspirovali jsme se zejména na Praze 
10, kde jsou rok před námi a loni vybra-
né projekty už realizují. Zbraslav je sice 
městská část Prahy, ale typově, počtem 
obyvatel a složením odpovídá Žďáru nad 
Sázavou,“ vysvětluje starosta Zdeněk 

Navrátil. Zbraslavské zkušenosti se 
hodí i ohledně zapojení a požadavků 
občanů. 

Žďár tedy odstartoval dvouměsíč-
ní informační kampaň skládající se ze 
čtyř informativních setkání pro veřej-
nost.

Trojice sousedských setkání
Obecné informace dostanou lidé v 

út 3. 5. od 18 hod. v sále DDM Hor-
ní ul. 

„Lidem představíme participativní roz-
počet a možnosti, jak se do něho zapojit. 
Také způsob předkládání jednotlivých 
projektů,“ říká starosta. K dispozici 
budou i zástupci společnosti Agora, 
která má se zaváděním participativních 
rozpočtů v ČR již bohaté zkušenosti. 

Následovat má trojice sousedských 
setkání, kde chce radnice  diskutovat s 
občany po jednotlivých čtvrtích. 

První sousedské setkání proběhne v 
út. 17. 5. od 18 hod. na ZŠ Komen-
ského 6 (Trojka), v učebně fyziky. 
Bude určeno zájemcům ze Žďáru 3, 
Klafaru a přilehlého území.

Druhé sousedské setkání je v út. 24. 
5. od 18 hod. na ZŠ Švermova (Čtyř-
ka), je pro lidi z Vodojemu, Průmys-
lovky a z Nádraží. 

Třetí sousedské setkání v út. 31. 5. 
od 18 hod. v ZŠ Zámek je určeno pro 
sídliště Zelená hora, Vysočany a Zá-
mek.

„Zde by se lidé mohli bavit již o jed-
notlivých nápadech, projektech a zámě-
rech. Prodiskutovat lze již podmínky, za 
jakých mohou projekty předkládat,“ plá-

nuje Navrátil. 
Mluvčí úřadu Nikola Adlerová dodá-

vá, že na sousedská setkání mohou 
přijít i rodiče s malými dětmi. „Chys-
táme dětské hrací koutky, kam mohou 
děti odložit, my na ně dohlídneme a lidé 
budou mít prostor získat potřebné infor-
mace,“ říká.

Až si Žďáráci ujasní, co chtějí ve 
svém okolí změnit, od června do 10. 
července pak mohou podávat návrhy 
projektů, které si přejí začlenit do roz-
počtu. 

Úřad pak všechny návrhy zhodnotí 
z pohledu realizovatelnosti a ty, které 
by nepředpokládaly územní či staveb-
ní řízení a další zdlouhavé procedury, 
budou sestaveny do seznamu pro rok 
2017. Potom budou návrhy opatřené 
krátkými anotacemi  prezentovány  při 
veřejné diskuzi. „Následně se rozběh-
ne anketa a hlasování prostřednictvím 
městských kanálů, abychom již do konce 
listopadu 2016 znali vítěze. Projekty na 
prvních pozicích zařadíme do rozpočtu 
města pro rok 2017,“ vysvětluje šéf rad-
nice.  -lko-

VOJTĚCH ČERNÝ z pražského cent-
ra Agora bude ve Žďáře lidem odpoví-
dat 3. 5. Foto: Lenka Kopčáková

Začíná všelidové hlasování o rozpočtu
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Je v počátku turistické sezony 
provozní doba veřejných toalet 
dostatečná? 

V současné době má totiž město 
Žďár nad Sázavou dvoje veřejné toa-
lety, které mají otevřeno takto: WC 
u tržnice (celoročně: po -  pá 6.30 – 
18 hod., so 7 - 12 hod.) WC u radni-
ce (duben až prosinec: po - pá 6.30 
-18 hod.)

Od sobotního poledne až do kon-
ce víkendu nacházejí turisté veřejné 
toalety uzavřené. A to dokáže dojem 
z města Žďáru pokazit...

 Otázka na zastupitele města zně-
la: Nemyslíte, že věc si zaslouží 
řešení? Odpovídá vždy jeden 
zástupce z celkem sedmi politických 
klubů v ZM.

   

 

Otevírací doba veřejných toalet 
na náměstí a u tržnice mi připadá 
dostatečná. V ostatní době lze jistě 
po požádání použít toalety v přileh-
lých restauračních zařízeních.

   

Rozhodně si nemyslím, že je toto 
téma, které nejvíce trápí naše obča-
ny. Město trápí složitá dopravní 
situace, opravy chodníků, veřejné-

ho osvětlení nebo otázka zachování 
LPS. Ale vzhledem k tomu, že chce-
me, aby turisté zůstávali ve Žďáře 
déle a nepřijeli pouze na Zelenou 
horu, tak je jistě nutné zajistit co nej-
více pohodlí pro všechny návštěv-
níky. A dostupnost toalet je jednou 
ze služeb, kterou stojí za to zlepšit. 
Pro začátek třeba alespoň v obdo-
bí dovolených prodloužit provozní 
hodiny a rozšířit je i na neděli.

   

Veřejné toalety jsou věc, kde musí 
jít ekonomika provozu stranou. Je 
to služba, kde dostupnost a kvali-
ta odráží určitou kulturní a spole-
čenskou vyspělost města. Z ekono-
mického pohledu jsou samozřejmě 
městské veřejné toalety jednoznačně 
prodělečnou záležitostí, ať již kvů-
li pronájmu, nízké návštěvnosti či 
platu toaletářky. Tématem k zamyš-
lení přitom není jenom vlastní pro-
vozní doba toalet, ale také to, že se 
ve vzdálenosti zhruba 300 metrů od 
sebe nacházejí dvoje veřejné toalety 
(na tržnici a u Staré radnice). Toale-
ty u Staré radnice navíc nejsou umís-
těny v prostorách města, ale město 
si je zde pronajímá. Variant je pro-
to několik. Například jedny veřej-
né toalety by mohlo být výhodněj-
ší omezit (či úplně zrušit) a druhé 
posílit - rozšířit provozní dobu i přes 
víkendy. Důležitý je také kvalit-
ní naváděcí systém, aby návštěvníci 
města věděli, kde mohou toalety na-
jít. O veřejných toaletách pak bude 
vedena diskuze také v souvislosti s 
dalším rozvojem Informačního cen-

tra v prostorách Staré radnice.
Důležitý je ovšem i pohled k souse-

dům. Mně osobně se líbí technické 
řešení např. z měst Skandinávie, kde 
jsou veřejné toalety často malé, este-
ticky řešené „kiosky“ ve veřejném 
prostoru, bez personálu, dostupné 
24 hodin denně, čisté a v pořádku. 
Myslím, že do budoucna by právě 
toto mohla být inspirace pro naše 
město.

   

Veřejná WC jsou ve Žďáře provo-
zována městem, podle mého mínění 
v dostatečné otevírací době i kvalitě 
poskytovaných služeb. WC je čisté, s 
příjemnou obsluhou, dobře označe-
né. Pro návštěvníky města je příjem-
né vědět, že veřejné záchody blízko 
centra města jsou. Za dobu mého 
působení v radě města jsem neza-
znamenala jedinou stížnost na tuto 
službu.

   

Veřejné WC u Staré radnice je 
zvenčí velmi „odpuzující”, nikdy 
jsem nebyl uvnitř, ale jsem přesvěd-
čen, že v centru města by měly být 
veřejné WC otevřené po celý den, 
tedy i v noci. WC u tržnice je mimo 

centrum města, není na „komunika-
ci”. A rovněž není otevřené po celých 
24 hod. Není možno předpokládat, 
že denní či noční hosté budou využí-
vat WC v zařízeních hotelů či restau-
rací, nebo WC jiných fi rem v centru 
města. Tento nedostatek musí město 
řešit, např. systémem, „mobilních” 
WC pod dohledem kamerového sys-
tému, který by zjistil případné ni-
čení.

   

Nastavený režim otevírací doby 
u obou veřejných placených toa-
let ve Žďáře nad Sázavou považuji 
za dostačující. Se stejným dotazem 
jsem se už v minulosti několikrát 
setkal u našich spoluobčanů. Lidé 
jejich provozní režim rádi srovnávají 
s trvale otevřenými toaletami, např. 
na dálničních odpočívadlech nebo 
toaletami ve velkých obchodech s 
non-stop provozem.

Naše veřejné toalety jsou oproti 
těm jmenovaným toalety se stálou 
obsluhou. Zaměstnanci ve dvou-
směnném provozu dbají jednak na 
dodržování režimu úhrad za použi-
tí toalety, udržují toalety v trvalé 
provozní čistotě a v neposlední řa-
dě zamezují devastaci jejich vnitř-
ního vybavení. Nevykrytý provozní 
časový prostor veřejných toalet, kte-
rý je součástí dotazu, bez problémů 
zastoupí například žďárská restau-
rační zařízení nebo budovy se spor-
tovním a kulturním vyžitím.

Do uzávěrky ŽN Klub TOP 09 
svoji odpověď nedodal.  -lko-

Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Veřejné toalety a turistická sezona

 Kvůli opravě stěhování agend. 
Od 7. 4. probíhá oprava elektroinsta-
lace v budově Městského úřadu. Jako 
první se stěhovalo  4. patro. Odbory 
komunálních služeb a majetkopráv-
ní nyní fungují v náhradních prosto-
rách vrchní budovy, kde je pracovní 
úřad a celníci. Lze tam  projít krčkem 
z hlavní budovy MěÚ. 

 Žďárské farmářské trhy. Květ-
nem počínaje, budou se na náměstí 
Republiky každý měsíc až do podzi-
mu  konat Žďárské  farmářské trhy. 
To v těchto termínech: 21. 5., 18. 6., 
16. 7., 20. 8., 17. 9. a 15. 10. 

Přes zimu zadalo město výrobu 
jednotných prodejních stánků.  Akci 
v rozpočtu na rok 2016 podpořilo 
zastupitelstvo.  Trhy budou  oboha-
ceny o kulturní programy. 

 Nový ředitel školy. Od letoš-
ního července bude novým ředite-
lem ZŠ Komenského 6    43letý Mgr. 

Ivo Kutt elwascher, žďárský občan a 
dosavadní metodik pro vzdělávání 
pedagogických pracovníků v kraj-
ském školském zařízení Vysočina 
Education.

Rada města Ivo Kutt elwasche-
ra vybrala ve výběrovém řízení  a 
nahradí dlouholetou ředitelku Mgr. 
Janu Svobodovou, která odchází do 
penze.  -lko-

K r á t c e Aleš potřebuje pomoc
Populární Pražský maratón se letos poběží v neděli 8. května. Zúčastní se 

ho také třebíčský místostarosta Pavel Pacal. Nepoběží jen za sebe. Rozhodl 
se, že za každou minutu pod čtyři hodiny, věnuje na konto pro postiženého 
Aleše Dennera, který trpí svalovou dystrofi í, 777 korun. Aleš absolvoval prv-
ní kolo léčení v Izraeli a nyní potřebuje peníze na kolo druhé. 

„Vyzývám všechny sportovce nejen z Vysočiny, ale z celé republiky, aby také 
pomohli. A to jakoukoli částkou. My můžeme běhat, on nemůže ani chodit,“ říká 
Pacal. Číslo účtu: 9500012439/7940  -zt- 

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing. Martin
Mrkos, klub
ŽĎÁR – ŽIVÉ
MĚSTO

Mgr. Ludmila
Řezníčková,
klub ANO 2011

Jaroslav
Miklík,
klub KSČM

Rostislav
Dvořák,
klub KDU-ČSL
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15. ročník 

ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
JARMARKU
1. 4. - 31. 5. 2016
v areálu firmy Plastia
v Novém Veselí

Přijměte 
srdečné pozvání 
na tradiční akci

V nabídce 
najdete: 
profesionální 
samozavlažovací 
truhlíky a 
květináče, nářadí 
a užitečné 
doplňky pro 
zahrá dkáře.

Kupon 
na slevu
SLEVU 5% 

obdržíte u pokladny 
při předložení 
tohoto letáku

Nyní na jaře se my zahrádkáři stě-
hujeme do svých zelených oáz, osa-
zujeme také okna, balkony či pergo-
ly květinami. 

K tomu sháníme truhlíky, květiná-
če, zavlažovací nádoby i konve, ale i 
podpory pro pnoucí a vysoké rostli-
ny. Samozřejmě to dle našich před-
stav musí být výrobky vkusné, desig-
nově zajímavé a hlavně účelné. 

Není divu, že mnozí pěstitelé se 
i letos rozjedou  do Nového Vese-
lí, kde v areálu zdejší fi rmy PLAS-
TIA s.r.o.  až do 31. května probíhá  
15. ročník Zahrádkářského jarmar-
ku největšího výrobce plastových 
nádob na Vysočině. 

Zde seženeme veškerý sortiment, 
který je na rozdíl od klasických 
materiálů lehký a snadno manipulo-
vatelný.

Květinové nádoby z PLASTIE 
můžeme s důvěrou osázet, většinou 
mají samozavlažovací systém, takže 
rostliny nás ani v horkých dnech 
nebudou tolik časově svazovat.

Jak pro ŽN přibližuje Ladislava 
Pohanková, ředitelka obchodního 
a marketingového oddělení, PLAS-
TIA svůj letošní sortiment rozšířila 
o novinky.

Co je tedy úplně nejžhavější 
chloubou fi rmy PLASTIA?

Máme nyní dvě opravdu báječ-

né novinky. Jedna osloví dozajista 
velkou skupinu lidí, a ta novinka se 
jmenuje Berberis. Je to úžasný vel-
koobjemový truhlík. Vypěstujete 
si v něm zeleninu i na balkoně (má 
patentované uchycení opory pro 
vaše rostliny), ale poslouží skvěle i 
na terasu pro okrasné květiny. Díky 
odděleným nádobám můžete pěsto-
vat i rostliny s odlišnými nároky na 
půdu. A nemusíte mít strach, že ho 
neunesete. Má dokonce kolečka, kte-
rá vám umožní snadnou manipulaci.

Druhá novinka je řada Urbalive. 
Zde najdete vermikompostér a vyso-
kou pěstební nádobu na květiny. 
Jeho moderní podobu navrhl přední 
český designer Jiří Pelcl.

Seženeme u vás i  držáky a háky 
na truhlíky a květináče, které k 
nim stylově pasují?

Na naší prodejní akci si můžete 
opravdu nakoupit všechny barvy i 
velikosti truhlíků a zkušené paní pro-
davačky vám rády pomohou i s výbě-

rem háků, držáků i dalších doplňků. 
Stačí se zeptat.

Jak dlouhou tradici má  PLAS-
TIA na českém trhu?

Plastia je na českém trhu už od roku 
1993. Je to opravdu ryze čeká fi rma. 
Vyrábí se u nás nejen samotné výrob-
ky, ale i formy, které výrobu umožňu-
jí. Ke spolupráci na vzhledu výrob-
ků zveme hlavně české designery.

(Pokračování na str. 9)

V AREÁLU fi rmy PLASTIA v Novém Veselí  trvá až do 31. května letošní již 15. 
ročník Zahrádkářského jarmarku. Na snímku vpravo obchodní ředitelka Ladisla-
va Pohanková. Foto: archiv PLASTIA 

PLASTIA zve na Zahrádkářský jarmark
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  Nová služba: TV2GO 

a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 

kabelové a interaktivní 

televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé a rychlé 
připojení bez limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách
na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11

591 01 Ždár nad Sázavou +420 566 654 844

(Dokončení ze str. 7)
 Seženeme vaše výrobky i ve 

žďárských obchodech zaměře-
ných na zahradní techniku – a jak  
výrobky z PLASTIE poznáme?

Ano, zakoupíte je i jinde ve Žďá-
ře. Většina výrobků má samolep-
ku s logem a popisem výrobku. U 
jednodušších květináčů je logo na 
spodní části.

Kam nejdál prodáváte své výrobky 
– a liší se požadavky  zahraničních 
odběratelů od našich zvyklostí?

Dodáváme do nejrůznějších zemí 
světa, je jich asi 25. Jako perlič-
ku bych uvedla Trinidad a Tobago, 
kam odešel letos první kontejner. 
Ale dodáváme i do Japonska, USA, 
Kanady, Saúdské Arábie a většiny 
evropských zemí.  (PI Pla-5-L)

PLASTIA zve na Zahrádkářský...

Přijďte nás navštívit do nového ná-
bytkového studia na náměstí Repub-
liky ve Žďáru nad Sázavou (v místě 
dřívější prodejny Anke). 

Nabízíme moderní sedací soupra-
vy, postele z rostlého dřeva nebo 
jeho imitace, pěnové i pružinové 
zdravotní matrace prvotřídní kvality, 
lůžkoviny a další zboží.

Veškerý sortiment odebíráme od čes-
kých výrobců s dlouholetou tradicí. 

Jsme schopni a ochotni poskytnout 
vám kompletní služby včetně dopra-
vy a montáže. Po dohodě s klientem 
je možné vystěhovat dosluhující ná-
bytek a vyměnit jej za u nás nově 
zakoupený.

Rádi vám poradíme a doporučíme 
zboží podle vašich přání a potřeb. 
Naším hlavním cílem je dosáhnout 
nejvyšší spokojenosti a pohodlí 
zákazníků.  (PIao-5L)

Alfa Omega, nově otevřené
nábytkové studio na náměstí

Malé lžičky na čaj a kávu časem 
zhnědnou, zejména v záhybech 
a v místě vzorku rukojetí.  Pokud 
nemáme myčku, která lžičky vyčistí 
do vysokého lesku, nezbývá než zku-

sit  babičkovské metody. 
První způsob dobře funguje i  na 

připečený hrnec. Můžeme tak vyře-
šit obojí najednou. 

(Pokračování na str. 9)

Jak vyčistit zahnědlé 
kávové lžičky a příbory
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(Dokončení ze str. 8)
Do připečeného hrnce nasypeme 

dvě lžíce prášku na praní, vložíme celo-
kovové lžičky a doplníme vodou, aby 
byly ponořené. Pak přivedeme k varu. 
Pozor, může začít pěnit. 

Lžičky krátce povaříme a nechá-
me  v roztoku  vychladnout. Budete 
se divit, jaká špína se uvolní. Pak ješ-
tě lžičky přemyjeme kartáčkem v hor-
ké vodě a vyleštíme do sucha.  Budou 
jako nové. Také připálenina  ze dna 
hrnce se uvolnila a lze ji dobře odstra-
nit houbičkou.

 Ve druhém případě nám k vyčiště-
ní zašlých lžiček, ale i celokovových 
příborů pomůže  roztok potravinář-
ské  kyseliny citrónové, v němž lžičky 

zahřejeme k varu a necháme působit. 
Špína sjede jako po másle. Kyselina 
citrónová spolehlivě odstraní i vodní 
kámen z varné konvice, a kde je tvrdá 
voda, naše babičky občas přidaly troš-
ku  této kyseliny i do máchacího pro-
cesu v automatické pračce.  

Ozdobné předměty z kovu lze úspěš-
ně vyčistit kašičkou umíchanou z octa 
a soli.  Sice je to trošku  smrádek, ale 
pasta funguje. Nanášíme vyřazeným 
kartáčkem na zuby nebo jiným jem-
ným kartáčkem a lehce vtíráme do hů-
ře přístupných ploch a ozdob. Náš pro-
středek necháme působit nejméně půl 
hodiny. Opláchneme horkou vodou, 
usušíme a vyleštíme měkkým hadří-
kem. Je to lesk jako blesk.   -lko-

Jak vyčistit zahnědlé...
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V dubnu zažila Vysočina 
nezvyklou podívanou. K Hav-
líčkovu  Brodu a pak ke Žďá-
ru nad Sázavou a dál na Velké 
Meziříčí jela po silnicích výlet-
ní loď Poseidon. 

 Lenka Kopčáková

Plavidlo se jménem starořeckého 
boha moře a vodního živlu sloužilo 
donedávna na Vltavě v Praze. V tuto 
dobu je již součástí fl otily výletních 
lodí na Vranovské přehradě a díky 
svým rozměrům 32 m délky, 5,4 m 
šíře a 52 tun váhy je největší lodí 
na Moravě. Noví majitelé za převoz 
Poseidonu zaplatili víc jak milion 
korun.

Speciální cesty lodi po suchu se 
zhostila hodonínská společnost  
zaměřená na nadrozměrnou dopra-
vu. Jak během jízdy informoval ŽN 
při mobilním rozhovoru její zástup-
ce Zdeněk Novák, přeprava tak vel-
ké lodi musela mít zvláštní povolení 
ministerstva dopravy. 

„Máme zkušenosti s převozem roz-
měrných nákladů, ale Poseidon byla 
zatím asi největší a nejtěžší lodí na 
tak velkou vzdálenost,“ uvádí šéf pře-
pravního týmu. 

Kudy loď projížděla, vzbuzovala 
pozornost a cvakaly spouště foto-
aparátů. Ze střechy kabiny tahače 
vlála česká vlajka.  

„Jízda je pro nás prestiží, cestu lodi 
vždy sleduje spousta lidí a zrovna tak 
čekají i v cíli,“ vyznává se Novák. 

Z Prahy do Mělníka a odtud do 
Týnce nad Vltavou jela loď ještě 

po vodě. Ale pak ji fi rma naložila 
obřím jeřábem na speciální vozidlo 
a Poseidon již pokračoval po suchu.

Cesta mu trvala rovné čtyři dny: 
v pondělí 11. 4. přejela loď z Týn-
ce do Havlíčkova Brodu, v úterý 12. 
4. náklad projížděl trasou přes Žďár 
nad Sázavou k motorestu Devět 
křížů u Velké Bíteše.

Ve středu 13. 4. se vydal dál ke 
Znojmu. Ve čtvrtek 14. 4. pozdě 
večer dovezli přepravci Poseidon 
v pořádku do cíle.  „V pátek kolem 
poledne dojede velký jeřáb a měli by-
chom začít skládat,“ plánoval Zde-
něk Novák. 

Na dotaz, jakou rychlostí může 
náklad jet, odpověděl: „Většinou 
jedeme krokem, jen na rovné cestě, 
kde nás to pustí a není nikde žádný 
strom ani kopec, si můžeme dovolit jet 
rychlostí 60 až 70km/hod. Přes ves-
ničky jen 10 km/hod.“  

Do samotného Žďáru se tahač s 
naloženou lodí blížil v úterý 12. 4. 
Přijížděl od Ždírce nad Doubra-
vou a v cestě mu stál barokní most 
se sochami.  „Historický most jsme 
přejeli bez problému. Je sice úzký, ale 
pro nás byl ještě široký dost,“ ohlíží se 
Novák. Osádka s rozměrným nákla-
dem bravurně zvládla i kruháč s 

úzkým profi lem na Brněnské ulici, 
ale problém nastal při výjezdu ze 
Žďáru směrem na Velké Meziříčí, 
kde bylo třeba projet přes rozesta-
věný most.

„Tento most má šíři jen tří metrů a 
jeho betonová svodidla byla pro náš 
náklad moc úzká. Protože loď byla 
níž jak ta svodidla, museli jsme pod-
ložit dřevěné fošny, aby se při průjez-
du podvalník zvedl o 5 cm,“ vysvětlu-
je šéf party machrů. Loď projela na 
milimetr těsně nad svodidly. 

Pro jeho tým prý toto nebyl tak 
velký problém, protože jsou zvyk-
lí řešit komplikovanější situace – a 
ty je ještě po cestě na Vranovskou 
přehradu čekaly. „Problémem bylo 
zdržení, protože jsme zastavili pro-
voz,“ dodává ještě  Zdeněk Novák a 
v pozadí našeho rozhovoru je slyšet 
atmosféra jízdy.

Jak pro ŽN uvedli provozovate-
lé Lodní dopravy na Vranově Jiří 
Čurda a Dalibor Dufek, loď Posei-
don rozšířila stávající fl otilu lodí s 
názvem Valentýna a Viktorie. „Po 
odstranění šrámů z přepravy a drob-
ných úpravách interiéru bude Posei-
don od 23. dubna 2016 nasazendo 
provozu,“ slibovali hned po přebrá-
ní lodi noví majitelé.

Jak si také Čurda a Dufek pochva-
lují, loď vyrobená v roce 1987 je v 
dobrém technickém stavu. Svou 
prostorností pro 200 osob, záze-
mím s klimatizací i topením slibuje 
Poseidon pohodlí a možnost plout 
takřka celoročně. Výletníci se prý 
mohou těšit např. na podvečerní 
plavby s živou hudbou.

NEOBVYKLÁ podívaná na žďárské křižovatce Brněnská – Horní - Novoměst-
ská. Od náměstí přijíždí tahač s naloženu výletní lodí. Lidé zastavují a sledují, 
jak machři stáčí náklad doleva.  Foto: Lenka Kopčáková

V dubnu Vysočinu brázdil Poseidon

Na plochu od nového mostu 
na Libušíně až po areál Bou-
chalky se po roce vrací Tradič-
ní žďárská pouť, druhá největší 
v ČR. Přijede na 40 velkých 
a 60 malých atrakcí, prodejci 
rozloží  200 stánků s pouťovým 
zbožím.

 Lenka Kopčáková

Milovníci adrenalinu opět najdou 
své oblíbené atrakce z dřívějška, jako 
visutý kolotoč, „EXTREM-BOOST-
ER“, katapult či „FACTOR X“.

Na  menší děti zase čekají tradiční 
labutě, „Aquabumper“ (vodní člu-
ny), „Aquazorbing“ (koule na vodě), 
strašidelný zámek či jízdárny s poní-
ky.  Pouťová zábava se letos konat 
nebude.

„O výběru stánků a atrakcí jsme jed-
nali již od konce předchozího roku a 
konečný výběr atrakcí proběhl koncem 
března,“ informuje  Marie Šustrová 
z odboru komunálních služeb MěÚ, 
který již tradičně organizaci  Žďárské 
pouti v areálu kolem zimního stadio-
nu zajišťuje.

Kancelář pořadatelů bude jako kaž-
dý rok ve vchodu zimního stadionu. 
„Od pátečního odpoledne v ní bude stá-
le někdo přítomen,“ujišťuje Šustrová.

Při najíždění atrakcí, tak i v průbě-
hu poutě samotné,  se spolu s pořa-
dateli činí i Městská policie. Každo-

denní úklid celého areálu poutě má 
zajišťovat úklidová fi rma Janáčková  
a rozmístění a vyvážení kontejnerů 
na odpad provede fi rma ODAS. 

„Šest mobilních WC bude umístěno v 
areálu stadionu a dva  mobilní WC na 
poutním místě na Zelené hoře,“ infor-
muje dál Šustrová s tím, že použi-
tí  bude zdarma a   samozřejmostí   
je   průběžný servis.  „Návštěvníkům  
budou k dispozici také veřejné toalety v 
budově zimního stadionu,“ dodává.

Jak budou provozovány 
pouťové atrakce:

V úterý  10. 5. do 20 hod., zcela 
bez ozvučení.

Ve středu 11. 5. do 20 hod., bez 
hudby (povoleny jsou pouze krátké 
zvukové zkoušky při instalaci, a to až 
od  14.30 hod.) .       

Ve čtvrtek 12. 5. s hudbou od  
14.30 do 19 hod., poté bez hudby do 
20.30  hod.

V pátek 13. 5. a v sobotu 14. 5. s 
hudbou do 21.30 hod.(v pátek až od 
14 hod.), poté bez hudby do 24 hod. 

V neděli 15. 5. s hudbou do 19 
hod., bez hudby do 21 hodin.

Uzavírky místních
komunikací 

V souvislosti s konáním Tradiční 
žďárské pouti musí řidiči  v termínu 

od 9. do 16. 5. počítat s uzavírkami 
místních komunikací takto:

Ulice Libušínská v úseku od kři-
žovatky s ulicí Dolní a Jungmanno-
vé (u „forda“) po mostek přes tok 
Staviště (u č.or. 46) – délka uzavír-
ky cca 150 m.

Ulice Sázavská v úseku od křižo-
vatky s ulicí Libušínská (v místě 
dřívějšího dětského dopravního 
hřiště) směrem k mostu přes řeku 
Sázavu, asi  na úroveň sportovní 
haly – délka uzavírky cca 60 m.

Ulice Jungmannova – místní 
komunikace v úseku od silnice I/37 
k zimnímu stadionu – délka uzavír-
ky cca 120 m.

Navržená trasa objížďky: po silni-
ci I/37 a I/19 – ulicemi Jungman-
nova, Dolní, Žižkova a Brodská a 
po místních komunikacích – ulice-
mi Libušínská, Revoluční, Libická, 
Sázavská, Uhlířská a Okružní horní 
ve Žďáře n. S.; objížďka bez znače-
ní s využitím místní znalosti.

Bude uzavřen most
na Klafar i parkoviště

Během pouťového týdne v době 
od  9. do 16. května (včetně) musí 
řidiči počítat   s uzavřením parko-
viště u Sport–Baru a vedle nové 
komunikace na Klafar, na ulici 
Libušínská. Nutnost vyklizení zmí-
něného prostoru je do  7.30 hodin  

v  pondělí 9. května. 
Marie Šustrová z odboru komu-

nálních služeb MěÚ se prostřed-
nictvím ŽN obrací na občany, kte-
ří využívají tato parkoviště, aby v 
uvedené době parkovali jinde ve 
městě. Nabízí se např. parkoviště 
u Domu kultury a centrální parko-
viště. „Umožněno bude i parkování 
na komunikaci z Libušína na Kla-
far, která bude v době pouti neprů-
jezdná“, uvádí Šustrová. Nový most 
na Klafar zůstane pro chodce prů-
chozí. 

V době od 8.  do 16. května také 
platí zákaz vjezdu nákladních vozi-
del do ulice Šípková a do částí ulic 
Libušínská a Studentská.

V pouťovém týdnu
odklonění MHD

Organizace Tradiční žďárské pou-
ti  si vyžádá na týden od  8.  do  16. 
května (včetně) odklonění trasy 
MHD, vedoucí ulicí Libušínskou, 
na ulici Dolní. Ve stejné době (8. 
5. od 20.15 hod. do 16. 5. včet-
ně)  bude zrušena zastávka MHD   
Libušínská. Jako náhradní zastávku 
pro linky č. 4A, 4B a 4C  za zruše-
nou zastávku MHD  Libušínská lze  
využít zastávky Wonkova nebo Žiž-
kova, pro spoje č. 1, 7, 9, 11 a 21, 
25, 29, linky č. 5 lze využít zastávku 
MHD Havlíčkovo náměstí.

Tradiční žďárská pouť: 13. - 15. května



Životní styl
STRANA 13

Životní styl. Pod tímto pojmem  
si každý z nás vybaví něco jiného. 
Možná přání, která se někdy podaří 
vyplnit, ale nejde to bez našeho při-
činění. 

 Každopádně životní styl je způso-
bem života. Ať jedince, rodiny, ale i 
společnosti a národů. 

Bohužel, životní styl v Česku je 
trochu drsnější než v Evropě smě-
rem na západ,  a tak nějak se stále 
hledáme. Přiznejme si, copak my 
Češi umíme např. odpočívat? 

Řítíme se často  v infarktovém  
tempu, trpíme depresemi, syndro-

mem vyhoření a  mnohdy také, nám 
Čecháčkům, typickou závistí.

Mnozí by nyní oponovali,  že prá-
vě tento životní styl přinesla doba a 
okolnosti. No, asi mají pravdu, ale 
alespoň částečně svůj životní styl 
sami ovlivnit  můžeme.

Jen se podívejme, jak to cho-
dí  v české rodině.  Ve většině pří-
padů matky přiběhnou z práce, 
aby  nastoupily druhou směnu 
v domácnosti. Musí do večera  uva-
řit,  vyprat, napsat s dětmi úkoly… 
A čeští muži jsou jen výjimečně 
ochotni se spolupodílet. Např. se 

„chytit“ vařečky a pak i nádobí, aby 
své drahé ulehčili. Samozřejmě, že i  
vzácné výjimky existují. To pak lze 
užít slova paní kněžny z Babičky a 
říci: „Šťastná to žena“…

Např. v Anglii, Německu či Fran-
cii většinou manželé vykonávají 
domácí práce společně, muži jsou 
galantní k ženám, a ty jsou spokoje-
né. Mají jistotu, že si  najdou čas i 
samy  pro sebe a své koníčky. 

Úrazem dnešní doby je také absen-
ce aktivních babiček. Chybí zejmé-
na  mladým rodinám. Takové ty 
pohotové  a volné babičky, které by 
na zavolání přispěchaly k nemocné-
mu vnoučkovi, aby maminka moh-
la do práce. Jenže dnešní  babičky 
„padesátnice“ čeká ještě minimálně  
13 let v zaměstnání! 

Na druhé straně ale  matky využí-
vají spousty moderních vychytávek. 
Ať  plenek pro suchou prdelku či 
dobrůtek pro spokojené bříško své-
ho broučka. 

Ranní mazání svačin pro školá-
ky a vaření čaje do příruční láhve, 
to už se dnes téměř nenosí. Vždyť  
v obchodech je tolik balených 
možností a pitíček, které lze ces-
tou do školy rychle hodit ratolesti 
do aktovky. Jenže vše je plné cuk-
rů a látek pro dlouhou trvanlivost. 
Přemýšlíme pak, kde se najednou 
v posledních letech vzalo tolik aler-
giků a lidí s narušenou imunitou…

Životní styl dnešních čtyřicátní-
ků ovlivnila televize, která za jejich 

dětství velmi rozšířila programové 
možnosti. Generaci dětí a mladist-
vých  však přímo pohltila moderní 
média. Celá odpoledne vysedávají  
jako uhranutí před tabletem či počí-
tačem a ven aby je rodič vyháněl. A 
tak mladá generace tloustne a její 
tělesná kondice pokulhává. 

Nás matky, navyklé ještě jiným 
způsobům také rozčiluje, když naše 
ratolesti či i vnoučata při rozhovoru 
s námi  zároveň vyťukávají zprávy  
v mobilu a ani se na nás nepodívají. 

(pokračování na str. 15)

Dnešní životní styl je často o jedinci

DNEŠNÍ generaci dětí a mladistvých 
pohltila moderní média. Už i malé 
děti mají tablety.  Ilustrační foto: JL
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Dnes uvádíme třetí díl soutěže pro 
milovníky nebo teprve objevitele 
mexického jídla. Kdo dobře odpoví 
na 2 ze 3 otázek, získává 20% slevu na 
jedno mexické jídlo. Když uhodne tři 
otázky, získává 30% slevu na mexické 
jídlo pro 2 osoby v restauraci YUCA-
TAN. Akce neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit pro-

střednictvím emailu na adrese 
info@mexiko-zdar.cz nebo na strán-
kách www.mexiko-zdar.cz.

Hlavní cena Yucatanský talíř

Restaurace YUCATAN už otevře-
la letní zahrádku a nově čepuje řezaný 
nefi ltrovaný ležák s názvem Svijanský 
Fanda 11 %.

Soutěžte každý měsíc 
s Mexickou restaurací YUCATAN

z05-MPd

Akce platí od 2. 5. 2016.

Soutěžíme s mexickou restaurací YUCATAN / 3 Soutěžní otázky na květen:
1. Lze u nás zaplatit platební kar-
tou? ANO-NE

2. Jednou za tři týdny u nás v 
pátek hraje na klavír:
a) Michal David
b) Tomáš Klus
c) Michal Škraněk

3. Jaký druh alkoholu se vyrábí 
destilací z modré agáve? 

Správné odpovědi na minulé 
otázky:

1) Lze si objednat roznášku poled-
ního Menu: ANO

2) Cena nejlevnějšího poledního 
Menu: a) 59 Kč

3) V jakém státě se nachází poloos-
trov Yucatan? Mexiko.

 (PI-Yu5-L)

(Dokončení ze str. 13)
Na netu a „fejsbuku“ mají celý 

svůj svět. 
Zdá se, že současný životní styl 

jako by postrádal potřebu osobní-
ho kontaktu. 

Ale  vše je o nás lidech, jak brzy 
si uvědomíme, že se potřebujeme. 
Ne nadarmo se stále říká, že rodi-
na je základ společnosti. 

Když se dostaneme do úzkých,  
tak až na výjimky právě doma 
nalezneme pochopení a záze-
mí. Mluvme spolu, a my rodiče se 
snažme mít s dětmi společné zážit-
ky. 

Co si třeba jako rodina sednout 
za stůl a vytáhnout společenské 
hry?  

Nebo co se nyní na jaře, kdy začí-
ná být pěkně,  vypravit na společ-
ný výlet? 

Hlavně však mějme společnou 
pohodu.  

Z té lze pak čerpat   při vypjatých 
situacích, které život přináší. 

 Lenka Kopčáková

Dnešní životní styl 
je často o jedinci
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V květnu vychází dlouho očekávaná 
pamětnická publikace v režii  Sdružení 
Krajina z Počítek u Žďáru. Nese název 
Krajina dobrého hospodáře - Inspirace 
pro současnou praxi v ochraně přírody. 

Autoři na díle odvedli velký kus prá-
ce, neboť již málem ztracené informace 
hledali mezi pamětníky, bývalými stat-
káři z Vysočiny, co si ještě vzpomínají 
na staré způsoby hospodaření.

„Během naší práce na loukách jsme 
došli k tomu, že je důležité znát  historii 
luk a způsoby dřívějšího obhospodařová-
ní. Tyto informace nejsou většinou nikde 
zaznamenány,“ vysvětluje na úvod Ing. 
Dagmar Papáčková.

Nadšenci se tedy vypravili za býva-
lými hospodáři, kteří však postupně 
odcházejí. 

„Od roku 2010 jsme vyzpovídali celkem 
21 pamětníků ve věku od 68 do 97 let. Z  
rozhovorů se nám podařilo sepsat publi-
kaci nabytou informacemi o soukromém 
hospodaření před nástupem kolektivizace. 

Víme také, jak lidé těžce vnímali éru zcelo-
vání pozemků,“  ohlíží se Papáčková. 

Tým nadšenců tak ze zajímavého 
povídání již ví,  jak naše krajina vypa-
dala asi před 70 lety a jak se tu ho-

spodařilo. 
Na otázku ŽN, jak bylo těžké se 

dostat k informacím, Papáčková uvádí, 
že začali lidmi, od nichž má Sdružení 
Krajina pronajaté nebo vykoupené 

podmáčené louky a pozemky. A přes ně 
jsme se pak dostali na další pamětníky.

Sdružení Krajina v okolí Žďáru 
obhospodařuje na 100 hektarů pod-
máčených luk a poznatky předků 
pokládá za dobré vodítko pro součas-
nou praxi v ochraně přírody. „Snažíme 
se chránit to, co tu ti lidé budovali před 70 
lety a jejich zkušenosti aplikujeme jak my, 
tak i Správa CHKO Žďárské vrchy,“ říká.

Zajímavým poznatkem prý je, že 
lidé na podmáčených loukách běžně 
hospodařili, protože potřebovali maxi-
mální výnos sena. Vytvořili tak vlastně 
budoucí podobu luk.  Vzácné květy a 
rostliny tu dnes rostou  díky nim.

V publikaci se také dozvíme, jak vypa-
dal hospodářův rok. Jak a kdy probíha-
lo kosení podmáčených luk, co obnáše-
la každodenní starost o dobytek, co se v 
našich krajích nejčastěji pěstovalo a jak 
bylo násilně ukončeno soukromé hos-
podaření. Celá publikace je doplněna o 
dobové i současné fotografi e. -lko-

TYPICKÝ obraz dřívějších žní na Žďársku. Foto: archiv Sdružení Krajina

Zapsali paměti hospodářů o krajině

Od května město více zapojuje 
dlouhodobě nezaměstnané a lidi v 
alternativním výkonu trestu. 

Obecně prospěšné práce (OPP) a 
veřejně prospěšné práce (VPP). 

Ty první coby soudem uložený 
alternativní trest, který dává odsou-
zenému možnost si jej odpracovat, a 
pak pokračovat v životě s „čistým ští-
tem“. O přidělení pracovníků rozho-
duje Probační a mediační služba ČR.

Ty druhé jako časově omezená 
pracovní příležitost pro dlouhodo-
bě nezaměstnané v evidenci Úřadu 
práce.

Většinou jde o práce na údržbě 
veřejných prostranství, úklidu či údrž-

bě veřejných budov, ve prospěch obcí 
či státních institucí. OPP i VPP tedy 
přinášejí prospěch jak společnosti, tak 
i samotným lidem, kteří je vykonávají.

Obou možností město Žďár nad 
Sázavou dlouhodobě využívá. OPP 
především na drobné úklidové prá-
ce v komunále jako zametání, čištění 
města a drobné manuální práce. VPP 
zase přináší práci na pozici toaletářek, 
doručovatelů MěÚ či ve službě na 
kamerovém systému MP...

„Naším cílem roku 2016 je, aby se 
občané odsouzení k trestu obecně pro-
spěšných prací měli kde realizovat a také 
chceme do pracovního procesu zapojit 
dlouhodobě nezaměstnané,“ vysvětluje 

starosta Zdeněk Navrátil.
Od května proto radnice rozšiřuje 

četu pracovníků OPP o dalších pět 
lidí, kteří mají pracovat pro komunál 
a činit se úklidem a základní údržbou 
zeleně na veřejných prostorách.

„Nyní se změnil systém a my jsme 
dozorem nad lidmi, kteří si svůj trest 
odbývají výkonem OPP, zplnomocnili 
Městskou policii. Zde byl k tomu čás-
tečným úvazkem vyčleněn jeden pra-
covník,“ informuje starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Má jít o bývalého strážníka MP, od 
čehož si radnice slibuje, že bude mít 
respekt. „Věříme, že takto kontrolova-
ná práce bude pro město přínosnější a 

pracovníků OPP budeme využívat ve 
větší míře,“ dodává Navrátil. Pracovní-
kům OPP bude i nadále zadávat práci 
odbor komunálních služeb MěÚ. 

Obě party, ať už OPP nebo VPP, 
nebudou pracovat jen pro samot-
né město, ale radnice je chce nabízet 
i svým příspěvkovým organizacím. 
Uplatní se např. ve Sportisu, která 
obhospodařuje sportoviště a volno-
časové plochy.  „Ale už i školy se hlá-
sí, a také osadní výbory místních čás-
tí. Práce se zkrátka najde dost,“ míní 
starosta Navrátil. Spolupráce prý již 
dobře funguje ve Stržanově, kde mají 
takového pracovníka dlouhodobě ve 
stavu. -lko-

Žďárský komunál se dočká posily

Od prázdnin již nebudou 
na žďárské poliklinice lékaři 
sloužit ve všední dny Lékař-
skou pohotovostní službu 
(LPS)

 Lenka Kopčáková

Rozhodla o tom rada města 18. dub-
na. Změna začne platit od 1. 7. 2016. 
O víkendu a ve svátcích zůstává LPS v 
rozsahu jako doposud, tedy od 8 do 21 
hodin. Během pracovního týdne však 
budou muset pacienti při náhlé změně 
zdravotního stavu buď vydržet do rána 
nebo se vydat na Emergency do nejbližší 
nemocnice. V akutním případě si přivo-
lají záchranku na čísle 155, jejíž krajské 
stanoviště je i ve Žďáře. 

Jak informuje starosta Zdeněk Navrá-
til, lékařskou pohotovost na poliklini-
ce již od listopadu analyzovala komise 
zdravotní, sociální a prorodinných akti-
vit. Právě ona upozornila radu na velmi 
nízkou průchodnost LPS (počet paci-
entů) ve všední dny.

Jak prý radnici ujistili zástupci novo-
městské nemocnice, žďárské kroky jim 
nezpůsobí přetlak na urgentním příjmu. 
„Primář urgentního příjmu nám potvrdil, 
že těch asi 300 lidí ze Žďáru za rok během 

pracovního týdne  nezatíží jejich službu 
nijak významně, horší by to bylo o víken-
dech a svátcích,“ informuje místostarosta 
Josef Klement. 

Podle starosty bylo jedním z kritérií při 
rozhodování o LPS, aby byla Žďárákům 
k dispozici lékařská služba na poliklini-
ce každý den minimálně 10 – 12 hodin. 
„Přes víkend to bude lékařská pohotovost a 
v pracovní dny běžné ambulance dle ordi-
nační doby lékařů a tzv. žurnál. V usnese-
ní rady města je i doporučení, aby se ředi-
tel polikliniky pokusil zajistit žurnál i na 
pátek. V tento den  jej nyní  praktičtí lékaři 
nedrží,“ informuje Navrátil.

Jak jeho kolega Klement odpovídá na 
dotaz ŽN, úspora za zrušené dny LPS 
představuje asi 600 tis. Kč ročně, které 
půjdou zpět do polikliniky. Na LPS o 
víkendech a svátcích bude město i nadá-
le ze svého rozpočtu vyčleňovat  sumu 
až 1,1 mil. Kč. 

Starosta naznačuje, že poliklinika má 
hned několik problémů, na které lze 
uspořených 600 tis. Kč použít. Město už 
jí poskytlo příspěvek na nákup ultrazvu-
ku a letos bude ještě navýšen příspěvek 
na samootevírací dveře na fotobuňku, 
které ocení zejména zdravotně handica-
povaní pacienti. „Asi nás čeká i investice 
do řídící jednotky jednoho z rentgenů, která 

dosloužila,“ očekává starosta. Radní také 
uvítají, když ředitel sežene  přes týden 
využití pro ordinaci LPS. 

Na dotaz novinářů, proč město zrovna 
ve věci LPS neuspořádalo anketu veřej-
nosti, se oba zástupci města shodují, že  
téma bylo řešeno s odborníky, zástupci 
stran a hnutí ZM i v komisi. 

„Lékařská veřejnost, nemocnice, komise 
a sociální odbor, ti všichni měli možnost se 
vyjádřit. Diskuze trvala poměrně dlouho a 
byla férová,“ míní starosta.

K lékařské pohotovosti proběhla živá 
diskuze již v úvodu  zastupitelstva města 
dne 31. března, kdy se jako první projed-
nával  participativní rozpočet. 

Ing. Vladimír Novotný podal za klub 
ČSSD protinávrh, kde sice nový model 
rozpočtu podpořil, ale také zaznělo, 
že ZM pověřuje komunitní a mediál-
ní koordinátorku přípravou informač-
ní kampaně o činnosti lékařské poho-
tovostní služby. ZM pověřuje vedení 
města v rámci participace občanů na 
rozpočtu města pro rok 2017 přípravou 
a realizací ankety na téma rozsahu a fun-
gování LPS ve Žďáře n. S.

Jak pak Novotný okomentoval, téma 
LPS je veřejností dost diskutované a 
klub ČSSD žádá kampaň, při níž  bude 
veřejnost podrobně seznámena s pro-

blematikou LPS, včetně fi nancí a je-
jích složitostí. Následovat  dle představ 
ČSSD měla anketa veřejnosti o LPS.

Slovo si vzala MUDr. Bělohlávková 
(KDU-ČSL), která mj. konstatovala, že 
ČR nemá ze zákona ošetřeno poskyto-
vání přednemocniční péče. „Pracuje se 
na tom roky, modelů je spousta a nefungu-
je žádný,“ říká. Žďár se svou LPS prý v 
rámci republiky působí raritně.

„Mnozí z vás si dobře pamatujete,“ obrá-
tila se na kolegy „a zvedali jste pro to ruce, 
když se měnila LPS z výjezdní na nevý-
jezdní.  Byl to velikánský rozdíl,“ vzpo-
mněla pediatrička rušení sanitek. Také 
zkrácení non-stop LPS o 10 hodin bylo 
podle ní tvrdé, ale nejhorší pro rodiče 
bylo zrušení dětské pohotovosti ve Žďá-
ře. „Její běžná průchodnost byla 30 - 40 
dětí a ve chřipkách až 80 dětí. Takže si teď 
nehrajme, že se s LPS děje něco dramatic-
kého. Věřte tomu, že ty předchozí změny 
byly daleko drastičtější, jen se o nich tolik 
nemluvilo,“ míní Bělohlávková. 

Připomněla také fakt, že když ve všed-
ní dny za dvě hodiny LPS přijde jeden 
pacient s virózou, město to stojí 1200 Kč 
na platech personálu.

Při diskuzi se na téma LPS vystřídalo 
ještě několik zastupitelů, protinávrh Ing. 
Novotného ale hlasováním neprošel.

Lékařská pohotovost byla omezena
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Kamenný most se sochami poblíž 
zámecké brány, který původně spo-
joval cisterciácký klášter s městem 
Žďár, byl sice určen pro koňské pota-
hy, ale zesílením silniční dopravy ve 
20. století se ocitl na hlavním tahu 
silnice č. 37 ze Žďáru na Ždírec nad 
Doubravou, Chotěboř a Prahu. Tra-
sa zatížila most hustým provozem. 

Původně tu snad byl brod nebo 
dřevěný most, zobrazený na kresbě 
od Karla Zemana z roku 1678. Most 
ze žulových kvádrů přes Stržský 
potok byl údajně postaven v první 
polovině 18. století. 

Ale historické prameny o vzniku 
kamenného mostu schází. Někte-
ré zdroje mají za to, že most nechal 
postavit opat Hennet kolem roku 
1759. „Most ale pravděpodobně vzni-
kl dřív, protože datum vychází z kryp-
togramu na sochách, které byly osaze-
ny na už hotovou stavbu,“ podotýká 
historik Regionálního muzea města 
Žďáru n. S. Stanislav Mikule.

Vznik kamenného mostu dodnes 
vrtá historikům hlavou. „Pokud exis-
tují nějaké archivní zápisy o stav-
bě mostu, tak je zatím nikdo neviděl. 
Jedině, že by se něco objevilo v dosud 
neprobádaných spisech zaniklého kláš-
tera ve fondech Moravského zemské-
ho archivu v Brně,“ nechává si malou 
naději jeho kolega Miloslav Lopaur.

Jak historik vysvětluje, Bernard 
Hennet byl nástupcem po zemřelém 
opatu Václavu Vejmluvovi. A prá-
vě on nechal žulový most vyzdobit 
sochami osmi světců. „Dle nejstar-
šího chronogramu byly sochy na most 
osazovány kolem roku 1759. Kdo byl 
však jejich autorem, to opět nevíme,“ 
lituje Mikule. 

Sochy se jmény svatých
Ve směru od centra Žďáru jsou po 

pravé straně plastiky sv. Metoděje - 
moravského spoluapoštola, sv. Pavla 
- ochránce proti bouřím a krupobití, 
sv. Vojtěcha - biskupa a mučedníka, 
otce milované vlasti a sv. Bernarda - 

učence a člena řádu cisterciáků. 
Po levé straně jako první stojí sv. 

Cyril - arcibiskup a učitel víry, sv. 
Jan - mučedník a ochránce proti 
bouřím, sv. Mikuláš - patron kláš-
terního kostela a sv. Benedikt - otec 
řehole. Na podstavcích jsou vytesa-
né komentáře k postavám.

První oprava pískovcových soch na 
mostě proběhla za protektorátu, dal-
ší jejich ošetření od solanky prove-
dl v roce 1998 svratecký restaurátor 
Martin Kovařík. Ale exhalace a otře-
sy nákladní dopravy stále zhoršovaly 
stav soch.

Když byla v roce 2008 prováděna 
celková rekonstrukce mostu, odbor-
níci všechny čtyři páry soch sňali. 
Kvůli vysoké nasákavosti pískov-
ce již byly silně poškozené a měly 
trhliny. Sochy čekala náročná péče 
restaurátorů pod vedením ak. socha-
ře Jiřího Novotného. Jak tehdy, ještě 
pro NŽR, řekl ředitel NPÚ Vysoči-

na Libor Karásek, originály se již na 
most nikdy nevrátí. Památkáři plá-
novali jejich lapidárim. 

Od roku 2009 tedy stojí na mostě 
věrné kopie z mnohem odolnější-
ho umělého kamene. Zrestaurované 
originály jsou postupně umisťovány 
do areálu Dolního hřbitova. 

Kdo a kdy tento 
most překročil

Kdo významný mohl po žďárském 
barokním mostě kdy přejít či přejet? 

To byla jen orientační otázka pro 
městské historiky. Odpovědí nám 
jsou však střípky zajímavých příbě-
hů…

Vampír v ohnivém kočáře
Dozvídáme se, že přes tento 

kamenný most pravidelně přechá-
zel vrchní správce zámeckého vel-
kostatku Jan Alois Ulrich. Za Napo-
leonských válek musel zásobovat  
procházející  vojska a počínal si 
mimořádně krutě. I těm nejchudším 
bral poslední sousto, takže lidé jej 
nenáviděli.

 Po jeho smrti v roce 1817 se 
najednou začal v okolí zámku zje-
vovat přízrak zlého správce. „Dle 
pověsti a zaznamenaného svědec-
tví pamětníka ze Stržanova jezdil po 
stržanovské silnici a po mostě u zám-
ku  Ulrichův kočár. Přes den černý a v 
noci ohnivý,“ připomíná vampírskou 
postavu ze žďárských pověstí M. 
Lopaur. Duch škodil, takže Žďárští 

nakonec povolali jihlavského kata. 
Ten po otevření hrobky oživlé mrt-
vole jedinou ranou  usekl hlavu. 
Pak tyranovi nasypal do úst mák. A 
pomohlo to. Ale pověst také praví, 
že až uplyne tolik let, co má Ulrich 
zrnek máku v rakvi, znovu se obje-
ví…

Mostu se říkalo
Na Promenádě

Kdyby vás v 19. století místní člo-
věk poslal na Promenádu, dozajis-
ta myslel onen most nedaleko zám-
ku, kde bylo oblíbené korzo. Název 
se udržel až do pol. 20. století. Přes 
most se sochami také každoročně 
přecházela procesí dvou nejvýznam-
nějších žďárských poutí, Svatojánské 
16. května a Svatomariánské, která 
se konala 15. srpna a říkalo se jí též 
Okurková. Most byl vždy obložen 
pouťovými stánky.

Metternichovi levobočci
„V letní prelatuře zámku bydlel 

skelmistr Franz Ignaz Hafenbrädl 
(†1828). Jeho neteř Elisabeth žila 
původně u něho jako schovanka,“ 
začíná St. Mikule nový příběh. Dív-
ka se později ve vídeňských vyso-
kých kruzích stala milenkou kanc-
léře Mett ernicha a povila mu řadu 
dětí. „Nemáme nikde doloženo, že 
by se Mett ernich ve Žďáře inkogni-
to pohyboval a po mostě přešel, ale je 
pravděpodobné, že Elisabeth i se svými 
nemanželskými dětmi přes most jezdi-
la strýce navštěvovat,“ soudí. Jedním 
z dětí byl pozdější hrabě  Alexander 
Hübner (†1892), ministr rakousko-
uherské policie a budoucí velvysla-
nec Rakouska. „Mett ernich se zkrát-
ka o své děti uměl postarat,“ směje se 
historik.

Žďárští vlastenci
Po mostě do Kláštera přechá-

zeli také žďárští vlastenci Matěj 
Josef Sychra a Bonifác Procházka, 
zachránce zelenohorského chrámu. 
Také Jan Pluhař, zakladatel Čtenář-
ského spolku r. 1849, který se též na 
obnově chrámu podílel.

 (Pokračování na str. 19)

DĚKA N pardubické fakulty restaurování, ak. sochař Jiří Novotný v září 2008 při 
diskuzi s památkáři a žďárskými občany nad zničenými originály soch z barokní-
ho mostu. Foto: Lenka Kopčáková

Kamenný most v Klášteře a jeho příběhy

DOBOVÝ snímek klášterského mostu kolem roku 1910, kdy byl oblíbeným korzem místních. Zdroj: archiv RM

Začíná nový
seriál Mosty

 Žďárské noviny
zahajují nový seriál
věnovaný mostům ve městě. Jako první 
představujeme barokní most se sochami 
ve Žďáře 2.
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(Dokončení ze str. 18)
Přes most si vykračoval i básník 

František Turinský, který byl od roku 
1837 vrchním správcem na žďársko-
vojnoměsteckém panství.

Malíř a polní maršálek
Most pamatuje i  Emanuela Salo-

mona Friedberg-Mírohorského  
(†1908). Všestranně činný inte-
lektuál a propagátor vegetariánství 
se vyučil malířství u samotného 
Mánesa. „Při své návštěvě Žďáru nav-
štívil zámeckou faru, o čemž svědčí sní-
mek v našem archivu,“ říká historik. 
Jako český voják v rakouské armádě 
to Mírohorský dotáhl až na polní-
ho podmaršálka. „Ve Žďáře spolupra-
coval s lesnickým vydavatelem  Janem 
Teodorichem Doležalem, který v roce 
1889 jako přílohu Lověny vydal tři 
Mírohorského obrazy: Oldřich a Bože-
na, Perpetum-mobile a Desatero lesnic-
kých přikázání. Tento poslední obraz 
byl k vidění na Lesnické výstavě ve Víd-
ni r. 1890,“ dodává Mikule.

„I sám lesnický redaktor Doležal po 
mostě kolem zámku  určitě mířil na 
dnešní Sychrovu ulici, kontrolovat stav 
lesních školních zahrádek. Měl tam i 
dva domy,“ přidává se kolega Lopaur.

Lorda Runcimana
Žďárští neobměkčili

Přes most nejspíš v září 1938 pro-
jížděl i britský loďařský magnát lord 
Runciman, který byl hostem Kin-
ských na zámku. Runcimanova mise 
zprostředkovávala jednání mezi pre-
zidentem E. Benešem a Henleino-
vou stranou. Hrabě Kinský chtěl pře-
svědčit lorda, aby bylo z Hitlerových 
územních požadavků vůči Českoslo-
vensku upuštěno. Při lovu  v cikhaj-
ských lesích provázel lorda revírník 
Ott o Pompe. Ač byl Runciman přije-
tím a krásami místních lesů nadmíru 
spokojen, od pronacistických zájmů 
neustoupil. Snahy hraběte Zdenka 
Radslava Kinského i uctivost míst-
ních tedy padly nazmar.

Rytíř Vojenského řádu
Po barokním mostě mohl jezdit i 

kníže František Josef Dietrichstein 
(† 8. 7. 1854), majitel žďárského 
a přibyslavského panství. Šlechtic 
z českomoravské větve rodu Diet-
richsteinů to dotáhl až do hodnos-
ti generálmajora. „Byl diplomat, za 
mlada bojoval proti Napoleonovi, a za 

to byl oceněn Vojenským řádem Marie 
Terezie. Při vchodu do kostela sv. Pro-
kopa je pod erbem s dietrichsteinský-
mi noži zobrazen i metál – onen řád,“ 
uvádí Mikule. V roce 1862 byl zá-
mek a celé panství převedeno na 
jeho nejmladší dceru Klotildu hra-
běnku Clam-Gallasovou. I ta doza-
jista po barokním mostě jezdila.

Masaryk přejížděl v kočáře
Profesor fi lozofi e Tomáš Garique 

Masaryk jezdil po barokním mostě 
ještě coby poslanec. Při své návště-
vě Žďárska v létě 1906 byl ubytován 
na evangelické faře v Krucemburku a 
do Žďáru přijel kočárem přednášet o 
mistru Janu Husovi na náměstí před 
Národním domem. „Po skončení pro-
gramu přespal v hotelu Veliš. Jako čes-
koslovenský prezident ale přes barokní 
most nejel,“ shodují se městští histo-
rici.

Vojenské kolony 
Na konci 2. sv. války přes barokní 

most ustupovala německá kolona, 
která pak byla za dnešním Tokozem 
na stržanovské silnici odtřelová-
na. V roce 1968 také projížděli přes 
klášterský most polští vojáci, kte-
ří dorazili do Žďáru až 24. srpna, 
neboť zabloudili. Hladoví a zbědo-
vaní mířili na Račín, kde měli hlavní 
posádku několika set mužů. 

Ludvík Svoboda
mířil na Žákovici

Když v červnu 1970 navštívil Žďár 
nad Sázavou a vzkvétající podnik 
Žďas československý prezident Lud-
vík Svoboda, do Žďáru jej dopravila 
helikoptéra. Cestou na Žákovu horu, 
kde u pramene řeky Svratky vyhlásil 
Chráněnou krajinnou oblast Žďár-
ské vrchy, již jel vozem. „A z města 
nemohl jinudy než přes historický most 
se sochami,“ domnívají se  Lopaur a 
Mikule. 

Poslední byl Poseidon
V posledních 60 letech jezdily 

přes barokní most často rozměrné 
náklady technického rázu, mířící do 
podniku Žďas. Touto trasou z Pra-
hy na Brno bývají občas převáženy i 
lodě. Naposled přes barokní most se 
sochami projela v dubnu zatím nej-
větší výletní loď Poseidon. O její ces-
tě informujeme na str. 12. 

 Lenka Kopčáková

Kamenný most v Klášteře...

V DUBNU přejížděla přes žďárský barokní most zatím největší, po silnici přepra-
vovaná výletní loď Poseidon. Mířila na Vranovskou přehradu.

 Foto: archiv Nosped, spol. pro nadrozměrnou dopravu.

Žďárští občánci narození od 1. 
ledna 2016 dostávají nově od své 
radnice zlatý medailonek s vyrytým 
logem města.

V novém duchu se poprvé slavnost 
vítání občánků s rodinami 30 dětí 
narozených za první kvartál konala 
v dubnu na Staré radnici. 

Jak uvádí místostarosta Josef Kle-
ment, jejím smyslem je oslava nové-
ho života a rodiny jako pevného 
základu společnosti. „Upomínko-
vý medailonek je dalším krokem k 
povzbuzení mladých rodin a ocenění 
jejich snahy zůstat ve Žďáře,“ dodává.

Čtvercový medailonek o velikosti 
asi 1x1 cm zhotovil zlatník na objed-
návku radnice dle předlohy moder-
ního loga Žďáru n. S. Cena medai-
lonku včetně kazetky je 550 Kč.

Vítání nových občánků má ve 
Žďáře nad Sázavou nejméně šedesá-
tiletou tradici. Organizuje jej město 
a Sbor pro občanské záležitosti. 

V počátcích, v 50. letech 20. 
stol., bylo vítání daleko skromněj-
ší a členky sboru po večerech pletly 
bačkůrky a čepičky pro nové občán-
ky. Maminky tehdy dostávaly kytič-
ku karafi átů. Později přibylo fotoal-
bum a bronzová plaketa se znakem 
Žďáru a nápisem Novému občanu 
města. 

A když se po sametové revolu-
ci přehodnocovaly různé aktivity 
měst, Žďár si tradici vítání nových 
občánků zachoval. Její duší byla od 
úplných počátků dlouholetá člen-
ka sboru Božena Stehlíková, která 
chystala slavnosti vítání ještě před 
pár lety.

Kdysi slavnost probíhala ješ-
tě v budově starého MěNV v hor-
ní části náměstí, pak se přesunula 
na Starou radnici. Vždy, když byly 

v obležení kočárků, lidé věděli, že 
uvnitř se vítá... 

V počátku 90. let byl úplnou 
novinkou slavnosti videozáznam, 
který si rodiče mohli objednat. V 
posledních letech přibyla ilustrova-
ná kniha Českých pohádek a profe-
sionálně zpracovaný záznam slav-
nosti na DVD nosiči. Medailonek 
- navíc schválili zastupitelé města v 
rámci rozpočtu na rok 2016. 

Ať dřív nebo později, vždy bylo 
žďárské Vítání občánků velmi  
dojemné. Ani dnes nechybí koléb-
ka a budoucí žďárské sestřičky, kte-
ré mrňata pochovají, zatímco se 
rodiče podepisují do pamětní kni-
hy.

Již tradičně rodinám přicháze-
jí zazpívat děti z MŠ Srdíčko, za 
hudebního doprovodu učitelů ZUŠ.

 -lko-

TO JE ON, zlatý medailonek pro nově 
narozené žďárské občánky.

 Foto: Lenka Kopčáková

Narozené děti dostávají
zlatý medailonek

Smetanova ulice, která přes rok 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí 
podzemních sítí a následně povr-
chů, by mohla být dopravnímu pro-
vozu otevřena v polovině letošního 
srpna.

Nyní v ulici fi nišuje Svaz vodovo-
dů a kanalizací Žďársko, který svo-
ji část stavby předá městu začátkem 
května.

Mezitím radnice vyhlásila výběro-
vé řízení na dodavatele stavby povr-
chů. „Soutěž jsme vedli nejen na cenu, 
ale i na termín, který je do 90 dnů od 
začátku prací. Dokončení tedy vychá-
zí na druhou polovinu srpna,“ vypo-
čítává místostarosta Josef Klement.

Na návrh místních zvážit zprů-
jezdnění pěší zóny nebo její pře-
vedení na ulici Veselskou, zástupci 
radnice rovnou říkají, že variantu 
otevření pěší zóny město nezvažuje. 

Jednají s Ředitelstvím silnic a 
dálnic o dalším prodloužení pro-
pojky Brněnská – Jihlavská. Pak 
by ramenný obchvat Nové Město 
– Brněnská - Jihlavská měl uvolnit 
dopravu v centru. A když budou 
mít řidiči k dispozici jiné doprav-
ní proudy, naučí se jezdit jinudy. 

Výrazné snížení dopravy dle rad-
nice už potvrzují obyvatelé Novo-
městské ulice.

Ulice Smetanova je důležitou 
komunikací, a tou dle zástupců 
města také zůstane. Diskutovat lze 
o způsobu omezení rychlosti či 
zákazu vjezdu nákladních vozů do 
ulice.

Lidé se také domnívají, že částeč-
nou pomocí by mohl být i tzv. tichý 
asfalt. Až město převezme stavbu 
a zahájí svoji etapu rekonstrukce, 
starosta lidem nabízí, že si v rám-
ci kontrolních dnů budou moci o 
tichém asfaltu promluvit přímo s 
odborníky na pokládku. I tento typ 
povrchu má totiž své klady a zápo-
ry.

Zástupce ulice Smetanova pra-
videlně dochází na kontrolní dny 
stavby, které dosud probíhají v režii 
SVAK Žďársko. Poslední  se konal 
ve čtvrtek 21. dubna.  -lko-

Stavbu v ulici Smetanova
přebere město v květnu

Odstartuje
budování povrchů

vozovky a chodníků
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Čalounictví a sedlářství MUCHA 
JOSEF, Žďár nad Sázavou 3, Komenského 
8, Domov ml., TŠ, T: 566 622 200, 702 
496 878. 
Čalounění sedacích souprav, 

rohových lavic, židlí, vchodových dvěří, 
sedel motocyklů, opravy hokejové 
výstroje, okenních rolet a kabelek.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S., tel: 727 882 103, www.systemy-
jakosti.cz 

Zveme Vás na individuální a skupinové 
kurzy anglického a německého jazyka 
všech pokročilostí.Nabízíme přípravu k 
maturitě a zkoušku FCE.

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.

Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na 
míru, střihová služby, úpravy a opravy 
oděvu. Tel: 608 645 449 

www.svetklimatizaci.cz, 
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sáz.,

Prodej, montáž a servis klimatizací 
do bytů, rodinných domů, komerčních 
prostor, restaurací, vzduchotechnika, 
tepelná čerpadla vzduch-voda.

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

Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou: vazby diplomových prací, 
časopisů zhotovení kronik, opravy 
starých knih. Pasparování a rámování 
obrazů. Tel.:566 622 164, 607 778 
849, po-čt 8-15 hod.

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 – PC 
komponenty a kompletní příslušenství - 
Instalace OS - odvirování PC. 

K Milířům 8, Žďár nad Sázavou,
Telefon: 732 556 854, 
email: big.maca@sattnet.cz

Počítače a elektro Radek Pátek
Kosinkova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 777 853 010
www.opravy-pocitacu-elektroniky.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.

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST?
AD - REALITY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
náměstí Republiky 1488/ 1
Prodej, pronájem, bezplatné poradenství.
Tel.: 728 201 301, www.adreality.cz

Tiskárna UNIPRESS s.r.o., prům. zóna 
Jamská 57, Žďár nad Sázavou.
Grafika, tisk, výsek, ražba, vazba - 
letáky, katalogy, knihy, vizitky, 
samolepky, obálky, plakáty, pozvánky, 
tiskopisy, diplomové práce...
Tel.776 770 372, www.unipress-zr.cz

Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy. Renovace: 
výměny pracovních kuchyňských desek 
a dřezů. Soustružení dřeva. 

Žitná 20, Žďár nad Sázavou 5. 
Tel: 607 574 429, 
e-mail: josef-havelka@centrum.cz

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 / 590,- Kč. 
Výškové práce.

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

Koupelny, bytová jádra a rekonstrukce 
domu na klíč.

Michal Zatko - koupelnyok
Husova 12, Žďár nad Sáz. 
Tel.: 603 828 637

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

Čalounictví

Angličtina a němčina

Geodetické práce

Kamenictví

Krejčovství 

Klimatizace

Kominík

Knihařství

Malíři

Masáže

Počítače

Satelity

Servis plastových oken

Realitní kancelář

Tiskárny

Truhlářství

Úklidové práce

Vysokozdvižná plošina

Koupelny

Zednické práce

Zahradnictví

Žaluzie

Služby

Zahradnictví u Chlubnů nabízí: sadbu 
zeleniny, balkonové rostliny, okrasné 
stromy a keře, jehličnany, pnoucí 
rostliny, skalničky, trvalky, byliny, 
letničky, substráty, hnojiva, projekty a 
realizace zahrad. 

Otevřeno: Po- So: 7.30 - 17.30, tel: 
607 285 194, 724 960 317. www.
uchlubnu.cz

Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 

ledvického uhlí za nejnižší ceny v okolí. 
Uhlí skládáme až do vzdálenosti 10 m. 

Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných palivKAMNA - KRBY - KOTLE - prodej a 
instalace kvalitních krbových kamen, 
krbových vložek, peletových kotlů a 
správných komínů.

Žďár nad Sázavou Husova 12 
www.kamnakrbyok.cz, Tel.: 603 828 

637

Kamna, krby

KOUPÍM
• Koupím škrdlovické hutní sklo 
- vázy, mísy a jiné druhy, i celé 
komplety, platba v hotovosti. Tel.: 737 
789 008.

OZNAMOVATEL

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 3hodiny, záruka 5 let
Tel: 608 700 515
 www.renovacevany.eu

Renovace vany

křemičité

ceny a objednávky na telefonu

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

rudolfkrestan@seznam.cz

! NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO ! z0
5-

U
H
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D

mulčovací kůra - borová
akce na květen: 895,- Kč/m3

KOUPÍM
Koupíme rodinný dům novostavbu 
do 15 let starou ve Žďáře, Hamry, 
nabídněte jsem přímý kupec. 
Tel:730 970 068.

PRODEJ
Prodám byt 3+1 v ZR, 
ul. Palachova, 78 m2. 
Tel 721 799 006.

Potřebujete poradit 
při nákupu ojetého auta? 
Firma ATEMOPIA s.r.o. nabízí 
vyškolené mechaniky, kteří Vám 
kompletně prověří a osobně 
prohlédnou Vámi kupované voz-
idlo. Zjistíme skutečně najeté 
kilometry, odhalíme vozidla po 
haváriii, na místě provedeme 
osobní technickou kontrolu, 
zjistíme chyby v řídících jednot-
kách, vyčteme Readiness kódy - v 
případě chybových kódů, dle nově 
uzákoněné legislativy, vozidlo 
neprojde od 1. 7. 2016 emisemi a 
technickou kontrolou. 
Základní cena za kompletní 
prověrku a prohlídku je 1500,- Kč. 
Více informací na tel.: 
731 919 206
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Carmen 30 Na kafe!
7. květen 2016 

Zimní stadion Třebíč
Jediné vystoupení hudební

skupiny Carmen v letošním roce!

Časový scénář:
18:00 – 02:00 hod.
18:00 otevření ZS
19:00 LILI VILIT

20:00 PULS
21:00 MORA VA
22:00 CARMEN

Skupina Carmen slaví výročí

Třebíčská legendární kapela Carmern 
letos slaví 30. výročí svého koncerto-
vání. To si žádá pořádnou oslavu, a ta 
proběhne 7. května na Zinmím stadio-
nu v Třebíči, v domovském městě, kde 
pro širokou veřejnost Carmen zahraje 
po více než 10 ti letech.

Těšit se můžeme na průřez tvorbou 
kapely, zazní všechny  nejoblíbenější hi-
ty, s Carmen zahrají  i Vašo Patejdl, člen 
nejúspěšnější československé skupiny 
Elán a Pavel  Váně, leader brněnských 
Progres 2 a bývalý producent Carmen. 

Carmen připravují výjimečnou show 
a těšit se můžeme i na živý klip, či tech-
nická překvapení! 

Hudební skupina, která má za dobu 

své aktivní činnosti více než 1300 
vystoupení,  již více než deset roků 
veřejně nevystupuje. Jedinou možností 
vidět Carmen bylo každoroční vystou-
pení v areálu Na kopci Výčapy. Krás-
né návštěvy příznivců a atmosféra této 
akce motivovaly skupinu k uspořádání 
vystoupení, které ještě nikdy ve své his-
torii nerealizovala. 

„Tuto akci budeme hrát pro všechny, kte-
ří s námi žili neuvěřitelné roky, pro naše 
fanoušky, příznivce, přátele. Ale samo-
zdřejmně i pro ty, kdo nás třeba uslyší 
poprvé. Bude to mejdan jako za starých 
časů, tak jako bývalo dobrým zvykem, 
kdy jsme se společně všichni chtěli Dožít 
rána!“ říkají Carmen. -zt-

Carmen vystoupí ve složení:
Vlasta Zahrádka: zpěv
Petr Bende: zpěv, kytara, bicí
Luboš Denner: kytara
Václav Čudka: basová kytara, zpěv
Michal Chaloupka: bicí
Jiří Tržil: klávesové nástroje, zpěv
Karel Holík: saxofon
Dušan Němec: vokál
Hosté: Vašo Patejdl (Elán), Pavel 

Váně (Progres 2)
 Více: na www.carmentrebic.cz

Marie Kinsky, fran-
couzská šlechtična a choť 
majitele žďárského zám-
ku Constantina Kinské-
ho, byla 5. dubna poctěna 
insigniemi rytířky Řádu 
umění a literatury.

V Buquoyském palá-
ci na Starém Městě 
pražském ji dekoroval 
velvyslanec Francie v 
ČR, Jean-Pierre Asvaza-
dourian.

Řád umění a literatu-
ry je francouzským čest-
ným vyznamenáním, 
které od května 1957 uděluje ministr 
kultury jako „odměnu osobám, které 
se významně prosadily svou činnos-
tí v umělecké nebo literární oblasti, 
či významně přispěly k vlivu umění a 
literatury ve Francii a ve světě“. Držitel 
nemusí být jen francouzský občan. 
Loni v květnu stejný řád získali novinář 

Zdeněk Velíšek a tanečnice 
Markéta Perroudová.

Choreografk a a produ-
centka Marie Kinsky svými 
činnostmi již téměř dvacet 
let napomáhá sbližování 
české a francouzské kultury. 

Po studiích literatury a 
tance ve Francii následovala 
v roce 1997 svého manžela 
Constantina Kinského do 
Čech. 

V roce 1999 založila v 
Praze Česko-francouzské 
setkávání současného tan-
ce, které se vyvinulo ve 

sdružení SE.S.TA (Setkávání součas-
ného tance). Od roku 2011 je prvním 
Centrem choreografi ckého rozvoje v 
ČR, Marie Kinsky je jeho ředitelkou. 
Od roku 2013 působí jako poradkyně 
pro tanec v Českém centru, které koor-
dinuje kulturní a umělecké aktivity v 
zahraničí. 

MARIE KINSKY, rytíř-
ka Řádu umění a literatu-
ry. Foto: H. B. Simhon

Marie Kinsky má Řád umění a literatury
V krátkém rozhovoru pro ŽN 

Marie Kinsky odpovídala:

Co pro vás rytířský Řád umění 
a literatury znamená?

Pro mě je nejdůležitější fakt, že 
ten řád existuje. Je to signál, že stát 
má zájem o kulturu a její vliv. Pod-
trhuje význam kultury a umění pro 
naši společnost. Zároveň jsem ráda, 
že se v kontextu umění mluví o tan-
ci, na který se často zapomíná. Toto 
ocenění pro mne bylo potvrzením, 
že má práce má smysl. A že jde pře-
devším o spolupráci, proto by vlast-
ně mohl být oceněn celý tým. 

Zavazuje vás tento úspěch?
Je to také příležitost bilancovat. 

Měla jsem štěstí na neuvěřitelně 
talentované a zajímavé lidi, s nimiž 
dodnes pracuji. Zároveň to pro mne 

znamená odpovědnost pokračovat 
dál, navazovat další spolupráci, ať 
může tanec ovlivnit co nejvíce lidí. 

Je to ve žďárské větvi rodiny 
Kinských první takové ocenění? 
Popř. jmenujte ostatní nositele 
rytířského řádu. 

Toto ocenění dostávají lidé, kteří 
svou prací podporují francouzskou 
kulturu a mezikulturní záležitosti. 
Jsem dodnes v rodině jediná, kdo 
dlouhodobě pracuje v této speci-
fi cké oblasti, a proto jsem měla čest 
jako první takové ocenění získat. 

Ostatní členové rodiny Kinských 
získali ocenění v jiných oblastech: 
C. Kinský získal ocenění ministra 
průmyslu a obchodu ČR, Tamara 
Kinsky získala ocenění francouzské-
ho ministerstva práce, Radslav Kin-
ský ocenění ministra ŽP ČR. -lko-

Je první rytířkou v rodině

Na reprízu divadelní hry s názvem „Horké to někdo rád“ se mohou těšit  
diváci už v úterý 17. 5. od 19 hod. v Městském divadle (předprodej od 2. 5.).

Komedii dle slavného fi lmu z roku 1959 „Někdo to rád horké“ nastudovali 
žďárští divadelníci  v nové úpravě Jiřího Maruše a režii Martina Blažíčka.

Ani tři premiéry od pátku 15. do úterý 19. dubna však nestačily.  „Byly úplně 
vyprodány a  na mnohé se nedostalo. Proto hru nyní opakujeme a další reprízy 
budou na podzim,“ slibuje za DS  Jiří Maruš. -lko-

ATMOSFÉRA   komedie  „Horké to někdo rád“ v pojetí žďárských mluví sama za 
sebe.  Foto: archiv DS Žďár.

Repríza hry Horké to někdo rád: 17. 5.
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Divadla

Výstavy

Trhy

Pořady pro děti

Připravujeme

Koncerty

Kino Vysočina vás zve

Program na KVĚTEN 2016

Dětské divadelní předplatné 
St 4. 5. v 9.00, 11.00 a ve 14.00 
Čt 5. 5. v 8.45, v 11.00
Městské divadlo
Divadelní spol. Julie Jurištové
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZ-

DOU
Klasická pohádka s písničkami na motivy 

Boženy Němcové. Trvá 65 min. 

Neděle 1. května
Ve 14.30 - BELLA A SEBASTIÁN 2: 

Dobrodružství pokračuje 
Dobrodružný rodinný. (Fra 2015, 2D) Již 

4 generace znají malého Sebastiána a jeho 
horského psa Bellu. Nyní v novém fi lmu!

V 17.00 - HARDCORE HENRY
Akční Sci-Fi. (USA / Rusko 2015, T 2D) 

Zběsilý dobrodružný fi lm.

Čtvrtek 5. května 
V 19.30 - CAPTAIN AMERICA: OB-

ČANSKÁ VÁLKA  
Akční Sci-Fi. (USA 2016, 12+, 2D) Steve 

Rogers ve vedení týmu Avangers, který po-
litické tlaky rozdělí na dva tábory. Mají ale 
zachránit lidstvo... 

Pátek 6. května
V 17.00 – BELMONDO
Dokument. (Fra 2016, T, 2D) Unikátní 

dokument nejen pro pamětníky, mapující 
život, hereckou i kaskadérskou kariéru vý-
jimečného  herce. S Jeanem P. Belmondem 
se podíváte na všechna zásadní místa natá-
čení slavných fi lmů.

V 19.30 - CAPTAIN AMERICA: OB-
ČANSKÁ VÁLKA  

Akční Sci-Fi. (USA 2016, 12+, 2D)Opa-
kování.

Sobota 7. května 
V 13.30 - ZE ZLATÉHO FONDU: 

BEN HUR
Dobrodružné drama. (USA 1959, T, 12+, 

2D) Ch. Heston v jednom z nejslavnějších 
fi lmů všech dob (11 oscarů) si musí vybo-
jovat svoji svobodu v šíleném závodu kva-
drig...

V 17.30 - TEORIE TYGRA  
Drama komedie. (Čes 2016, 2D) J. Bar-

toška, E. Balzerová, I. Janžurová ad. v no-
vém českém fi lmu!

V 20.00 - CAPTAIN AMERICA: 
OBČANSKÁ VÁLKA  
Akční Sci-Fi. (USA 2016, 12+, 3D)Opa-

kování.

Neděle 8. května
V 14.30 – ŘACHANDA
Pohádka. (Čes 2016, 2D) B. Polívka a je-

ho syn, V. Cibulková, O. Kaiser, P. Čtvrtní-
ček, D. Novotný ad. v nové pohádkové ko-
medii pro celou rodinu. 

V 17.00 - OREL EDDIE 
Životopisné drama  (VB / USA / Něm 

2016, T, 2D) Legendární skokan na lyžích, 
který na OH v Calgery  vstoupil do dějin, 
jako Orel Edie. I když neuměl skákat, vyle-
zl na můstek a prostě skočil.

Čtvrtek 12. května 
V 19.30 - TAJEMSTVÍ DIVADLA
SKLEP aneb Manuál na záchranu světa
Dokument.(Čes 2016, 2D) Film mapuje 

45letou kariéru výjimečného divadelního 
souboru. Uvidíte všechny, co v něm kdy 
hráli či hrají!

Pátek 13. května 
V 19.30 - CAPTAIN AMERICA: 
OBČANSKÁ VÁLKA  
Akční Sci-Fi. (USA 2016, 12+, 2D)Opa-

kování.

Neděle 15. května 
V 14.30 - ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaný. (USA 2016, 2D) Ostrov, na 

kterém žijí nelétaví, ale šťastní ptáci a ne-
spokojení Ruďák, Žluťas a Bombas. Tahle 

partička však musí ostrov ochránit před ze-
lenými prasaty…

V 17.00 - JAK PŘEŽÍT SINGLE 
Romantická komedie. (USA 2016, 12+, 

T, 2D) Spát s kdekým ve městě, které nikdy 
nespí, ještě nebyla taková legrace…

Čtvrtek 19. května 
V 17.00 - MLČENÍ JEHŇÁTEK
 Horor. (USA 1991, T, 2D, 15+)   J. Fos-

ter a   A. Hopkins v jenom z nejslavnějších 
psychologických hororů. Jen v jediném 
promítacím dnu!

 V 19.30  Filmový klub - AFERIM                     
  Historický western (Rum. / Bul. / Čes 

2015,  T, 2D, 15+)   Rumunsko 19. století. 
Černobílý příběh o pátrání po cikánském 
otrokovi. Vychází z vynikající znalosti ru-
munské historie a mentality. Oceněno Stří-
brným  medvědem v Berlíně!

Pátek 20. května 
V 17.00  - BOJ                                                   
 Válečný. (Dán 2015,  T, 12+, 2D)  Po fi l-

mech Hon či Únos přichází režisér T. Lin-
holm s působivým dramatem důstojníka 
obviněného z válečných zločinů. Musí si 
vybrat  mezi osobní ctí a zájmy rodiny…                                                                            

V 19.30 - X-MEN: APOKA LYPSA                                                          
 Akční Sci-Fi. (USA 2016,  12+, 2D)  

Osud světa visí na vlásku. Jedině nadaní 
mutanti X-Meni se mohou postavit Apoca-
lypsovi a jeho pomocníkům. 

 
Sobota 21. května 
V 14.30 - NÁVŠTĚVNÍCI 3: 
REVOLUCE                      
 Komedie. (Fra / Bel / Čes 2016,  2D)  

Magoři ze středověku se znovu pustí do 
putování časem a objeví se v době, o níž ne-
mají ani potuchy. Pokračování veleúspěšné 
komedie a řady komických situací!

V 17:00 - VZPOMEŇ SI                        
 Th riller. (Kana 2015, 12+, T, 2D)  Deva-

desátník Zev utíká z pečovatelského domu, 
aby našel muže zodpovědného za smrt jeho 
rodiny v Osvětimi. Netradičně pojaté road-
movie o stínech nacismu.

V 19.30  - X-MEN: APOKA LYPSA                                                          
 Akční Sci-Fi. (USA 2016,  12+, 3D) 

Opakování úspěšné série ze studia Marvel. 
 
Neděle 22. května
Ve 14.30  - KNIHA DŽUNGLÍ                                                     
Dobrodružné fantasy. (USA 2016, 3D) 

Kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau 
(„Iron Man”), je hraný celovečerní velko-

fi lm dle překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga  a inspirovaný klasikou studia Dis-
ney. Filmové triky 21. století!

V 17.00  - SVÁTEK MATEK               
 Komedie. (USA 2016,  T, 2D) J. Aristos, 

J. Roberts ad. se tímto snímkem zapisují do 
historie romantických komedií. Laskavé 
a romantické, stejně jako matky na celém 
světě.

        
Čtvrtek 26. května 2016
V 19.30  - EVA NOVÁ                                                                      
 Drama.  (Slo / Čes 2015, 15+, 2D)  Fa-

mózní Emília Vašáryová v roli vysloužilé 
herečky, která se vrací z protialkoholní lé-
čebny. Má jediný cíl - získat zpět přízeň 
svého syna. 

          
Pátek 27. května 
V 17.00  - ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ: 
ZA ZRCADLEM                        
 Rodinné fantasy. (USA 2016,  2D) Alen-

ku a všechny známé postavičky čekají nová 
dobrodružství. 

 V 19.30  - SOUSEDI 2                                
  Komedie. (USA 2016,15+, T, 2D) Jen, 

co vyhnali ze sousedního domu hlučné vy-
sokoškoláky, nastěhovala se tam ještě hluč-
nější ženská verze. 

 
Sobota 28. května 
V 14.30  - ANGRY BIRDS VE FILMU                                               
 Animovaný. (USA 2016, 3D) Opaková-

ní.
V 17.00  - MAGGIE MÁ PLÁN                                                              
 Komedie. (USA 2015, 12+, T, 2D)  Na-

plánovala si být svobodnou matkou, pak 
mít jednoho manžela, pak druhého, a pak 
zase vše vrátit zpátky... někdy je lépe nechat 
věci osudu…

V 19.30  - X-MEN: APOKA LYPSA                                                          
 Akční Sci-Fi. (USA 2016,  12+, 2D) 

Opakování. Podaří se jim ubránit život na 
zemi?

Neděle 29. května 
V 14.30 00  - ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ:
 ZA ZRCADLEM                        
 Rodinné fantasy. (USA 2016,  2D)  Opa-

kování.
V 17.00  - JAK BÁSNÍCI ČEKA JÍ 
NA ZÁZRA K             
 Komedie. (Čes 2015, 2D)  Last minute 

projekce nových osudů Štěpána a Kendy-
ho!

 Více a on-line předprodej na:
  www.dkzdar.cz

Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 9. 5. v 19.00
Městské divadlo
Švandovo divadlo Praha
PANKRÁC ´45
Režie Martina Kinská, hrají A. Buršová, 

B. Pavlíková, E.Josefíková, K. Cibulková, 
R. Derzsi.  

Konec léta roku 1945. V Tichomoří kon-
čí sv. válka. V Československu probíhá za-
týkání nacistických zločinců, loajálních 
Němců, ale i domnělých českých pomaha-
čů nacistického režimu. 

Vyprodáno v předplatném

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Út 31. 5. v 19.00
Městské divadlo 
Divadlo Kašpar Praha
RŮŽE PRO ALGERNON 
Režie Jakub Špalek, hrají J. Potměšil, B. 

Lukešová, P. Lněnička ad. Fascinující he-
recký výkon J. Potměšila v tragickém příbě-
hu mentálně postiženého mladíka. 

Vyprodáno v předplatném

Út 3. 5. v 19.00 
Městské divadlo
MICHAL HRŮZA
E-vstupenky,předprodej pokladny DK a 

KV.

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Po 16. 5. v 19.00
Městské divadlo 
SZIDI TOBIAS S KA PELOU
Sidónia Tobiášová, známá jako Szidi To-

bias je slovenská herečka a zpěvačka. Její 
osobitý vklad do světa šansonu je nepře-
hlédnutelný. 

Doprodej vstupenek v pokladnách DK a 
KV.

St 25. 5. v 19.00 
Café u tety Hany 
DAVID EVANS
E-vstupenky, předprodej: Café u tety Ha-

ny a pokladna DK.

St 25. 5. v 19.00 - PRONÁJEM
Dům kultury 
ČECHOMOR
Předprodej: pokladna DK a síť Ticket-

stream.

So 14. 5., 9.00 - 16.00
Dům kultury 
ŽĎÁRSKÝ FLER TRH
Ručně a výtvarně zpracované výrobky 

tvůrců ze Žďárska a okolí.

St 4. – ne 29. 5.
Galerie Stará radnice 
PETR VLACH - OBRA ZY
Vernisáž v úterý 3. 5. od 17.00, úvodní 

slovo Jan Dočekal, hudební doprovod Aleš 
Bartoš. 

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

Po 2. 5. – ne 12. 6.
Městské divadlo 
Výstava prací žáků výtvarného oboru 

ZUŠ F. Drdly. Otevřeno hodinu před a 
během představení.

 2. 6. JOHN A MARY A PETR BLACK 
II / Městské divadlo / Pronájem

16. 6. CONCENTUS MORA VIAE - 
MUCHA QUARTET a IVA BITT OVÁ / 
koncert / Městské divadlo / Pronájem

18. 6. FESTIVAL DECHOVÝCH HU-
DEB /Dům kultury / E-vstupenka

29. 6. TALENT - ACTIVE / Dům kul-
tury / Pronájem

Takoví jsme byli
- výstava fotografi í 

z let před rokem 1989
Vzpomínáte si ještě na dobu nedávno mi-

nulou, na prvomájové průvody, nakupová-
ní v Merkuru, posezení v „Mlíčňáku“ či na 
akci „Z“ a  výstavbu sídliště Přednádraží? 
Výstava fotografi í v hlavní budově Regio-
nálního muzea na Tvrzi vám připomene 
časy, kdy byl ve Žďáře sálový počítač, zdra-
votní středisko bylo u divadla, sídlil zde 
Okresní národní výbor, a kdy se při telefo-
nování občas stalo, že jsme omylem vytáhli 
šňůru ze zdi. 

„A kdo zná tuto dobu jen z vyprávění ro-
dičů, prarodičů, starších sourozenců či kama-
rádů, uvidí, že i tehdy jsme si uměli život v 
´nudné šedi panelákových sídlišť´ zpříjemnit. 

Výstava potrvá od 3. května do 26. června 
2016,“ zve historik Stanislav Mikule za tým 
muzea.

Otevřou věž kostela
Rozhled na Žďár  ze všech světových 

stran  i na vzdálený horizont si mohou do-
přát ti, kdo vystoupají o pouťové sobotě 14. 
května,  v době od 9 do 20 hodin, na  věž 
žďárského farního kostela sv. Prokopa.

Prohlídky  organizuje tým Regionálního 
muzea města ve spolupráci s Římskokato-
lickou farností sv. Prokopa.  

Vstup do věže je zdarma a ve skupinách 
po patnácti osobách. Prohlídka v doprovo-
du průvodce potrvá asi dvacet minut. Na 
věži budou připraveny historické snímky 
města k porovnání s jeho současnou podo-
bou.  -red-

VZPOMÍNÁTE  na nacvičování spartakiád?  Nejlepší kolektivy z okresních kol mířily  na Stra-
hov… Foto: Archiv Regionálního muzea
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Klub českých turistů

RC Srdíčko 

Hudební klub Batyskaf

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Kopaná FC ŽĎAS

Kopretina - centrum 
pro rodiče s dětmi

Svaz důchodců

Tenis TJ Žďár

Klub kardiaků
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Žďárské noviny

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

 3. 5. | 19.00 | úterý
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým a přijďte se 

pobavit a zasoutěžit si.
 4. 5. | 19.00 | středa
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým a přijďte se 

pobavit a zasoutěžit si.
 7. 5. | 20.00 | sobota
DJ KOLEČKO
První vystoupení DJ Kolečka, který hraje na 

vozíku. host: DJ MYSTIC MIKE
 8. 5. | 18.00 | neděle
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Slovem Vás provede farář Petr Gallus a za-

hraje Slávek Klecandr.
20. 5. | 22.00 | pátek
AFTERPARTY ŽĎÁRSKÝ MAJÁLES
P.K. & Ventolin
21. 5. | 18.00 | sobota
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým a přijďte se 

pobavit a zasoutěžit si.

Přehled akcí pro členy i ostatní žďárské zá-
jemce:

Čt   5.  5. od 10.30  - DnV  Praha: PYG-
MALION -  jen pro přihlášené.

Čt 12. 5. od  9.00 do 10.30  – KLUBOVÉ  
SETKÁNÍ, budova ČP, 2.p.,dv. č. 305. Infor-
mace o připravovaných akcích,  členské znám-
ky 2016. 

Čt 19. 5.  -  POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Ho-
lešov – Hostýn,  odjezd v 6.00 z aut. nádraží, 
zastávka č. 4. Návrat večer. Jen pro přihlášené, 
vedoucí zájezdu J. Mazáč .  a M. Klimešová.

Čt 26.  5.  - TAJNÝ VÝLET: sraz účastníků 
v hale ČD v 13.20,  návrat asi v 17.30. Chů-
ze: do 5 km nenáročným terénem,  účast bez 
předchozího přihlášení, vedoucí: M. Slejško-
vá. 

Čt 5. 5. od 16 hod.  Husova kaple, ul. Ko-
pečná 226/13

KA TAR
Cestopisná beseda o státu Katar, samostat-

ném emirátu Arabského poloostrova z Perské-
ho zálivu. Zážitky z cestování po této zemi do-
plní promítanými obrázky a videem  Roman 
Suchomel. Za radu starších  zve farář Milan 
Vostřel, vstupné dobrovolné. -red-

St  4.  5. od 14.00 - Mamince k svátku - 
tvůrčí dílna pro děti ke Dni matek s lektorkou 
výtvarné výchovy Zdeňkou Formánkovou.

Po 30. 5. v 13.30 – 15.30 - Dotvoř si svoji 
tašku - tvůrčí dílna pro děti k MDD s lektor-
kou Hanou Hájkovou,  v pobočce Nádražní.

Výstavy v knihovně:
Pavel Remar - fotografi e z cyklu „Haiku“ - 

výstava (vestibul Čechova domu)
Portréty - výtvarné práce žáků 4.A ZŠ Pala-

chova  (odd. pro děti a mládež) 
Květy - výtvarné práce žáků 4.A. třídy Mgr. 

Jitky Maršounové ze ZŠ Palachova (odd. pro 
děti a mládež) 

Život ve vodě  - výstava výtvarných prací 
dětí ze školní družiny ZŠ Palachova (pobočka 
Nádražní)

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

stadion  Na Bouchalkách 
mistrovská  kopaná
Muži A 
Ne  8. 5. v 16.30 ZR - Slovan Rosice
Ne  2. 5. v 16.30 ZR - SK Bystřice n. P.

Muži B 
So 14. 5. v 16.30 ZR.- HFK Třebíč B
So 28. 5. v 16.30 ZR - S. Nová Ves

Dorost starší + mladší - divize
So 14. 5. v 10.15 + 12.30 ZR - FC Bosko-

vice
Ne 29. 5. v 10.15 +12.30 ZR - Sparta Brno

Žáci starší + mladší
Ne  1. 5. v  9.00 ZR - FC Chotěboř
St 11. 5. v 15.30 ZR - HFK Třebíč
So 28. 5. v 9.00 ZR. - SFK Vrchovina

FC srdečně zve příznivce fotbalu na zápa-
sy o mistrovské body na Bouchalkách. Více 
na:www.fczdas.cz

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

(zdar.charita.cz/programy-kopretiny)

TVŮRČÍ AKTIVITY:
Út 3. 5. od  15 do  18 hod. – JEHELNÍČ-

KY ve tvaru kloboučku ke Dni maminek, lek-
torka Zdenka Formánková.

Út 10. 5. od  15 do  18 hod. – SVÍCNY  
z květináčů,  lektorka Zdenka Formánková. 

Út 17. 5. od 15 hod. – DRÁTKOVÁNÍ 
šperků a různých ozdob, lektorka Hanka Háj-
ková. 

Út 24. 5.  od  15 do  18 hod.  -  BROŽ 
z kroužků od záclon, lektorka Zdenka For-
mánková.

Út 31. 5.  od  15 do  18 hod. -  OBRÁZEK 
– koláž na dřevěný rámeček, lektorka Zdenka 
Formánková.

Besedy
Út 10. 5.  od 9.30 hod. -  „Nezastupitelná 

role otce v rodině“ – Mgr. Elen Sejrková.
Út 17. 5.  od 9.30 hod. – „Zdraví je naše 

největší bohatství“ – chemie nebo příroda 
v kosmetice, lektorka Marcela Mišáková.

Út  24. 5.  od 9.30 hod. – „My a náš stín“ 
–  Mgr. Elen Sejrková.

Út 31. 5.  od 9.30 hod. – „Školní zralost“ 
– Mgr. Zdenka Šrámková.

Čt 26. 5. od 15.30 hod. - Kojení a správná 
péče o miminko  - Beseda s laktační porad-
kyní a dětskou zdravotní sestrou o životosprá-
vě dítěte i maminky a první nemoci. Přihlášky 
do 25. 5.

Odjezd na pobytový zájezd do Radějova  
v so 28. 5. je v 7.15 hod. od prodejny A...

Na zájezd do Slavkova a Papouščího 
ZOO v Bošovicích ve čt 19. 5. máme ještě 
volná místa.  Přihlášky v Klubu seniorů. 

Poliklinika ZR, 4. patro, 
Více na. www.rcsrdicko.cz.

Čt  5.  5. od 16 hod.
Jarní předporodní kurz 3. lekce: PŘÍPRA -

VA K PORODU S TATÍNKY
Čt 12. 5. od 16 hod. -  VÝŽIVA  DĚTÍ -  

Beseda s Kateřinou Bukáčkovou o výživových 
potřebách malých dětí a možnostech naplnit 
je i v případě nejrůznějších potravinových 
omezení. 

Čt 19. 5. od 16 hod. Jarní předporodní 
kurz 4.. lekce: ŠESTINEDĚLÍ

Čt 26. 5. od 16 hod. DOMÁCÍ NÁSILÍ - 
KDYŽ MLČENÍ BOLÍ - Beseda o formách 
domácího násilí s Antonínem Křoustkem, ve-
doucím jihlavské poradny Bílý kruh bezpečí. 

Tenisové kurty Bouchalky
MINI TENIS
14. 5. od 9.00 ZR – HTK Třebíč A
ML. ŽÁCI A - II. TŘ. AM
 1. 5. od 9.00 ZR - TK Brno Bosonohy
22. 5. od 9.00 ZR- TK Znojmo
ML. ŽÁCI B – 4+0
 8. 5. od 9.00 ZR – Slavoj Třešť
29. 5. od 9.00 ZR – TJ Žďár nad Sázavou C 
ML. ŽÁCI C – 4+0
22. 5. od 13.00 ZR – SK Tenis Tišnov
ST. ŽÁCI - III. TŘ. AS
21. 5. od 9.00 ZR – TK Spartak Jihlava
DOROST - III.TŘ. sk.AD
 1. 5. od 9.00 ZR - Sokol Brno Žabovřesky
22. 5. od 9.00 ZR – TK Kunštát
DOSPĚLÍ - III. TŘ. sk.AA
28. 5. od 9.00 ZR – TK ČLTK Jihlava B
Tenisový oddíl TJ Žďár n. S. zve příznivce 

bílého sportu na zdejší kurty na Bouchalkách. 
Děkujeme za podporu.
Tenisová školička pro děti od 5 let začíná od 

května, vice na: www.tenis-zdar.cz.

 7. 5. Kuřim – Babí Lom – Útěchov – Čes-
ká (20 km) sraz v  6.25 nádraží ČD

14. 5. Kolín - Ratboř  (12) v 7.15 nádraží 
ČD

 21. 5. Teslácký Šotek (15) v 7.15 nádraží 
ČD

 28. 5. Žďár n.S. - Tři Studně – Nové Měs-
to na Mor. (16) v 8.00 MěÚ.

Vycházky pro veřejnost, každý jde na vlastní 
nebezpečí.

1. 5. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 
1499, Nové Město na Moravě (722 410 010)

7. 5.  Lékař stomatolog Elena Gonchar, 
Benešovo nám. 123, Křižanov (566 522 218) 

 8. 5.  Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, 
Benešovo nám. 123, Křižanov (566 522 218) 

 14. 5.  MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 
201 (605 151 774)

 15. 5.  MUDr. Olga Semerádová, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou (774 430 777)

 21. 5.   MDDr. Marie Kopečná, Osová Bi-
týška 130 (566 536 712)

 22. 5.  MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 
134 (566 664 342)

 28. 5.  MDDr. Jitka Langová, Nová říše 
624/2 (566 523 796)

 29. 5. MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 
73, Nové Město na Moravě (566 618 060)

Ordinační doba: 9 – 12 hodin, ověřte si 
rozpis na www.nnm.cz. Stálá zubní pohoto-
vost Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno 
(545 538 421). 

Vytančily si postup 
na celostátní přehlídku

Tanečnice ZUŠ F. Drdly na Krajské pře-
hlídce scénického tance mládeže a dospělých 
s tancem „Sevřeni obrazem“ získaly diplom s 
oceněním za vytvoření vizuální kompozice. 
Tancem „Nepraktický, pranepatrný“ si vytan-
čily přímý postup na celostátní přehlídku scé-
nického tance v Jablonci nad Nisou. 

Krajskou přehlídku scénického tance do-
spělých „TANEC, TANEC…ŽĎÁR 2016“ fi -
nančně dotoval Kraj Vysočina, Město Žďár n. 
S. i  MK ČR. Mladší tanečnice připravily spo-
lečně s žáky výtvarného, hudebního a drama-
tického oboru pořad pro děti z MŠ „O zvířát-
kách“. Starší tanečnice 29. 4. provedly diváky 
při oslavě Dne tance v Muzeu nové generace 
na zámku. 

O žďárského 
muzikanta 2016

Na 40 mladých muzikantů se utkalo 12. 
dubna v sále žďárské ZUŠ o ta nejlepší umís-
tění v již tradiční soutěžní přehlídce O žďár-
ského muzikanta. Nakonec odborná porota 
ocenila a titulem Žďárský muzikant ověnčila 
tyto žáky: Tomáš Jadrný, Eliška Jadrná, Ta-
deáš Hansl, Adam Stejskal, Zástěrová Lu-
cie, Barbora Linhartová a Josef Řetický. Ve-
dení školy děkuje  všem zúčastněným žákům 
za předvedené výkony a jejich vyučujícím za 
pečlivou přípravu.

Talentové průzkumy
ZUŠ Františka Drdly  vyhlašuje Talentové 

průzkumy pro přijetí nových žáků pro školní 
rok 2016 – 2017. Konají se od 16. do 24. květ-
na, od 16 hod. v budově ZUŠ. Obzvláště vítá-
me všechny zájemce o hru na housle.

Církev 
československá 
husitská Žďár n. S. 

Pouť 
ke sv. Janu Nepomuckému 

na Zelené hoře
Pátek 13. května 

19.30 - Večer chval

Sobota 14. května
11.00 - mše svatá 
12.00 - Komentovaná prohlídka poutního kostela 
16.30 - mše svatá - slouží P. Slavomír Peklanský, SAC. Zpívá chrámový sbor 

od sv. Prokopa
17.30 - Život a dílo J. B. Santiniho Aichla - přednáška Stanislava Růžičky.

Neděle 15. května
 6.00 - mše svatá - slouží P. Pavel Habrovec, farář v Radostíně n/Osl.
 7.30 - mše svatá - slouží P. Miloš Kabrda SDB, spirituál kněžského seminá-

ře v Praze 
 9.00 - mše svatá - slouží Prof. Pavel Ambros SJ, Th D., ředitel Centra Alett i v 

Olomouci, zpívá malá schola z Kláštera
10.30 - mše svatá - slouží Prof. Pavel Ambros SJ, Th D.,profesor pastorální a 

spirituální teologie, zpívá chrámový sbor Fons 
14.30 - mše svatá - slouží P. Karel Janů, farář ve Slavonicích. Po mši svaté 

bude májová pobožnost.

Pondělí 16. května 
17.00 - mše svatá - slouží Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Při mši svaté žehnání nových zvonů pro Zelenou horu. Zpívá Campanula 

Choir Jihlava a Fons
20.00 Nikodémova noc. (Zdroj: www.zelena-hora.cz) 

 -red-

Výstava: Zkouška odvahy
Unikátní výstava 

s názvem Zkouška 
odvahy bude od 4. 5. 
k vidění na ZŠ Šver-
mova 4.

Připravil ji Ústav 
pro studium totalit-
ních režimů a výsta-
va přiblíží příběhy 
p e r z e k u o v a n ý c h 
mladistvých, kteří se 
provinili jenom tím, 
že se angažovali po roce 1948 ve Skautu, 
Sokolu, nebo pocházeli z rodin živnostníků 
a zemědělců. Jedinečný projekt budou jako 
průvodci prezentovat přímo žáci 9. ročníků, 
coby vrstevníci souzených mladistvých.

Vernisáž se koná ve st. 4. 5. od 15 hod. ve 
foyer školy. Až do 15. 6. bude výstava ote-
vřena  veřejnosti každou středu od  14 do 16 
hodin, pak dle domluvy. 
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  

tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz

WWW.OPTIKLATAL.CZ

K MULTIFOKÁLNÍM
BRÝLÍM

DRUHÉ BRÝLE 

ZDARMA 
(NA ČTENÍ, K POČÍTAČI NEBO NA DÁLKU)

AKCE PLATÍ OD 4.4. 2016
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