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Letošní pouťování 
Letošní Tradiční žďárskou pouť 

pořádanou městem máme za sebou, 
děti a milovníci kolotočů či adrena-
linových  atrakcí si to jaksepatří uži-
li. Však také plochu kolem zimního 
stadionu na týden obsadila stovka 
malých i velkých atrakcí a nepřeber-
ně  stánků s pouťovým zbožím. Most 
na Klafar byl uzavřen a muselo se 
jezdit „postaru“  přes Stalingrad. To 
byl v době několika současných sil-
ničních oprav také adrenalin!

Sobota 14. května byla krásně tep-
lá, takže lidé chodili jen v tričkách. 
Večer po sedmé jsme ale již drko-
tali zuby. Poslední zmrzlík Boni-
fác  během hodiny srazil teplotu až 
k bodu mrazu.  Nedělní poutníci se 
již pojistili a vyrazili v zimním.  -lko-

Ostrá diskuze zastupitelů 
města se při jejich zasedání 12. 
května týkala vypjaté doprav-
ní situace, kdy se v samotném 
Žďáře i na výpadovkách z 
města sešlo několik silničních 
staveb.

 Lenka Kopčáková

Po dobu Žďárské pouti nemohla být 
kvůli zpoždění rekonstrukce kanaliza-
ce v ulici Smetanova tudy provizorně 
puštěna doprava, jak město původně 
plánovalo. Doprava ve Žďáře se stala 
neřešitelnou. Navíc kvůli potřebným 
parkovacím plochám byl uzavřen most 
na Klafar a do toho vstoupila uzavírka 

nákladní dopravy přes Ždírec, takže 
kamiony musely Žďárem. Lidé cestou 
z práce popojížděli v kolonách. 

Vedoucí dopravního úřadu J. Mik-
lík a vedoucí odboru komunálních 
služeb J. Kadlec měli zastupitelům 
co vysvětlovat, byť v tom MěÚ stál 
nevinně. Dodavatel kanalizační a 
vodovodní sítě Svaz vodovodů Žďár-
sko (SVAK) totiž kvůli komplikacím 
opravy nedodržel smlouvu s městem, 
že stavbu opustí do 6. 5. Zde došlo 
k nedodržení rozhodnutí dopravní-
ho úřadu, který již dle slov vedoucí-
ho Miklíka zahájil správní řízení.Přes 
pouť totiž měla být ulice průjezdná 
a od 16. 5. měla na stavbu nastoupit 
další parta na povrchy a chodníky.

Oslovená Dagmar Zvěřinová 
(ČSSD) za SVAK vysvětlila, že prá-
ce probíhaly často ve velkých hloub-
kách a na propojkách po obou stra-
nách ulice. Pustit do ulice dopravu v 
takovém rozsahu rekonstrukce prý 
nepadalo vůbec v úvahu.

Zastupitel Jan  Mokříš (ODS) 
navrhoval ještě na poslední chví-
li přesunout část pouti k fotbalové-
mu stadionu a most zprovoznit.  V 
tom mu ale oponovali Radek Zlesák 
(ANO 2011)a Radek Černý (ODS) 
v obavě z úrazů, protože  po mostě 
by jezdil zesílený provoz, a to jen pár 
metrů od dětských atrakcí. 

Zastupitelé  mluvili o dlouhodobě 
špatné dopravní situaci, kterou někdy 

paradoxně komplikují semafory. „Mož-
ná by se tam měl postavit policista a řídit 
dopravu dle aktuální situace,“ míní Lud-
mila Řezníčková (ANO 011). I Vla-
dimír Novotný (ČSSD) je přesvěd-
čen, že bez semaforů či s jejich delšími 
intervaly by doprava jela plynuleji. 

Vedoucí DÚ Miklík připomenul 
aktualizaci dopravního modelu města 
z roku 2014, která varuje, že v násle-
dujících 10 letech, tedy do roku 2024 
stoupne doprava ve Žďáře o 23 %. 
„Takže to, co zde zažíváme v době uzá-
věrek, budeme již za osm let zažívat i v 
běžném provozu. Nehledě na to, co se sta-
ne, když v tu dobu uděláme další uzavír-
ku,“ poukazuje. 

 (Pokračování na str. 2)

Žďár volá po koncepci dopravy

 Žďárské studánky - U Křivá-
ku, Salvatorka a Klafárek byly v den 
odběru vzorků, tj. 9. 5. 2016, vhod-
né k pití. Rozbor provedlo jihlavské 
pracoviště ZÚ Ostrava. 

 Dračí Pilák - 10. a 11. 6 od 13 
do 18 hod. Závody dračích lodí na 
Pilské nádrži. -red-

K r á t c e



Vítězství v krajské soutěži Všezná-
lek letos patří družstvu páťáků ze 
ZŠ Osvobození Pelhřimov. 

Na stříbrné příčce se umístilo 
družstvo ze ZŠ Velká Bíteš, které také 
zastupovalo okres Žďár n. S. 

Žďárské školy soutěžily v okrskovém 
kole a do okresní soutěže  postou-
pila jen ZŠ Palachova.  Své znalos-
ti a dovednosti v krajské vědomost-
ní soutěži Všeználek ve středu 11. 5. 
měřily děti z celé Vysočiny již po čtr-
nácté. Jak pro  ŽN vysvětluje autorka 
soutěže Marie Neubauerová, Všezná-
lek v prvotní okresní verzi probíhal 
už od roku 1992 ve žďárském regio-
nu. Soutěž pořádaná zdejším středis-
kem volného času Active, nabrala za 
10 let vysoký kredit a autorka se pro-
to rozhodla vypracovat její pravidla i 
pro celý Kraj Vysočina.  A o tom, že 
Všeználek od roku 2002 získal na 
popularitě i v krajském měřítku, svěd-
čí jeho letošní již 14. ročník. 

Všeználek zkouší všeobecné zna-
losti dětí z oblasti přírody, literatury, 
historie, hudby a sportu. Je doplněn 

logickými mezihrami a část otázek se 
týká znalostí o Kraji Vysočina. Soutěž 
od začátku fi nančně podporuje Rada 
Kraje Vysočina. 

Do krajského kola postoupily děti 
ze ZŠ Osvobození Pelhřimov, ZŠ 
Velká Bíteš, ZŠ Třešť, ZŠ Libice nad 
Doubravou a ZŠ Hrotovice. 

Každé družstvo představilo své 
město a seznámilo ostatní s důležitý-
mi památkami a zajímavostmi. Učite-
lé si také mohli porovnat vědomosti 
dětí. -lko-

V pondělí 16. května, přesně 
na svátek sv. Jana Nepomucké-
ho, kterému je kostel na Zelené 
hoře zasvěcen, požehnal zdejší  
nové zvony brněnský biskup 
Mons. Vojtěch Cikrle.

 Lenka Kopčáková

Při slavnostní mši svaté byl sva-
tojánský kostel zaplněn úplně do 
posledního místečka. Jak informo-
val farář Vladimír Záleský, prvnímu 
zvonění  bude předcházet slavnostní 
průvod ambity.  Nyní zvonař a jeho 
tým musí své dílo zprovoznit. 

Zvony  se jmény českých a morav-
ských patronů  se do  věží kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

vrací pro třech čtvrtích století. Ty 
předchozí byly opakovaně zrekvíro-
vány během obou světových válek. 

Tři nové zvony pro Zelenou horu 
odlilo loni v září brněnské zvonař-
ství Petra Rudolfa Manouška. Mis-
tr postupoval  dle záznamů svého 
dědy, který stejnou zakázku pro Žďár 
odvedl v roce 1926. Vnuk nyní odlil 
zvony ve stejném ladění jako děd. Při 
slavnosti mistr Manoušek mj. řekl, že 
zde tyto zvony zanechává jako své tři 
děti, které mu daly hodně starostí.

Čekal jej ještě úkol, vynést největší 
zvon o váze 84 kg, Sv. Cyril a Meto-
děj, po úzkém schodišti do věže kos-
tela. Dva menší zvony Sv. Zdisla-
va (60 kg) a  Svatý Vojtěch (35 kg) 
zavěsí do věží ambitů.

STRANA  2 Aktuality ŽN - ČERVEN 2016

(Dokončení ze str. 1)
Zastupitelé si uvědomují, že Žďá-

ru velmi chybí dopravní generel. Sta-
rosta Zdeněk Navrátil (ŽĎÁR – ŽM) 
čeká až zastupitelé schválí nový územ-
ní plán města, a hned první jeho změ-
nou bude Zadání zpracování generelu 
dopravy. 

Novotnému také chybí informova-
nost lidem ze strany města a pouka-
zuje na jeho špatnou komunikaci s 
fi rmami. Jako např. při nedávné opra-
vě vozovky na Novoměstské ulici, kdy 
byl uzavřen jediný příjezd do sídliště 
Vodojem. „Firma tam dala ceduli, že od 
pondělí zavře Novoměstskou, ale zavřela 
ji už v neděli večer.  Najednou všichni z 
Vodojemu stáli před zákazem vjezdu. 

Kdyby se daly na hráz rybníčků sema-
fory a město informovalo Vodojemáky, ať 
tudy jezdí, že za týden to bude opravené, 
bylo by to úplně  jiné,“ poukazuje. 

K tomu vedoucí Miklík odpovídá, že 

dle Krajského úřadu měla být  doprav-
ní obslužnost ulice Jamborova (vjezd 
do sídliště) po celou dobu opravy 
umožněna. 

Jaromír Brychta (ODS) připomněl, 
že  propojka Vodojemem už mohla 
být dávno  hotová, kdyby ji nebloko-
vali obyvatelé Kosinkovy ulice. Varian-
tou nejlevnějšího řešení propojky prý 
může být panelová silnička mezi Vodá-
renskou a.s. a areálem průmky. Starosta 
Navrátil přirovnal sídliště Vodojem ke 
slepému střevu města, které není mož-
né obsloužit jinak než z Novoměstské. 
Z hlediska bezpečnosti chce na území 
zamířit pozornost.

Uvedl, že ve věci ulice Smetanova se 
městu podařilo s vybraným dodavate-
lem povrchů a chodníků dohodnout 
dřívější termín ukončení.  „Pokud pů-
jde vše dobře, v polovině srpna máme 
Smetanovu otevřenou,“ očekává starosta 
Navrátil. 

Žďár volá po koncepci ...

NOVÉ zvony pro kostel sv. Jana Nepomuckého požehnal brněnský biskup Mons. Voj-
těch Cikrle. Foto: Lenka Kopčáková 

Zelenohorské zvony požehnal biskup

Dlouhá a místy živá diskuze zastu-
pitelů ve čtvrtek 12. května nad  
návrhem územního plánu  měs-
ta nakonec nepřinesla očekávané 
schválení tohoto připraveného a 
veřejně projednaného materiálu. 

Pro některé zastupitele je v návrhu 
územního plánu ještě mnoho otá-

Územní plán odložili

Žďáráci v nominacích rozhodli o his-
toricky první Ceně města Žďáru n. S., 
udělovanou od letoška občanům měs-
ta jako morální ocenění za významné 
zásluhy v oblastech kultury, sportu, 
vzdělání, vědy a veřejného života.

Získá ji Martina Sáblíková, reprezen-
tantka ČR v rychlobruslení, několika-
násobná mistryně světa a olympijská 
vítězka. Předání ocenění je směrováno 
na Den Žďáru, který letos vychází na 
11. června. Ale již nyní je jasné, že v tu 
dobu se Martina bude v zahraničí při-
pravovat na LOH v Riu.

Radnice tedy po domluvě s ní posu-
nula ceremoniál předání medaile na 
září, kdy již úspěšná sportovkyně zamí-
ří domů a vedle medaile v etuji získá i 
pamětní list a ocenění bude zapsáno 
do kroniky města.

Martina namluvila audio pozdrav, 
který bude v průběhu Dne Žďáru opa-
kovaně pouštěn. O nové Ceně města 
Žďáru n. S. rozhodli loni zastupitelé  a 
lidé mohli do konce letošního února 
podávat nominace na ocenění. 

Dalšími nominovanými bylo sedm 
jednotlivců a jeden kolektiv. Jak kolegy 
zastupitele informoval člen nominač-
ního výboru Zdeněk Kulhánek (Žďár 
ŽM), všem nominovaným zašle vede-
ní města poděkování za jejich aktivity 
v daných oblastech. „Může se stát, že o 
své nominaci od spoluobčanů ani nevědě-
li.  Dopisy již jsou připravené,“ uvedl.

 Další nominovaní: 
Alois Bradáč, vytrvalostní běžec
Mgr. Libuše Lukešová, vynikající 

učitelka (za pomoc potřebným)
Sbor dobrovolných hasičů Žďár 

n. S. 2 – zámek, za dlouholetou pří-
kladnou činnost

Petr Vejvoda, in memoriam, za 
záchranu života na obchodní škole

PhDr. Zdeněk Vyhlídal, spisova-
tel

Jaroslava Doležalová, za pomoc 
židovské rodině v r. 1944

Irena Holoubková, za své postoje 
v srpnu 1968 a za totalitního režimu.

 -lko-

První Cenu města 
dostane Martina Sáblíková

zek, např. kolem městského okru-
hu. Vyžádali si odložení materiálu 
do červnového zasedání  a předtím 
vysvětlující a veřejnosti uzavřenou 
diskuzi v klubu zastupitelů. 

Žďár nad Sázavou má v současné 
době zatím ještě platný územní plán 
z dubna 2003.  V roce 2010 zastupi-
telé schválili zadání nového ÚP a od 
té doby příslušné odbory MěÚ na 
materiálu pracovaly. 

Od ledna 2013 vyřídily na  tři sta 
námitek a připomínek občanů k 
návrhu nového ÚP. Ty již jsou vypo-
řádány a řadě z nich bylo vyhověno 
jako oprávněným. Po rozhodnutí 
zastupitelstva budou zohledněny.  

Pro město je ÚP jedním z nejdů-
ležitějších dokumentů, který určuje 
stavební a rozvojové oblasti. Finál-
ní verze návrhu má za sebou složitý 
rozhodovací proces včetně  něko-
lika veřejných projednání. Starosta 
Navrátil radí materiál takto schválit a 
následně se zaměřit na  první a pro-
pracované změny ÚP. -lko-

Den Žďáru
Festival  s mott em Žďáráci pro 

Žďáráky aneb Zábava pro celou 
rodinu. So 11. 6., od 10 do 22 
hodin. 

Nám. Republiky: Pohádky z ve-
černíčků, tanec, koncerty, folklor… 
Městské divadlo v 18.30: Horké to 
někdo rád, areál sokolovny: spor-
tovní soutěže, Farská humna: histo-
rický šerm Flamberg a 130. výro-
čí dobrovolných hasičů, atrium: 
Muzeum nové generace a Kore-
sponDance 2016. 

Více na www.zdarns.cz.   -red-  

Nejlepší letošní Všeználci
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STRANA  4 ŽN - ČERVEN 2016Motoristická soutěž JL

Celkem 62 posádek vyrazilo na 
trať jubilejního 20. ročníku Řidiče 
Vysočiny, který tradičně pořádají 
Jihlavské listy a „policejní škola“.   

 Petr Klukan

Pořadí závodu ovládly posádky 
ze Žďárska. Prvními se stali David 
Krčál a Veronika Štouračová ze Žďá-
ru, kteří jeli s vozem Škoda Rapid.

„Jeli jsme druhý ročník, loni jsme 
skončili devatenáctí. Teď jsme se chtěli 
umístit do první desítky, takže se nám 
to podařilo,“ řekli. Podle nich byla 
nejtěžší disciplínou „dopravní neho-
da“. „Tam jsem zjistil, že řidiči nejsou 
informovaní, jak co použít,“ vysvětluje 
pětadvacetiletý David. Doporučoval 
by i víc otázek o zdravovědě v auto-
školách, aby se lidi naučili, co mají 
jak používat, když se něco stane.

Druzí v pořadí skončili Lukáš 
Havlík a Tomáš Mokrý ze Žďárska 
jedoucí v Trabantu 601. „Soutěž byla 
perfektní, byly nádherné trasy,“ tvrdí 
Lukáš Havlík. Druhé místo získali, 
i když jeli trabantem! „Je vidět, že to 
není o autě,“ dodává navigátor Tomáš. 
„Disciplíny mi nepřišly nijak obtížné. 
Jen jsem měl obavy z té dopravní neho-
dy a na konci ze zdravovědy, ale nako-
nec všechno proběhlo perfektně,“ oko-
mentoval závod Havlík.

Krásné jarní slunečné počasí a nád-
herné vysočinské scenerie. Tak cha-
rakterizovala trať většina účastníků. 
A to i přesto, že jeden ze soutěžících 
měl nehodu. Autu křížila cestu srna. 

Soutěžící čekalo 73 kilometrů po 
okreskách, tentokrát na pomezí hav-
líčkobrodského a žďárského okresu, 
devět kontrol s plněním úkolů a taj-
né kontroly. 

Trať vedla půvabnými, až zapome-
nutými silničkami, a když se náhle 
odbočilo z hlavní na malou silničku, 
která vedla přes místní zemědělské 
družstvo, mohl mít leckterý závod-

Jubilejní 20. ročník akce Řidič Vysočiny

 1. David Krčál, Žďár nad Sázavou - Veronika Štouračová, Žďár nad Sázavou
 2. Lukáš Havlík, Sněžné - Tomáš Mokrý, Nové Veselí
 3. Petr Boháček, Jihlava - Antonín Noha, Velhartice
 4. Ondřej Lukáč, Kozlov - Lukáš Komárek, Kozlov

 5. Radek Čeněk, Žďár nad Sázavou - Lukáš Lavický 
 6. Lukáš Milfajt, Jihlava - Veronika Pohanová, Pelhřimov

 7. Rostislav Koch, Kamenička - Olga Gažiová, Luka nad Jihlavou
 8. Vladimír Roupec, Telč - Marie Kalendová, Moravské Budějovice

 9. Robert Žák, Jihlava - Jindřich Dostál, Jihlava
 10. Aleš Musil, Třebíč - Kateřina Veselá, Hrotovice

Řekli

Výsledky

 Letošní ročník se nadmíru vydařil. 
Přálo nám počasí a přihlásilo se i hodně 
posádek. 

Jsem ale hlavně ráda, že spolupráce s 
policejní školou vydržela celých dvacet 
let a časem se rozšířila i na Besip, Měst-
skou policii i Českou policii a letos se k 
nám přidala i Celní správa. 

Nejdůležitější ale je, že soutěž baví 
motoristy, pro které je určena.

Eva Krpálková
ředitelka Jihlavských listů

 Jsem velmi nadšen. Z hlediska pre-
vence má soutěž velký význam. 

Ve spolupráci s Jihlavskými listy bude-
me v soutěži pokračovat, už jsme se tak 
s paní ředitelkou Krpálkovou domluvili. 

Letos jsme dokončili 20 let nějaké 
činnosti, a nyní se budeme zamýšlet, jak 
soutěž inovovat. 

Plk. Mgr. Bc. Martin Souček 
Ředitel Útvaru policejního 

vzdělávání a služební přípravy

DISCIPLÍNA zdravovědy patřila asi k nejnáročnějším, ale také k nejpotřebněj-
ším.  Foto na stránce: Petr Klukan

TI NEJLEPŠÍ. Na stupních vítězů zleva: druzí Tomáš Mokrý a Lukáš Havlík, první David Krčál a Veronika Štouračová a 
třetí Antonín Noha a Petr Boháček. Po stranách stojí ředitelé soutěže: Martin Souček a Eva Krpálková. 

ník pocit, že kufruje. Silnička jej však 
dovedla do Dolního Jablonného, 
s rok starou, překrásnou dřevěnou 
stavbou kaple. 

Co byste udělali, kdybyste doje-
li k dopravní nehodě? To byl jeden 
z úkolů, který si soutěžící nejvíce 
pochvalovali. I když to třeba nevě-
děli, a ztratili body, tady se to nau-
čili, což je důležitější, než prvenství 
v soutěži. 

Také poslední disciplína – prv-
ní pomoc – dala závodníkům nejví-
ce. Kašírovaná otevřená zlomenina 
nohy s tryskající krví ukázala, kdo a 
jak rychle dokáže reagovat. 

Cíl soutěže byl umístěn v nově 
vybudovaném rozlehlém areálu 
Hasičského záchranného sboru na 
Kosovské ulici v Jihlavě. 

Dvacátý ročník je za námi. Jak již 
dříve potvrdil Martin Souček, ředi-
tel Vzdělávacího zařízení Praha, 
s Jihlavou se počítá, a se soutěží do 
budoucna také. Jedná se totiž o oje-
dinělou preventivní motoristickou 
akci, které přízvisko „tradiční“ náleží 
plným právem.JÍZDA ZRUČNOSTI se jela v Polné. 

NA TRA Ť vyrazilo i několik Trabantů 601. Že se dá výborně umístit i s takovým 
vozem, všem ukázal například Lukáš Havlík s Tomášem Mokrým, kteří skončili 
na výborném druhém místě. I když disciplína „zaparkování“ dala řidičům v au-
tech bez posilovače pořádně zabrat.  
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Firma AGR GASTRO
Žďár nad Sázavou

hledá OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Náplň práce:   

Aktivní obchodní činnost a plnění prodejních plánů, péče o stávající zákazníky, 
aktivní vyhledávání nových zákazníků. Příprava potřebné dokumentace, tvorba 
cen a příprava cenových nabídek.  Analýzy dat. Zajištění stálého růstu prodejů 
a zisku společnosti.

Nabízíme:

•  nadstandardní fi nanční 
ohodnocení na základě 
měsíčních výsledků

•  zajímavou a samostatnou práci
•  uplatnění v profesionálním 

týmu
•  zaměstnanecké benefi ty
•  služební automobil, telefon

Kontakt: zdena.musilova@agrgastro.cz

Požadujeme:

•  min. středoškolské vzdělání
se zaměřením na gastronomii

•  výborné komunikační 
a vyjednávací schopnosti

•  kreativita, znalost práce
na PC

• smysl pro zodpovědnost
• řidičský průkaz skupiny B z0
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to zakázky a odmítnutím postupné 
rekonstrukce veřejného osvětlení a 
povrchů současným vedením města, 
ztrácí Vodojem možnost moderni-
zace v nejbližší době. Nový záměr je 
možná komplexní, ale nová přípra-
va a následná realizace bude možná 
nejdříve za 3-5let. A alespoň toto je 
potřeba občanům sdělit a nést za to 
plnou odpovědnost. 

  

Nejen dopravní situace na Vodo-
jemu, ale celá dopravní infrastruk-
tura města je v současnosti nedo-
statečná.  V dalších letech se bude 
doprava ve městě stále více zahušťo-
vat a průjezdnost městem bude 
neúnosná. V následujícím období 
se stane dopravní  situace ve městě 
naším stěžejním problémem. Je tře-
ba, co možná nejrychleji, přistoupit 
k postupnému budování vnitřního 
městského okruhu cestou propojek 
již existujících komunikací. Důležité 
bude i nahrazování vhodných klasic-
kých křižovatek kruhovými. Dojde 
tak ke zkapacitnění celé dopravní 
sítě města a zvýšení bezpečnosti. V 
rámci těchto opatření je třeba stej-
ně razantně prosadit dobudování 
komunikací pro cyklisty. 

Dopravní problém Vodojemu je 
zcela jednoznačný – jedna slepá 
páteřní komunikace + neexisten-
ce odbočovacího pruhu na vjezdu 
do sídliště. Řešením je samozřej-
mě pouze zprůjezdnění Vodojemu 
na více místech. Bohužel vše brzdí 
minoritní zájmy několika zastupite-
lů, některých dobře bydlících spo-
luobčanů a úředníků a v neposlední 
řadě prozatímní nedohoda s vlastní-
ky vhodných pozemků.

Plánovaná výměna osvětlení na 
Vodojemu na rok 2015 se postupně 
rozrostla o opravu chodníků, komu-
nikací a rekonstrukci sítí. Došlo tedy 
k časovému zdržení v rámci přípra-
vy. Je zde nutná kooperace s vodaři, 
elektrikáři a pokládkou informač-
ních sítí. Více informací o připravo-
vaných etapách rekonstrukce  jistě 
podá starosta či místostarosta. 

  

O potřebě rekonstrukce sídliště na 
Vodojemu se diskutuje již řadu let. 
Je to jeden z investičně nákladných 
a technicky náročných projektů, při 
jehož realizaci dojde k výrazným 
dopravním omezením pro místní 
obyvatele. Podobnou situaci občané 
zakoušejí při komplexní opravě uli-
ce Smetanova, kterou investor (SVK 
Žďársko) původně plánoval dokon-
čit do konce roku 2015, a potom ji 
výrazně prodloužil do poloviny květ-
na 2016. Město Žďár má následně 
realizovat vlastní část – úpravu povr-
chů, kde se již pevně vysoutěžila doba 
realizace na 60 dní.

Situace na Vodojemu je trochu 
jiná, protože zde bude rekonstruk-
ce „obtěžovat“ jen místní obyvatele, 
přesto nám záleží na jejím hladkém 
průběhu. Celkové náklady na nezbyt-
nou rekonstrukci jsou plánovány 
ve výši cca 80 mil. korun. Začít by-
chom chtěli v roce 2017 a zhruba po 
4 letech by mělo být hotovo. Zároveň 
bychom rádi vyjednali i další trasu ze 
sídliště, která by pomohla nejen při 
rekonstrukci, ale i při běžné obsluž-
nosti lokality. Máme vytipované 2 až 
3 varianty, ale je třeba vyřešit majet-
kové vztahy a zájem obyvatel o zprů-
jezdnění alternativních tras.

  

Vodojem si modernizaci infrastruk-
tury zaslouží. Nejen inženýrské sítě 
jsou za hranou své životnosti. Nejví-
ce je to zřejmé na sloupech veřejného 
osvětlení. Ale co je ve špatném stavu 
nad zemí, je zpravidla ještě v horším 
stavu pod ní. Snaha radních je, aby 
se vše zvládlo při jednom „bahně“. To 
znamená, že během jednoho výko-
pu v konkrétní ulici budou řešeny 
všechny sítě včetně nových povrchů. 

Nedojde tak k situaci, kdy se jeden 
rok kope z důvodu rekonstrukce 
veřejného osvětlení a následující 
rok se například renovuje vodovod. 
Zkoordinovat však všechny správce 
sítí je téměř nadlidský úkon. Věřím, 
že v roce 2017 začnou práce na prv-
ní etapě. 

Jediná příjezdová komunikace na 
Vodojem je nejen komplikací pro 
jeho obyvatele, ale i velké bezpečnost-
ní riziko při mimořádných situacích. 
V tomto radnice musí postupovat 
důrazně a v dohledné době zrealizo-
vat další dopravní napojení této měst-
ské části.  

  

Sídliště Pod vodojemem je rozhodně 
černou můrou vedení města. A pokud 
tak dosud nebylo, tak nyní rozhodně 
už je. Sídliště stárne nejen fyzicky, ale 
i morálně, obyvatelé pomalu ale jis-
tě stárnou. Postupně za uváděná léta 
přišlo o školku, obchod (napřed vel-
ký, pak i malý), veřejný mandl, cukrár-
nu, zbyla jen hospoda a velkoobchod 
s kancelářským sortimentem. Je nut-
no opravit veřejné osvětlení, kanali-
zaci, rozvody vody, chodníky, veškeré 
komunikace, vše už je v havarijním sta-
vu. Doposud byly ze strany města jen 
sliby, poslední dva roky už ani ty ne, 
asi sídliště nedostatečně žije Ždárem. 
Druhá příjezdová komunikace byla 
v počátku řešena v zástavbovém plánu 
průjezdností Kosinkovy ulice a všich-
ni, kteří tam stavěli nebo chtěli stavět, 
to věděli. Nyní se objevují petice, aby 
jim socky nejezdily kolem domů. Ale 
že oni všichni nyní jezdí kolem všech 
domů v Jamborově ulici, jim evident-
ně nevadí. A v případě uzavření Novo-
městské ulice přes hráz mezi rybní-
kem a bahniskem jezdili všichni, nejen 
záchranáři, jiná možnost prostě neby-
la. Město by mělo pozemky vykoupit a 
místo hráze postavit důstojnou příjez-
dovou komunikaci, víc možností zase 
asi není. Jestli je naděje reálná? Zatím 
nevíme.

Sídliště Pod Vodojemem, vystavě-
né v letech 1980 – 2000, již zraje na 
dlouhodobě odkládanou moderni-
zaci,  nejen sítí a komunikací. Navíc, 
toto sídliště s téměř 1500 obyvateli 
má jedinou příjezdovou silnici.

To bylo komplikací při nedávné 
opravě komunikace  na ulici Novo-
městská, z níž vede ulicí Jamboro-
va jediná odbočka do sídliště. Kdyby 
v tu dobu museli do sídliště záchraná-
ři, nezbývalo by jim, než jet po hrázi 
mezi Škodovým a Gött lerovým ryb-
níkem.

Zabývá se váš politický klub 
situací Vodojemu  a jeho potřebou 
vybudování další příjezdové komu-
nikace - a jak reálná je naděje pro 
zdejší obyvatele na modernizaci 
sídliště?

  

Kritickou situaci na Vodojemu při 
opravě Novoměstské způsobilo pře-
devším fatální selhání informova-
nosti občanů Vodojemu a následné 
chaotické řízení či neřízení dopravy 
přes Vodojem. Nakonec právě tato 
situace ukázala, jak nebezpečná je 
neřízená doprava přes hráz rybníka, 
kde přirozeně přechází lidé, a jak se 
zahustí doprava touto propojkou, 
a to jakýmkoli směrem. Záchran-
ná služba využívá hráze pravidelně a 
bez problémů. Vodojem mimo jiné 
dlouhodobě potřebuje opravu veřej-
ného osvětlení. Zakázka již byla při-
pravena minulým vedením a jeho 
realizace se předpokládala v roce 
2015. Současný stav již ohrožuje 
všechny kolemjdoucí. Zrušením té-
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Vodojem - sídliště s jediným příjezdem

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Ing. Radek 
Zlesák,
klub ANO 2011

Psychiatrie
získala posilu

Žďárská poliklinika od května roz-
šířila ambulantní péči v oboru psy-
chiatrie.

Tento obor je kvůli zvyšujícím se 
stresům stále vyhledávanější. A za 
poslední čtyři roky v ambulancích 
na poliklinice přibylo téměř 60 pro-
cent pacientů  a objednací lhůty byly 
v řádu týdnů. Řediteli polikliniky 
Michalu H. Zrůstovi se po dlouhém 
hledání podařilo pro Žďár n. S. zís-
kat dalšího lékaře, kterých je na trhu 
práce s touto atestací velmi málo. 

„Navyšujeme ambulantní péči v obo-
ru psychiatrie o 50 procent. Nově naše 
lékařky ambulují od úterý do čtvrtka. 
Objednávat se lze v době ordinačních 
hodin na čísle 566 690 204,“ informu-
je ředitel. Více o ambulanci psychia- 
trie na: www.poliklinikazr.cz nebo na 
ústředně polikliniky: 566 690 111.
 -lko-

Ing. Josef 
Klement, 
klub KDU-ČSL

Do uzávěrky ŽN svoji odpověď 
nedodaly kluby TOP 09 a ŽĎÁR – 
ŽIVÉ MĚSTO. -lko-  
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Topná sezona skončila.  Víte jak se 
správně postarat o odstavený kotel? 
Začaly vám radiátory kapat nebo se 
na nich objevily rezavé fl eky? Nátěr 
asi stačit nebude... 

Na otázky ŽN odpovídá topenář 
Rostislav Veselý.

 Lenka Kopčáková

Co bychom měli na konci topné 
sezony udělat, pokud máme rodin-
ný dům? 

Kdo má topení na pevné palivo, měl 
by na konci topné sezony kotel vyčistit 
od zbytků paliva, sazí a popela. Pokud 
se totiž v  létě kotel  „potí“, síra z uhel-
ných sazí působí v kombinaci s vlhkos-
tí na vnitřek kotle jako kyselina a ze 
dřeva je louh, který postupně způso-
buje korozi. 

Pokud je dům vytápěný plynovým 
topením a plynem je i ohřev vody, 
majitel pouze přepne program na 
„léto“, čímž přestane vytápět a jen ohří-
vá vodu. Jestliže má plynový kotel jen 
na vytápění domu,  před létem zasta-
ví plynový uzávěr spotřebiče. Nejlépe, 
když  ho vypne i z elektřiny.

Majitel domu  může před létem ply-
nový kotel odstavit sám, ale na začátku  
topné  sezony si  již na jeho  uvedení 
do provozu musí  objednat  servisního  
technika. Ten plynový kotel zkontrolu-
je,  provede servis, vyčištění a přípravu 

kotle, také pohlídá  správné  natlaková-
ní expanzní nádrže. Je potřeba si včas 
zamluvit termín.

A jak je to s čištěním komína? 
Někdo si komín nechá vyčistit hned 

po sezoně, což má výhody, že usazené 
spaliny a dehet ve studeném a vlhkém 
komíně nepůsobí, někdo čeká s vyčiš-
těním komína až před novou sezonou, 
protože přes léto mohou komín „uza-
vřít“ pavučiny. Rozhodně se ale vypla-
tí zavčas si zamluvit termín u kominí-
ka, aby před topnou sezonou vůbec ve 
svém nabitém programu našel čas.

Co když máme kotel na dřevo 
nebo na různé peletky a dřevěné 
brikety. Co s kotlem před létem?

 Pokud majitel kotle tzv. jede na 
automat a celoročně ohřívá vodu, před 
létem je vhodná běžná údržba kotle, 
tedy vyčištění roštu a dostupných prů-
duchů, což zvládne sám.

V létě se také lidé většinou pouští 
do manipulací s radiátory. Zejména 
do natírání v rámci  rekonstrukcí či 
malování. Na co bychom neměli při 
natírání radiátorů zapomenout? 

Měli bychom si uvědomit, že více 
vrstev barvy na radiátorech znamená 
izolaci. Při větším počtu vrstev bude 
radiátor méně hřát. Pokud lidé chtějí 

radiátory nastříkat, už je potřeba zavo-
lat topenáře, aby je odstavil od vodní-
ho systému a  sundal. 

Ruční nátěr při troše dovednosti 
zvládneme bez manipulace s radiá-
torem pomocí štětců a zároháků... 

Vždy ale natíráme radiátor jen stu-
dený a dobře větráme. Speciální barva 
určená  na radiátory pronikavě  pách-
ne. Také je třeba se barvou vyhnout 
šroubením a  uzávěrům.  A před prací  
je rozhodně dobré radiátor podložit 
pracovním papírem či rozstříhanými 
kartony.  Když totiž tato  barva kápne  
na podlahu a zaschne, velmi těžko se 
pak odstraňuje i ředidlem. 

Má vliv barva na výhřevnost radiá-
toru, dříve někteří topenáři dopo-
ručovali tmavší odstíny a  varovali 
před bílou, že odebírá teplo...

Myslím, že odstín barvy má na 
výhřevnost zanedbatelný vliv, vždyť  i 
všichni výrobci dodávají radiátory bílé. 

Ve starších bytech mívají zejména 
žebrové radiátory občas  hluboké 
prolezlé  fl eky. Můžeme je zatřít? 

Pokud se rezavé fl eky objeví ve spo-
jích, nebo vidíme, že nám studený 
radiátor vlhne a kape, je na místě při-
volat topenáře, aby spoje přetěsnil. To 
samé platí, když uvidíme, že se kapka 

tvoří pod ventilem, nebo pod šroube-
ním.

Když jsou však radiátory prohni-
lé v žebrech, je to na výměnu, pro-
tože barva to nezachránní a radiá-
tor může začít téct zrovna když to 
budeme nejméně potřebovat. Nej-
lépe se v takových případech pora-
dit s topenářem. 

Platí nějaká důležitá rada k 
radiátorům přes léto? 

Lidé by během léta měli alespoň 
jednou týdně zahýbat ventilem 
nebo zatahovacím kolečkem na 
obě strany, aby nezatuhlo.

Pokud však topenář shledá, 
že radiátor už dosloužil a musí 
ho vyměnit, obvykle to v byto-
vém domě znamená, že se musí 
vypustit voda v celé větvi bytů 
nad sebou... 

Nemusí to tak být, pokud má 
topenář speciální přístroj na 
zamrazení vstupů. Úchyty přístro-
je umístní  mezi ventil radiáto-
ru a potrubí  s teplou a studenou 
vodou a pustí mražení. Pak odsta-
vený radiátor  vypustí do kýblu 
přes šroubení nebo zátku a může 
jej  vyměnit. Přístroj drží vstupy 
zmrazené tak dlouho, jak topenář 
potřebuje.  

Jak se postarat o kotel a radiátory přes léto
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NOVINKA 2016

Ovládejte svuj dům chytře

Vyladěné 
    předokenní rolety...
        venkovní žaluzie...

Ovládejte venkovní žaluzie a rolety se systémem  
Connexoon® tak snadno, jako nikdy p edtím.
Sta í vám jediné - mít chytrý telefon!

www.lomax-zdarnadsazavou.cz

.

em  

Vzorkovna Jihlava:
Žižkova 15, 586 01 Jihlava
mobil: 776 778 257, 608 878 882

Vzorkovna Ž ár n. Sázavou:
Novom stská 7
591 01  Ž ár n. Sázavou
mobil: 776 778 295, 608 878 882
e-mail: mazel@lomax.cz

Je tu čtvrtý díl soutěže pro milovníky a objevi-
tele mexického jídla. 

Kdo dobře odpoví na 2 ze 3 otázek, získává 
20% slevu na jedno mexické jídlo. Když uhod-
ne tři otázky, získává 30% slevu na mexické jíd-
lo pro 2 osoby v restauraci YUCATAN. Akce 
neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit prostřednictvím 
emailu na adrese info@mexiko-zdar.cz nebo na 
stránkách www.mexiko-zdar.cz.

 Hlavní cena Yucatanský talíř
Správné odpovědi na minulé otázky:
1. Lze u nás zaplatit platební kartou? ANO
2. Jednou za tři týdny u nás v pátek hraje na 

klavír: c) Michal Škraněk
3. Jaký druh alkoholu se vyrábí destilací z 

modré agáve?
Tequila. .
Soutěžní otázky na červen:
1.Čepujeme polotmavé pivo? 
2.Jakou tortillu u nás používáme na Tacos: 
a) pšeničnou

b) žitnou
c) kukuřičnou
3.Pokud si objednáte mexické jídlo a obslu-

ha vám donese na stůl krabičku, jak se jmenuje 
nebo co je jejím obsahem? (stačí obecně)

Jak pokračuje soutěž?
Rychlý rozhovor s majitelem restaurace, Ale-

šem Cibulkou:
 „Je pro nás překvapením kolik lidí s námi sou-

těží, ale trochu mě zaráží, že někteří soutěžící si 
nevyberou svoji měsíční výhru. Proto jsme se 
rozhodli, že příští soutěžní kola budeme poklá-
dat otázky, které snadněji odpoví zákazníci, kteří 
u nás byli.“

Co pro nás připravujete na letní sezonu? 
Speciální jídelní a nápojový lístek, budeme 

pokračovat v trendu zdravé stravy. 
Prozradíte, co bude jeho obsahem? 
Celý zatím ne, ale v době vydání Žďárských 

novin bude lístek na našich internetových strán-
kách, určitě tam budou čerstvé saláty, čerstvé 
ryby, BIO nápoje a domácí nealko Margarita.

(PI-Yu6-L)
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Dobrá realitní kancelář naši 
zakázku vyřeší do puntíku

Chystám se prodat dům, byt. Co vše 
musím zařídit, co k tomu potřebuji a 
co musím doložit? 

Mé otázky kolem prodeje a koupě nemo-
vitostí odpovídá Bc. Ladislav Fajmon, 
majitel kanceláře Dumrealit.cz Žďár nad 
Sázavou.

Měla byste si stanovit strategii, jakým 
způsobem chcete svoji nemovitost pro-
dávat. Zda to jako laik zkusíte sama, 
nebo zvolíte odbornou pomoc. Když 
se rozhodnete pro vlastní prodej, tak 
byste si měla obstarat průkaz energe-
tické náročnosti budovy (PENB) a 
dokumenty prokazující Vaše vlastnictví 
prodávané nemovitosti. Potom se posta-
rat o prezentaci nemovitosti, jednat se 
zájemci, obstarat si právní servis aj… 
Když se obrátíte na kvalitní realitní kan-
celář (RK), ta většinu starostí spojených 
s prodejem nemovitosti obstará za Vás.

Když oslovím realitního makléře, s 
jak asi velkou částkou pro něho mám 
počítat? O co všechno se postará?

Odměny kanceláří mohou být různé, 
ale ty většinou účtují odměnu v část-
ce 5 % + DPH. Zkušený makléř by Vás 
měl provést celým procesem prodeje 
nemovitosti tak, aby na Vás zbylo jen to 
nejnutnější. Měl by umět Vaši nemovi-
tost dobře zpracovat jako zakázku, ale 
především zajistit co nejlepší možnou 
viditelnost velkému množství potencio-
nálních kupců na inzertních portálech. 
Pravidlem bývá, že RK zastoupené jen 
jedním člověkem moc velkou placenou 
inzerci klientům nabídnout nemohou. 
Prodávající pak zjistí, že jejich nemo-
vitost je inzerována jen na bezplat-
ných portálech typu Bezrealitky, Bazoš, 
Hyperinzerce či Šmelina, kde by mohl 
zdarma či za minimální poplatek inze-
rovat on sám. Větší kanceláře mají své 
inzertní možnosti většinou lepší a lépe 
zajištěné.

A co Vaše realitní kancelář? 
Obstarává pro své klienty inzerci 

jejich nemovitostí na více než padesáti 
placených inzertních portálech. Tímto 
můžeme našim prodávajícím nabídnout 
mnohem větší šanci, že jejich nemovi-
tost si případný kupec najde lépe a rych-
leji. Jde o většinu portálů, kde napadne 
zájemce o nemovitosti hledat.

Co pak, když se objeví zájemce? 
Makléř, kterému svoji nemovitost 

svěříte do prodeje, by se měl postarat o 
zajištění kupních nebo jiných realizač-
ních smluv, vklad do katastru nemovi-
tostí, poradit s daněmi, nachystat pře-
dávací protokoly, eventuálně pomoci 
se zařízením všech dalších nezbytných 
věcí, nutných k dokončení prodeje. Také 

pro kupující je většinou mnohem snazší 
komunikovat s RK, je stále k dostižení a 
připravena zodpovědět i jejich otázky. 

Ale není makléř jako makléř. Jakého 
si vybrat?

Velmi záludná otázka… Vodítkem by 
mohlo být to, jestli člověk, kterému svůj 
majetek svěřuje do prodeje, je profesi-
onál. Zda se věnuje i jiné činnosti, ane-
bo je zaměstnaný a reality dělá jen jako 
„vedlejšák“. Makléř by také prodávající-
mu měl být schopen vysvětlit na první 
schůzce proces celého obchodu s jeho 
nemovitostí a umět smysluplně odpově-
dět na otázky. Současně je dobré mít na 
paměti dříve zmíněné možnosti vlastní 
inzerce makléře, popř. inzerce kanceláře, 
kterou zastupuje.

A co když mi ve schránce přistane, 
většinou ručně psaný lísteček typu: 
„koupím byt v této lokalitě“?

Ano, ve schránce můžeme nalézt hned 
záplavu „ručně psaných“ lístečků, že 
někdo okamžitě odkoupí byt 2+1 ve 
vaší lokalitě, a ještě za hotové peníze... 
Jaká náhoda…? Zrovna byt 2 + 1, když 
je váš činžák plný „dvaplusjedniček“. Ten 
o tuhle lokalitu musí vážně stát! A tenhle 
taky! A ten na tom dalším lístečku taky! 
Zakroutíte nad tím hlavou a lístečky letí 
do koše.

Ale co když zrovna prodávám byt? 
Začnete jásat radostí a libovat si, že byt 

rychle prodáte, když o něj „tolik lidí“ sto-
jí. To je ale štěstí, máte „kupce“ a bez rea-
litky! Jen Vám vrtá hlavou, proč je lístek 
psaný ručně a přitom tištěný… Komu 
asi stojí v době internetu za to tyto lístky 
roznášet...? Podobného typu lístečků si 
můžete všimnout i na inzertních nástěn-
kách obchodních domů.

Pravda, něco mi na těch lístečcích 
nehraje...

A jsme u toho. Tyto lákavé lístečky 
totiž obvykle nepíší skuteční zájemci! 
Jde jen o nekalý trik zoufalých realitních 
makléřů, snažících se takto podvodně 
nabrat nové zakázky. Pokud si lístečkem 
nejste jistá, stačí si zadat telefonní číslo 
do internetového vyhledávače a během 
sekundy víte, zda máte tu čest se skuteč-
ným zájemcem, nebo takto maskovanou 
realitkou.

Samozřejmě, i tyto lístečky mohou být 
součástí náborové činnosti RK, a to zce-
la etickým způsobem, na rozdíl od výše 
popsaných. Tento způsob v masivním 
měřítku zavedly v Česku až velké realitní 
sítě. Některé svoje makléře nabírají s tím, 
že tito lidé stejně v našem oboru dlouho 
pracovat nebudou… Proto buďte opa-
trná a prověřte si telefon z lístečku dřív, 
než na něj zavoláte. Ušetří Vám to čas a 

nebudete zbytečně zklamaná.

Vkládá Vaše realitka také malá tiš-
těná oznámení do schránky? A jak je 
rozeznáme od ostatních?

Někdy ano. Na lístečcích uvádíme 
kontakt na naši kancelář obvykle i foto-
grafi e zprostředkovatelů. Od prvního 
okamžiku člověk ví, že lístek je od RK 
a má svobodnou volbu, zda kontakt 
využije. 

 
Jak je to s energetickými štítky. O 

čem vlastně vypovídají?
„Energetický štítek“ jak je veřejnos-

tí obecně nazýván průkaz energetické 
náročnosti budovy (PENB), by měl 
být vodítkem pro kupce, jak fi nančně 
nákladný bude jím kupovaný objekt z 
hlediska její energetické náročnosti.

Co musím ve věci energetického 
štítku dodržet jako prodávající? 

Jako prodávající dnes musíte mít 
PENB především vyhotovený, abyste 
splnila zákonem uloženou povinnost. U 
prodeje bytu by měly být tyto energetic-
ké průkazy vyhotovené pro celé bytové 
domy a od 1. 1. 2015 vyvěšeny v jejich 
vstupních prostorách. Prodávající by je 
měl mít při prodeji bytu možnost získat 
od správců BD.

A čeho si mám naopak všímat coby 
kupující? 

Pokud byste byt nebo dům kupovala, 
tak není moc dobré se řídit zrovna jeho 
energetickou třídou. Implementace 
unijního práva do vnitrostátní legislati-
vy se v případě Zákona o hospodaření 
energií (103/2015 Sb.) a z něho vyplý-
vajících PENB v našem státě moc nepo-
vedla. Máme zbytečně mnoho energe-
tických tříd, oproti zvyklostem v jiných 
zemích EU. 

Do tříd A - C se vejdou prakticky pou-
ze zánovní nemovitosti a ostatní jsou 
„odsouzeny“ být v tř. D – G. Do takzva-
ného „Géčka“ se ovšem může nemo-
vitost dostat třeba už jen nevhodným, 
nebo starým kotlem ústředního topení, 
okny, či jinou snadno opravitelnou věcí. 
Osobně klientům moc nedoporučuji se 
při výběru kupované nemovitosti řídit 
právě tímto ukazatelem. Navíc je od 1. 
7. 2015 zřízena povinnost RK v inzer-
ci uvádět vždy energetickou třídu „G“ 
v případě, že majitel nemovitosti nemá 
PENB vyhotovený. Není tedy úplně 
dobré soudit na první podhled, ale mít i 
další informace, podle kterých se můžete 
rozhodnout, zda Vám nemovitost vyho-
vuje. 

Co když mi energetický štítek chybí, 
ujme se realitka prodeje?

Ano, RK se Vaší nemovitosti určitě 

ujme a bude ji muset inzerovat s nejhor-
ší energetickou třídou „G“. Drtivá větši-
na kupujících si nevybírá nemovitost dle 
jejich energetické náročnosti, ale podle 
svých fi nančních možností. 

Nevyznám se vůbec ve věcech 
kolem prodeje či koupě bytu. Mé 
otázky na makléře budou asi hloupé. 
Bude mít trpělivost mi vše vysvětlit?

Člověk, který tuto práci dělá svědomi-
tě a naplno, by měl být připravený a sou-
časně schopný trpělivě objasnit, i Vámi 
zmiňované „hloupé otázky“. V diskuzi se 
pak zjistí, že až tak hloupé a zbytečné ne-
jsou. Při dobrém vysvětlení se dají velmi 
rychle odstranit zbytečné předsudky i 
obavy prodávajících. Makléři kancelá-
ře Dumrealit.cz Žďár nad Sázavou jsou 
vedeni k tomu, aby každý náš klient, bez 
rozdílu, zda jde o prodávající nebo kup-
ce, byl plně informován o všech skuteč-
nostech, které mohou v průběhu prode-
je či koupě nemovitostí nastat.

Tak třeba daně z převodu či naby-
tí nemovitosti. Mluvilo se o změně 
zákona. Kdo co nově platí?

Daň je opět velmi trefně pojmeno-
vána jako daň z nabytí nemovité věci, 
ale stále ji platí prodávající, pokud se 
s kupujícím nedohodne jinak. K 1. 1. 
2014 byl dřívější zákon č. 357/1992 
Sb. řešící daň z převodu nemovitostí 
zrušen, resp. nahrazen zákonným opat-
řením Senátu č. 340.2013 Sb., jehož 
znění platí dosud. Daň se od toho-
to data začala nazývat Daň z nabytí 
nemovitých věcí. Sazba 4 % zůstala 
zachována, ale přibylo několik změn, 
díky nimž si může poplatník vybrat, s 
čím se bude sjednaná cena porovnávat. 
Jednou z nejdůležitějších změn nové 
zákonné úpravy je možnost, aby se v 
případě prodeje nebo směny strany 
dohodly, která z nich bude poplatní-
kem. Tato právní úprava platí dodnes.

Jak poznám dobrou a spolehlivou 
realitní kancelář?

V roli prodávajícího bych se zajímal 
o reference kanceláře nebo makléře. 
Mnohé Vám napoví i první rozhovor s 
člověkem, který bude chtít Vaši nemo-
vitost prodávat. Zda bude umět otázky, 
na které se budete ptát, vysvětlit jako 
odborník - nebo si sám spoustou věcí 
nebude jistý… Potom by to mohla být 
doložitelnost jeho inzertních možnos-
tí, osobní doporučení, aj. Mnohdy se 
ovšem prodávající rozhodují jen podle 
sympatií k určitému člověku (přede-
vším třeba hezkým dámám či pánům v 
oblecích)což ovšem zrovna nejobjek-
tivnější měřítko kvality kanceláře ani 
makléře není.

(PI-DR-6L)

www.durealit.cz/top-zdar
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ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou

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

• 1. Kanceláře
Jedná se celkem o pět kanceláří 

v  I. podlaží administrativní budo-
vy o celkové ploše 109,95 m2 a jed-
nu kancelář ve II. podlaží o ploše 
32,5 m2 s možností využití i pro 
obchodní činnost.

Vstup do budovy je zajištěn hlav-
ním vchodem ovládaným po pracov-
ní době prostřednictvím čipové karty 
a je monitorován kamerovým systé-
mem. Kanceláře jsou volné.

• 2. Volné venkovní zpevně-
né plochy

o celkové výměře až 500 m2. Tato 
asfaltová plocha je vhodná pro skla-
dování materiálu či parkování vozi-
del. Příjezd do areálu je z Brněnské 
ulice branou ovládanou po pracovní 
době prostřednictvím čipové katry. 
Vjezd do areálu je nepřetržitě moni-
torován kamerovým systémem. Plo-
cha je již k dispozici.

PRONAJME TYTO VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
A PLOCHY

Dne 26. května 2016 se 
bude konat shromáždě-
ní delegátů ZELENÁ 
HORA, stavebního byto-
vého družstva, které má na 
programu zasedání mimo 
jiné zhodnocení a uzavření 
výsledků hospodaření za rok 
2015, projednání a schvále-
ní změny stanov, jednacího 
řádu, volebního řádu, směr-
nice č.118/2015 o stanove-
ní příspěvků a poplatků na 
činnost družstva a zvolení 
volební komise pro zajiště-
ní podzimních voleb členů 
orgánů družstva na nové 
volební období. 

Ke všem hlavním bodům 
jednání byly zpracovány 
písemné materiály, které 
byly delegátům zaslány spo-
lu s pozvánkou na toto zase-
dání.

Výsledky hospodaření 
jsou uvedeny ve zpracované 
písemné výroční zprávě, ze 
které vyplývá, že se v hos-
podaření družstva i v roce 
2015 negativně promítl dal-
ší výrazný pokles úrokových 
sazeb. V porovnání s rokem 
2013 dosáhl propad finanč-
ních výnosů částky přes 1,9 
mil Kč. 

Výpadek ve výnosech byl 
utlumen jednak snížením 
nákladů a dále i zapojením 
dříve vytvořených rezerv 
určených právě pro řeše-
ní takovéto situace. Díky 
tomu skončilo hospodaře-
ní družstva v tomto roce se 
ziskem necelých 94 tis. Kč. 
Součástí zprávy je i návrh 
na rozdělení tohoto zis-
ku, a to spolu s nerozděle-
ným zůstatkem zisku z roku 
2014. Celkem je možné 
rozdělit zisk v objemu přes 
470,4 tis. Kč. Představen-
stvo družstva navrhlo, aby 
z této částky bylo rozděleno 
pouze 279,3 tis. Kč a zbý-
vajících 191,1 tis. Kč bylo 
ponecháno jako nerozdě-
lený zisk pro příští rok jako 

rezerva. 
Účetní závěrka družstva za 

rok 2015 byla ověřena pro-
střednictvím auditu prove-
deného auditorskou spo-
lečností InForm Audit s.r.o. 
V závěru této zprávy audito-
ra je konstatováno, že účetní 
závěrka dává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv družstva, 
nákladů a výnosů a výsled-
ku jeho hospodaření za rok 
2015 v souladu s českými 
účetními předpisy.

Vedle uzavření roku 2015 
budou delegáti seznámeni 
i s plněním hlavních úko-
lů pro nové funkční obdo-
bí 2012 až 2016, které si na 
základě usnesení z voleb-
ního shromáždění delegá-
tů konaného 24.11.2011, 
stanovilo představenstvo. 
Na programu je rovněž 
vystoupení předsedy kon-
trolní komise, ve kterém 
bude informovat přítomné 
delegáty o činnosti komise 
a zjištěných závěrech z pro-
váděných kontrol s tím, že 
nebyly při kontrolní čin-
nosti zjištěny žádné zásadní 
nedostatky v práci družstva 
a jeho zaměstnanců. 

Podstatná část jednání 
bude věnována změně výše 
uvedených vnitřních před-
pisů družstva. Pokud jde 
o stanovy družstva, vychá-
zí předložený návrh jednak 
ze změny některých práv-
ních předpisů (např. zákona 
67/2013 Sb.) a dále z upřes-
nění výkladu stávající právní 
úpravy či navazující na plat-
ná rozhodnutí soudů. Vedle 
toho je ve stanovách prove-
deno i upřesnění textu něk-
terých článků. 

Obecně lze konstatovat, že 
se jedná o jednoduché změ-
ny, které mají vesměs cha-
rakter formální úpravy textu 
stanov. Druhá, podstatněj-
ší část změn stanov se týká 
článků 68 až 77, které se 
mění v souvislosti s přípra-

Informace o konání 
shromáždění delegátů

vou podzimních voleb a 
nutnosti řešit souběh funk-
ce zaměstnance ve funkci 
ředitele a člena statutární-
ho orgánu družstva, který 
je dle aktuálního výkladu 
nového občanského záko-
níku a zákona o obchodních 
korporacích nepřípustný. 
Zjednodušeně lze konstato-
vat, že se družstvo vrací od 
řízení družstva ředitelem 
k řízení předsedou předsta-
venstva, a tomu odpovída-
jí i předložené úpravy sta-
nov. Podstatnou změnou 
však u předsedy předsta-
venstva bude to, že nemůže 
být zaměstnancem, ale vše 
bude vykonávat na základě 
smlouvy o výkonu funkce. 

Text této smlouvy bude 
připraven k projednání 
a schválení na podzimní 
shromáždění delegátů, kde 
proběhnou i volby členů 
představenstva, které si pak 
ze svého středu zvolí před-
sedu představenstva. 

Této změně vedení 
družstva předsedou před-
stavenstva a otázce jeho 
volby odpovídají i navržené 
změny ve volebním a jed-
nacím řádu. Prvním kro-
kem k zajištění podzimních 

voleb je zvolení volební 
komise, která se po schvále-
ní ujme přípravy kandidátek 
pro tyto volby.

Na jednání je předložen i 
návrh na změnu směrnice 
č.118/2015 o stanovení pří-
spěvků a poplatků na činnost 
družstva. Navržená změna 
vychází především z negativ-
ního vývoje úrokových sa-
zeb, který se projevil v pokle-
su výnosů družstva, který je 
třeba řešit. Delegátům jsou 
předloženy dvě varianty řeše-
ní s tím, že představenstvo 
družstva doporučilo delegá-
tům zvolit variantu č.I, kterou 
je zjednodušeně řečeno sjed-
nocení výše příspěvku pro 
nájemce i vlastníky na částce 
157,- Kč/měsíc, kterou dnes 
prakticky platí většina členů, 
kteří bydlí v domech, kde je 
společenství vlastníků s práv-
ní subjektivitou.

Všechny písemné materiály 
předkládané na shromáždě-
ní delegátů jsou v plném roz-
sahu zveřejněny na webo-
vých stránkách družstva 
(www.sbdzh.cz) a zveřejněn 
zde bude i zápis z jednání 
shromáždění delegátů.

 Ing. Zdeněk Štursa, 
 předseda představenstva
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Dnešní naše zastavení je u 
kamenného mostu se dvěma 
oblouky, který vede přes řeku 
Sázavu na ulici Dvorské. Po té-
to spojnici mezi bývalým kláš-
terem a hospodářským dvorem 
Lyra,  často přecházeli zámečtí 
úředníci.

 Lenka Kopčáková

Na pomoc ŽN jsou opět historici 
Regionálního muzea města Žďáru n. 
S. Upozorňují na starou desku s leto-
počtem 1838 na boku mostu. Jde-li 
však o datum stavby, nebo jen opravy 
mostu, doklady chybí. 

Jak dle typologie mostu odhaduje 
historik Miloslav Lopaur,  most byl 
opravdu stavěn v roce 1838. „Ale jde 
o přestavbu staršího mostu. Poprvé je 
tento objekt zmíněn v roce 1787 a na 
ikonografi ckém materiálu se objevuje 
již ve 20. letech 18. století,“ uvádí.

Záhadou je, že most byl již znázor-
něn na vedutě kláštera z let 1722- 
27 – ale se třemi oblouky. Na vedu-
tě z let 1730-34 však most není a na 
jeho místě je brod. Na to M. Lopaur  
odpovídá, že veduty nejsou zce-
la věrohodným pramenem. Vznik 
mostu prý mohl i nemusel souviset 
s postavením Nového dvora – tedy 
hospodářského dvora, postaveného 
Santinim před rokem 1722  do půdo-
rysu lyry.

„Dávno před tím se tu nacházel brod, 
kudy se dalo dostat ke Starému dvoru a 
na pole a louky kláštera a dál k Vápe-
nici. Šlo o velmi důležitou a prastarou 
komunikaci, která tu existovala v při-
bližně stejných místech před vznikem 
kláštera,“ dodává pro zajímavost.

Také jeho kolega Stanislav Miku-
le souhlasí, že  veduty jsou často 

nepřesné. „Zobrazují třeba plánovaný 
stav areálu po jeho dostavbě, ale během 
stavby mohlo dojít ke změnám. Někte-
ré objekty z veduty tak nemusely nikdy 
existovat. Podívejme se jen na podobu 
Zelené hory, která se na různých vedu-
tách vzájemně velmi liší,“ poukazuje. 

Stanislav Mikule upozorňuje na 
zajímavou lokaci mostu, kdy za 
podvečerního šera místo působí až 
tajemně. Na obzoru jsou hned tři 
Santiniho stavby. Kromě kláštera je 
to Lyra a dolní hřbitov, jehož půdo-
rys nechal do tvaru lebky rozšířit 
opat Hennet. „Dříve byla k vidění ještě 
bývalá drůbežna postavená do půdory-
su kříže. Půdorys se zachoval, ale stojí 
zde jiné budovy,“ dodává Mikule.

Místo vždy přitahovalo pozornost a 
přímo magickým se stalo, když tu prý 
začal strašit vrchní Ulrich. Zlý správ-
ce zemřel v roce 1817 a strašil pře-
devším v katastru obce Zámek Žďár, 
takže k mostu se vážou i některé 
pověsti. „Jsou zaznamenána svědectví 
různých lidí týkající se Ulricha. Někteří 
si vzpomínali, že se zjevoval uprostřed  
mostku, a když procházeli úředníci,  
pohlavkoval je  hlava nehlava,“ vypráví 
Mikule. V očích obyčejných lidí tak 
vyplácel nepoctivé úředníky, když si 
v číslech něco upravovali pro sebe.

Očekávám, že historikovi začnou 
cukat koutky, ale o Ulrichovi pokra-
čuje s vážnou tváří. „Máme i svědec-
tví mýtného Jana Ambrože ze Stržano-
va, který se jako mladý smál starším, 
že povídačce věří. A oni mu vykládali, 
že nemohli kvůli Ulrichovi přes most 
a museli chodit přes provizorní lávky,“ 
říká historik. V té době tu prý mrt-
vého správce viděli snad všichni oby-
vatelé zámku. V noci je děsil ohnivý-
mi efekty, ve dne projížděl v černém 
kočáře.

„Je to jedna z pověstí, v níž je zakom-
ponován drobek reality, protože ty láv-
ky existovaly, když se pracovalo na 
kamenném mostku,“ dodává Stanislav 
Mikule.

Čtyřicátá léta 19. stol. si prý ještě 
s památkovou péčí hlavu nelámala 
a bývalý klášter nevypadal tak pěk-
ně jako dnes. Budova konventu byla 
opravena až v 80. letech 20. stole-

tí. Do té doby byla velká část areálu 
v rozvalinách a ty se staly vhodným 
zdrojem opracovaného kamene. 
„Máme např. doloženo, že krásný svor-
ník s lichtenburským erbem se našel na 
pozemku jednoho domku ve Žďáře II., 
někdo si jej asi dal do základů. Většími 
kusy se spravovaly cesty. To nebylo nic 
neobvyklého, vždyť v počátku 20. let 
18. stol. i sám Santini   použil na Zele-
né hoře  druhotně coby stavební mate-
riál různé prvky z kláštera,“ říká St. 
Mikule. 

A tak na stavbu nebo opravu dvou-
obloukového mostu na Dvorské uli-
ci posloužil i jeden viditelný prvek z 
bývalého kláštera. Byl to náhrobek 
opata Václava III.  - titulárního bisku-
pa Nikopolského.

Náhrobek byl patrně ve 30. letech 
19. stol. vkomponován do mostku, a 
to v prostoru u oblouku,  takže polo-
vinou spočíval ve vodě. Tím kámen v 
potopených místech zčernal. 

„Až za protektorátu, tedy ve 40. letech 
20. stol., Jednota pro zabezpečení pamá-
tek v Zámku Žďáře a okolí rozhodla, že 
opatův náhrobek bude vyzvednut.  To se 
také stalo a dnes si můžeme náhrobek 
opata Václava III. prohlédnout v kon-
ventním kostele,“ informuje Mikule. Je 
umístěn na levé stěně, poblíž mozaik 
Jaroslava Šerých. Dodnes je na polo-
vině kamene znát jeho víc jak stoleté 
ponoření ve vodě. 

Václav III. byl opatem v letech 1540 
– 1561, v době renesance. Angažoval 
se hodně v přestavbě kostela sv. Pro-
kopa. Však v něm také najdeme jeho 
opatský znak: ve zlatém poli černou 
orlici, červené zbroje se stříbrným 
perizoniem na prsou, se středním 
štítkem a kunštátským erbem. „Na 
stěně kostela vedle triumfálního oblou-
ku je ale orlice spíš hnědá,“ poukazuje 
historik.

Poslední oprava mostu na Dvorské 
ulici proběhla v roce 2010. V režii 
města ji prováděla žďárská fi rma Gre-
mis. Jak tehdy pro NŽR uvedl stav-
byvedoucí Radek Studený, při rekon-
strukci kamenných parapetních 
desek zábradlí došlo na restaurátor-
ské technologie pod  vedením akad. 
sochaře Martina Kovaříka. „Ty obná-
šely chemické čištění, lokální zpevnění 
kamene a doplnění poškozených částí, 
tmelení, barevné retuše a lazurní pati-
nace. Dále antikorozní ošetření kova-
ných spojek a konečnou hydrofobní kon-
zervaci,“ vysvětloval. Teprve pak byla 
omítka mostu opatřena fasádním 
nátěrem.  Obnova kulturní památky  
tehdy stála 86 tisíc Kč.
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Seriál
Žďárské mosty 2.

POHLAVEK ducha nepoctivému 
úředníkovi. Obrázek od Josefa Kosinky 
z knihy U vyhaslých malířů. Dle histo-
riků  se v té době již paruky nenosily.

Na mostě duch pohlavkoval úředníky

TAHÁNÍ  historicky vzácného náhrobku z řečiště v době protektorátu. Záchranu zorganizovala tehdejší  Jednota pro zabez-
pečení památek v Zámku Žďáře. 

ZNAČKA  ukazuje místo nálezu náhrobku.

NÁHROBEK opata Václava III. v 
konventním kostele, poblíž mozaik 
Jaroslava Šerých. Dodnes je na polo-
vině kamene znát jeho víc jak stoleté 
ponoření ve vodě.  Foto: archiv RM

  a Lenka Kopčáková



Tipy na prázdniny...
STRANA 15

Červen s příjemným počasím a 
dlouhými večery láká do přírody a 
pak k táboráku. Prázdniny jsou za 
dveřmi a školáky čekají dva báječ-
né měsíce. Někdo pojede s rodiči 
k moři, mladší děti na tábor a nácti-
letí se těší třeba na chatu s partou…

Zkraťme si čekání na prázdniny či 
dovolené, a malí i velcí, pojďme  se 
vydat do krajiny Žďárska. Na vlast-
ní oči můžeme uvidět, jak kvetou 
divoké orchideje a jak se v trávě 
míhají neposední čolci.

Sdružení Krajina se sídlem v Počít-
kách vás zve v sobotu 4. června na 
již tradiční Botanicko-zoologickou 

vycházku do podmáčených luk. 
„Tentokrát se podíváme do nejmladší 
rezervace Žďárských vrchů PR Mean-
dry Svratky u Milov. Nejen, že zde 
opět uvidíte spoustu zajímavých dru-
hů rostlin a obojživelníků, ale zároveň 
se dozvíte něco o historii a plánované 
budoucnosti této překrásné lokality,“ 
láká za pořadatele  Dagmar Papáč-
ková. 

Sraz: v 9 hod. v sídle Sdružení 
Krajina (Počítky 2) nebo v 9.30 
hod. na Milovech (u Penzionu U 
Šlechtů). Průvodci radí se obléci 
do terénu a obout nepromokavou 
obuv, nejlépe holínky.  -lko-

Poslední květnový víkend  patří 
ve žďárském zámku tradičně Dnům 
otevřených zahrad. Lidé si mohou 
prohlédnout soukromé zahrady hra-
běnky Th amary Kinsky, které běžně 
nejsou přístupné, a rodina Kinsky se 
o ně  sama celoročně stará.

Na návštěvníky čeká kulturní pro-
gram s koncerty, farmářské trhy a 
workshopy o rostlinách, vazbě a 
designu. 

Na své si přijdou i milovníci archi-
tektury a historie - čtyřikrát denně 
se mohou  zúčastnit prohlídkové tra-
sy Po stopách Santiniho. Pro děti je 
připravena výstava hasičské techni-
ky, jízda na koních apod.

Otevřené  zahrady  jsou součástí 
letošního konceptu Čtvero ročních 
období. Ten je založen na celoroční 
nabídce aktivit zámku, tedy i mimo 
turistickou sezonu. 

Každá akce festivalu má svůj oso-
bitý charakter, svůj „svět“ a rozma-
nitost. Program tedy osloví nejen 

VYCHÁZKY se Sdružením  Krajina přináší zajímavé náměty a informace o 
našem regionu.  Ilustrační foto:  archiv SK.

Vycházka za divokými 
orchidejemi na Žďársku

Zámek přichází s konceptem 
Čtvero ročních období

obyvatele Žďáru nad Sázavou a při-
lehlého okolí. 

Zámek v současnosti spojuje histo-
rii se současným uměním. 

Vedle pravidelných výstav a kon-
certů pro širokou veřejnost nabí-
zí také umělcům rezidenční tvůr-
čí pobyty, které pravidelně vrcholí 
mezinárodním festivalem současné-
ho pohybového umění Korespon-
Dance. -lko-

Dny otevřených 
zahrad: 

so 28. - ne 29. 5.,  
10 - 18 hod.
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Dům kultury bude ve dnech 2. – 5. 
června dějištěm 2.  Česko-Sloven-
ské   fi latelistické výstavy.

Účast na slavnostní vernisáži ve 
čtvrtek 2.  června  od 16 hodin při-
slíbili premiéři obou zemí. 

 Lenka Kopčáková

Nad výstavou převzal záštitu pre-
miér Bohuslav Sobotka a hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. Město Žďár 
n. S. výstavu podpořilo sumou 70 tisíc 
Kč z Fondu města.

Česko-Slovenská  fi latelistická výsta-
va je dobrou příležitostí k připomenu-
tí  180. výročí založení poštovního úřa-
du (dříve poštovní sběrny) ve Žďáře 
nad Sázavou  (1. 8. 1836) a  130 let  od 
zavedení R-nálepky na  doporučené 
dopisy v českých zemích (1. 10. 1886).

Čeští a slovenští fi latelisté, kte-
ří budují své sbírky a exponáty, zde 
dostanou šanci se  kvalifi kovat pro svě-
tovou výstavu  v Praze v roce 2018.   

Ve dnech  3. a 4.  června bude výsta-
va otevřena od 9 do 18 hod. a v ne 5. 
června  od 9 do 13 hodin.

Jak vysvětluje zástupce žďárského 
klubu fi latelistů  Emil Pelikán,  zdejší 
klub má historii od roku 1953 a býval 
početnou organizací, zájem o fi late-
lii však postupně  upadá. „Kdysi jsme  
mívali v organizaci až 80 mladých fi late-
listů, pro něž je fi latelie zdrojem poučení, 
zejména v zeměpisném oboru,“ říká Emil  
Pelikán a pokračuje: „Náš klub získal 
v roce 2000 jako první v ČR a druhý v 
Evropě čestné uznání FEPA. Snažíme 

PŘÍLEŽITOSTNÍ poštovní známku vydanou k  Česko-Slovenské  fi latelistické 
výstavě a  známkové kupónky s vyobrazením  Havlíčkova náměstí  a hradu Nitra 
představuje fi latelista Emil Pelikán. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár bude hostit fi latelistickou výstavu 

se propagovat fi latelii v širším měřítku.  
Poslední velkou akcí byla Národní výsta-
va poštovních známek  ve Žďáře  roku 
2004 ,“ připomíná. Klub pořádá i míst-
ní výstavy autorů poštovních známek, 
akademických malířů a rytců, podílejí-
cích se na poštovní tvorbě. 

„Renomé ČR a našich poštovních zná-
mek  je ve světě  velké, stejně jako zájem 
o sbírání českých a slovenských známek.  
Obojí se tisknou v Poštovní tiskárně cenin  
v Praze,  mají vysokou úroveň a získa-
ly celou řadu světových ocenění,“ uvádí 
nadšenec. 

Nápad uspořádat 2.  Česko-Slo-
venskou  výstavu vznikl v roce 2013 

O víkendu 14. a 15. května se ve 
sportovní hale, přímo v sousedství 
pouťových atrakcí, konalo Mistrov-
ství ČR mladších a starších kadetek v 
moderní gymnastice. 

Dívky ladně cvičily s míči, kuželi, švi-
hadly, lentami či obručemi. Na ochoze 
jejich výkonům přihlíželi a tleskali divá-
ci. Přísná porota bodovala provedení 
povinných cviků i celkový dojem sesta-
vy. V nápaditých dresech to dívkám vel-
mi slušelo, cvičily jak na klasicou hud-
bu, tak i na latinsko-americké rytmy. 

Jak informuje trenérka Martina Krá-
líčková, v mladší kategorii soutěžilo 52 
dívek ve věku 11 a 12 let, ve starší kate-
gorii 39 dívek ve věku 13 – 15 let.

Soutěž pořádal oddíl moderní gym-
nastiky TJ Ždár nad Sázavou za podpo-
ry Kraje Vysočina a města Žďáru n. S. 

Domácí gymnastky si vedly takto: 
Petra Suchá v kategorii kadetky mlad-
ší získala senzační 3. místo ve víceboji 
a 2. místo v sestavě s obručí, Barbo-
ra Boučková postoupila do 16člené-
ho fi nále a obsadila 11. místo, Simona 
Topinková 21. místo, Kristýna Sei-
dlerová 31. místo a Aneta Slavíčko-
vá 39. místo z 52 členého startovního 
pole.

Lucie Štursová v kategorii kadetky 
starší obsadila nepopulární nepostu-
pové 17. místo z 39členého startovní-
ho pole. -lko-

ZATÍMCO startující gymnastka již byla na soutěžním koberci, ostatní dívky se v 
zázemí rozcvičovaly a ještě vyslechly poslední rady trenérek... 

 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Mistrovství v gymnastice

při prvním ročníku výstavy v Nitře s 
názvem NITRA FILA.

K letošní  žďárské výstavě vydalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
poštovní známku s vyobrazením stát-
ních znaků obou zemí.  Má hodno-
tu 13 Kč, při nalepení na dopis ji však 
musíme  doplnit ještě tříkorunovou 
známkou do 16 Kč, ceny za doručení 
dopisu.

Byly vydány i známkové kupónky 
s vyobrazením  žďárského Havlíčko-
va náměstí a  hradu Nitra. Oba kluby 
tak dávají najevo svoji  dlouholetou 
družební spolupráci.

Ke známkovému sešitku vyšla i obál-
ka prvního dne, seženeme ji jen na 
poštách s fi latelistickou přepážkou. Ta 
však není ve Žďáře, byť o ni fi latelisté 
usilují, ale nejblíže až v Brně a Jihlavě. 

Obálka platí asi měsíc, již je orazítko-
vána.  Autorem návrhu známky i pří-
ležitostného razítka je ak. malíř  Pavel 
Sivko. Spolu s asi deseti českými i slo-
venskými autory poštovních známek 
se zúčastní svých autogramiád.

Součástí akce v DK bude i burza 
poštovních známek, Česká pošta také 
příležitostně umožní návštěvníkům 
pořízení si tzv. vlastní známky. „Na 
kupónkách  otiskne  známku  s fotografi e-
mi, které si lidé dodají. Známka je běžně 
použitelná při korespondenci.  Dle zkuše-
ností o toto bývá velký zájem, nejčastěji 
lidé chtějí fotky dětí a oblíbených zvířat,“ 
uvádí Emil Pelikán.Vstup na výstavu 
bude zdarma s cílem  přilákat zejména 
mládež. Měla by oživi řady žďárských 
fi latelistů. 

Významné  poštovní 
známky pro Žďár

V roce 1938  poprvé vyšla proslulá 
známka, na níž prezident T. G. Masa-
ryk drží v náručí tříletou Evičku 
Neugebauerovou v kyjovském kro-
ji. Známka znovu vyšla v roce 2000 
v ryteckém přepisu Bedřicha Hausy. 

V 50. letech 20. stol. byla vydána 
známka s vyobrazením válcovací sto-
lice Žďasu.

K 10. výročí zapsání Zelené hory 
do UNESCO vyšla v roce  2004  
známka ak. malířky Evy Haškové a 
rytce Martina Srba s vyobrazením 
kostela sv. Jana Nepomuckého.

K 30. výročí založení CHKO Žďár-
ské vrchy v roce 2010 vyšla poštovní  
známka s vyobrazením vrchu Pro-
sička, autora Josefa Dudka a rytce 
Miloše Ondráčka. 

Věříte nám
od roku 1920

z06-Čed

Čedok - cestovní kancelář, Žďár nad Sázavou, Náměstí  Republiky 32, tel. 566 623 648

Informace a prodej ve všech pobočkách Čedoku nebo ve Vaší oblíbené CK.
Informace též: zdarma 800 112 112, info@cedok.cz. Objednávky online 24 hodin denně na www.cedok.cz
Informace a prodej ve všech pobočkách Čedoku nebo ve Vaší oblíbené CK.
Informace též: zdarma 800 112 112, info@cedok.cz. Objednávky online 24 hodin denně na www.cedok.cz

Čedok - cestovní kancelář, Žďár nad Sázavou, Náměstí  Republiky 32, tel. 566 623 648
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Do redakce vstupuje nenápad-
ný „kluk“ v kšiltovce. Kdo by v něm 
hádal nadějného vynálezce, který už 
ve svých 23 letech spolupracuje s 
desítkami fi rem na vývojových pro-
jektech... 

My se ale s Michalem Roseckým 
známe už z dřívějška. V roce 2012 
jej ŽN představily jako úspěšného 
klarinetistu.

Tehdy Michal coby bývalý člen 
Žďáráčku přidal k dobrému, že v 
útlém věku pro svůj vysoký hlásek 
začínal zpívat v holčičí řadě. Během 
let se stal fandou vážné hudby, 
postupně vyhrával soutěže. Klarinet 
občas vyměnil i za saxofon. Hlav-
ně však v roce 2012 Michala čekala 
maturita na žďárské průmce...

Dnes po čtyřech letech opět „drtí“ 
na zkoušky, ovšem na fakultě strojní 
VUT Brno. 

Michalu Roseckému se v rámci 
absolventské práce podařilo vymys-
let kyvný vřeteník fungující na oje-
dinělém principu. Jak to vypadá, 
vynález bude průlomem nejen v 
kosmonautice a letectví, ale hlavně 
v lékařství. Mladý autor myslí kon-
krétně na zrobotizování ortopedic-
kých operací. Více přinášíme v roz-
hovoru pro ŽN.

Kyvný vřeteník. Přibližte laicky 
jeho princip? 

Vřeteník obecně je část obráběcí-
ho stroje, v níž se odehrává pohyb 
a kam se upíná nástroj, který obrá-
bí daný díl. Variant je dnes hroma-
da a portfolium obráběcích strojů 
je široké. 

Dle zpětné vazby od fi rem a po 
konzultacích s odborníky však 
mohu tvrdit, že můj nápad a řešení 
je opravdu moje a celosvětově oje-
dinělé. 

A to ještě lze, v dnešní době plné 
technických možností, vymyslet 
něco nového?

Technický pokrok umocňuje 
schopnosti v technice, které už ale 
člověk používá dlouho, jen se stá-
le nahrazují novými technologiemi. 
Fakt je, že systémy fungují na přírod-
ních zákonech, které jsou neměnné. 
Když chce tedy člověk přijít s něčím 
novým, musí vymyslet, jak ty sub-
systémy zkombinovat, aby ideálně 
spolupracovaly. Laicky řečeno, je to 
o matematických kombinacích zná-
mých systémů. 

A co dokonalá digitální techno-
logie?

Ta sice vzbuzuje dojem jakési 
ideální reality, ale ono to ve skuteč-
nosti tak není. Pokrok žene dopředu 
a ty menší problémy se „přeskakují.“ 

Kdyby se technický pokrok v jed-
nom bodě zastavil a začali jsme tech-
nologii vylepšovat, pak bychom se 
teoreticky někdy dostali k blízkos-
ti ideálnímu stavu. V reálných výro-
bách jde technický vývoj dopředu 
stále překotněji, a tudíž prostoru pro 
inovace a řešení těch menších pro-
blémů je stále více. 

Ale zpět k vřeteníku...
Tématem mé závěrečné práce byl 

návrh frézovací hlavy. Šel jsem tedy 
do fi rem a seznámil se s běžnými fré-

zovacími hlavami. A zjistil jsem, že 
všechny jsou na jedno brdo. Jejich 
systém je stále stejný a kombinují se 
jen pohyby a rozměry.

Napadla mě koncepce založená na 
jiném principu, ale ve výsledku se 
stejnou úlohou. Zkusil jsem nakreslit 
kyvný vřeteník a nápad jsem konzul-
toval s lidmi z praxe, zda má nějakou 
realizovatelnost. 

A jaké jsou tedy přednosti vaše-
ho objevu?

Výhoda konstrukce mého kyvné-
ho vřeteníku tkví v tom, že nástroj je 
schopen pohybovat se ve svislé ose 
nahoru a dolu, ale může se i naklá-
pět. Pracovní prostor má tak vlastně 
rozměr kužele o vrcholovém úhlu 
170°. 

Takže když je třeba se nástrojem 
dostat do špatně přístupných terénů 
nebo pod úhlem do nějakého kame-
ne, nástroj je schopný se natočit a 
vyvrtávat pod úhly. 

Další výhodou mechanismu je 
tuhost. Při běžných frézovacích 
metodách sice nástroj do úhlu 
dostaneme, ale většina hlav by neby-
la schopná udržet nástroj v poloze s 
takovou tuhostí, a tím i přesností.

Vysvětlete laicky, na jakém prin-
cipu kyvný vřeteník funguje? 

Je sestrojen na principu páky. Lze 
tak docílit v místě odběru velké síly, 
i když má mechanismus slabé poho-
ny. Zajímavou výhodou kyvného 
vřeteníku je tedy i energetická úspo-
ra, což v tomto odvětví dosud nikde 
není. Všechny frézovací hlavy fungu-
jí na principu síly. Mají silné motory 
a hlavy pracují díky své vlastní síle, 
váze a setrvačnosti, která v tomto 
objemu vzniká.

A co kdybychom poměřili kyvný 
vřeteník s typickou frézovací hla-
vou...

Pokud bychom vycházeli ze stej-
ných silových parametrů, které 
potřebujeme na konci nástroje mít, 
pak bude kyvný vřeteník proporcio-
nálně mnohem menší, lehčí a celko-
vě elegantnější zařízení. Při dodržení 
jmenovité síly by vedle kyvného vře-
teníku stála asi 1,8krát větší typická 
frézovací hlava.

Kde lze váš vynález využít?
Aplikací je celá škála, nejaktuál-

nějším tématem je vrtání do povr-
chů. Spolupracuji s jedinou českou 
fi rmou zaměřenou na letecký a kos-
mický průmysl. Vyrábí např. pro 
Boeing a Airbus. 

Zamýšlíme kyvný vřeteník apli-
kovat na vozítko, které má asi za  tři 
roky v rámci výzkumu NASA letět 
na Phobos, což je měsíc Marsu. Ten-
to nápad jsem konstrukčně zrealizo-
val a představil na Kosmonautixu. 
Jsem ale vázán mlčením o projektu, 
takže víc neřeknu...

Naznačoval jste využití v ortope-
dii...

Ano, myslím na zrobotizování 
lékařského úkonu při operaci vybru-
šování chrupavky v koleni. Při tom-
to zákroku je stávající praxe taková, 
že lékař rozřízne koleno, ohne jej, až 
kloub vyleze ven a ruční pneuma-
tickou bruskou obrušuje nemocnou 
chrupavku, dokud defekty neod-
straní. 

Rekonvalescence po takové ope-
raci kolene je poměrně dlouhá, pro-
tože nepřesným ručním dobrušová-
ním dojde k zdeformování plochy 
kolene. Po zpětném „zapadnutí“ 
kosti do menisku leží tato plocha jen 
na bodech. Pacient pociťuje bolest 
do doby, než se zase plochy ochodí a 
dosednou.

Jak ale v tomto může pomoci 
kyvný vřeteník? 

Po otevření kolene a odkrytí křivky 
kosti bych 3D skenerem naskenoval 
tvar plochy kosti. Lékař by zhodno-
til, kolik potřebuje ubrat k odstra-
nění defektů. V počítači by nastavil 
hodnotu, o kterou by chtěl chrupav-
ku obrobit. Mechanismus na princi-
pu kyvného vřeteníku by akci pro-

vedl a díky automatizaci by přesně 
zachoval původní tvar plochy. 

Teoreticky po takové operaci by 
kost zapadla do protikusu přesně. 
Samozřejmě vím, že v realitě ve všem 
vznikají chyby, ale ideálně by rekon-
valescence na rozpohybování klou-
bu mohla být nulová. Tvar plochy by 
byl stejný, noha by fungovala stejně, 
jen by byla kratší o pár desetin mili-
metrů, co by doktor odbrousil pryč.

Vy jste tuto možnost konzultoval 
s lékaři? 

Ano, tři odborníci v lékařství se 
nezávisle vyjádřili, že je to dobrý 
princip. Umožnili mi pro moji před-
stavu sledovat klasickou operaci 
kolenní chrupavky. 

Nyní jsem ve fázi rozjet se na lékař-
ský kongres a nápad prezentovat. Ve 
chvíli, kdy by ortopedi potvrdili, že 
takové zařízení na operačním sále 
chtějí, pustíme se do realizace. Vím 
o fi rmě, která by byla schopna pří-
stroj vyrábět. 

Nyní jsem práci na komerčnosti 
trochu pozastavil, protože se připra-
vuji na státnice. Ale začátkem podzi-
mu se do toho opět pustím.

Nemáte strach, že vám nápad 
někdo sebere? Proč si kyvný vře-
teník nenecháte zapatetovat? 

Strach mám a jsem si celkem jistý, 
že to je pouze otázka času. 

VŠ má výlučné právo na všechny 
nápady a myšlenky vzniklé v rám-
ci závěrečných prací. Tím, že kyvný 
vřeteník takto odprezentuji, nemo-
hu si jej zapatentovat nebo jakkoliv 
ošetřit proti kopírování. Když budu 
vidět, že se kyvný vřeteník používá 
a plní účel, pro který byl vymyšlen, 
budu spokojen.

Letos absolvujete, co dál? 
Chci pokračovat na magisterském 

studiu, a pak se uvidí. Současně 
jsem již zaměstnaný a spolu se ško-
lou jsem vytížený na 101 %.  Pracuji 
ve fi rmě zaměřené na elektronovou 
mikroskopii a mám radost, že jsem 
se dostal právě sem, fi rma má svůj 
vlastní vývoj a výzkum. Zatímco ve 
škole je důraz na teorii, v praxi je to 
o pečlivosti. Dnes se mi také stává, 
že mě oslovují i neznámé fi rmy, když 
potřebují něco spočítat či zkonzulto-
vat.

Co na vaše úspěchy říká rodina? 
Myslím, že všichni jsou na mne 

hrdí a já děkuji za vše celé mojí rodi-
ně. Snaha dotáhnout vše do konce 
je  mnohdy víc než genialita. Táta je 
od černého řemesla a jako umělecký 
nožíř  dosáhl špičky svého oboru a i 
můj bratr, i když je teprve v sedmič-
ce, je šikovný na přírodní vědy. Do 
budoucna s ním počítám ne jen jako 
s bratrem, ale i jako kolegou. 

Mám ještě jednu otázku...
(Michal se smíchem odtuší a 
nenechá mě domluvit)

Ne, už nehraji. Hrozně mě to štve, 
ale nemám prostě čas.

Potkávám v kampusu kamarády ze 
zušky, co zde studují, a domlouváme 
se, že si spolu někdy zahrajeme. Rád 
bych se k tomu jednou vrátil. 

 Lenka Kopčáková

Vynález má šanci letět do kosmu

Michal Rosecký 
navrhuje i robotizaci 
operace chrupavky

VÝPOČTÁŘ Michal Rosecký u elektronového automisního mikroskopu.
 Foto: archiv M. R.
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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 a květin, balkonové 

rostliny a k osázení hrobů, okrasné 
stromy a keře, jehličnany, pnoucí 
rostliny, substráty, postřiky, hnojiva 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 paliv

KAMNA - 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

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

STROJNÍ VÝROBA
Zhotovím čelní ozubená kola do 
průměru 200 mm, v metrickém 
i palcovém modulu.

Kontakt: Veselý Miloš, mob: 606 155 109, 
volejte po 17. hodině.

ÚKLID : 
NABÍZÍM PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZOVÝ 
ÚKLID RD a BYTŮ, VÝPOMOC 
NA ZAHRADĚ. JSEM PEČLIVÁ, 
SPOLEHLIVÁ. TEL.724199966.

Letní tábory
Přijeď za námi na tábor !
www.jkvikihorniujezd.wbs.cz
Tel.: 605 817 352
Pořádáme tábory pro děti 
již od 6 let v ceně od 3.199 Kč.
Jezdecký klub WIKI Újezd, 
Horní Újezd 21, okres Třebíč.
Ještě volné termíny !
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Začíná červen. Měsíc, kdy 
nejbujněji roste vegetace, 
nastávají nejkratší noci  a v pří-
rodě se rodí mláďata. Právě v 
této době je na místě ochrana 
přírody. 

 Lenka Kopčáková

Její potřebnost  si myslivci  uvědo-
movali  již dříve  a historicky prv-
ní iniciativou v tomto smyslu byla v 
roce 1906 mezinárodní konvence o 
ochraně užitečného ptactva. 

Jednotná myslivecká organiza-
ce byla v Čechách založena před 93 
lety. V  roce 1959 byl červen vyhlá-
šen měsícem myslivosti a ochra-
ny přírody. Tradice trvá dodnes. O 
myslivosti na Žďársku si povídáme 
se Stanislavem Císařem. 

Od kolika let jste myslivcem a  
byl myslivcem i někdo z vaší rodi-
ny?

Já jsem myslivcem od svých 23 let 
a  myslivcem je i strýc a byl děda. S 
ním jsem již od  pěti let chodil do 
lesa a učil  mě  poznávat přírodu a 
život v ní.

Jakou zvěř zde na Žďársku 
můžeme zahlédnout?

Nejpočetnějším druhem na Vyso-
čině je srnčí zvěř. Na Žďársku z těch 
nejznámějších, které lze obhospoda-
řovat lovem,  se dá zahlédnout jelen 
lesní, daněk skvrnitý, mufl on, pra-
se divoké, jezevec lesní, liška obec-
ná, kuna lesní a skalní, zajíc polní, 
bažant obecný, kachna divoká, stra-
ka a vrána obecná. Pak druhy, které 
nelze lovit, např. vydra říční, havran 
polní, káně lesní, koroptev polní, soj-
ka obecná, výr velký, krkavec velký.

Je nějaký problém, s nímž se už 
léta potýkáte?

Jsou to bohužel  hodně nízké stavy 
drobné zvěře – zajíc a bažant. Ztrá-
ty jsou způsobeny především polní-
mi pracemi zemědělců, ztrátami na 
komunikacích a zemědělským hos-
podařením. Opačný problém je u 
prasat, kde se snažíme jejich počty 
snižovat.

Jak se my návštěvníci máme v 
červnu  chovat v lese?

V tomto kritickém období zvěř 
potřebuje klid v honitbě, protože  
klade mláďata a hnízdí ptactvo. Je 
nutné vysvětlovat laické veřejnosti, 
že bezohledné rušení živočichů, vol-
né pobíhání psů, či jiné aktivity jako  
čtyřkolkáři, cykloturistika apod. jsou 
v tomto  měsíci pro zvěř velmi nepří-
znivé. Ohroženy jsou nejvíce bez-
branná mláďata a jejich matky.  

Už od školních let nám bylo vště-
pováno, že na zdánlivě opuštěná 
mláďata nemáme sahat. Ulpěl by 
na nich lidský pach a matka by jej 
opustila. Řešíte někdy takový pro-
blém vzniklý bezohledností lidí? 

Ano, tohle bohužel řešíme každý 
rok. Laická veřejnost neví, že srn-
če se svou matkou chodí až od jede-
náctého dne po narození a zaječice 
krmí mláďata až v noci. Samice mlá-
dě nakrmí a zmizí, aby svou přítom-
ností nelákala pozornost predátorů a 

nevystavovala mládě nebezpečí.

Jak poznáme, že mládě není 
opuštěné?

Pokud srnče klidně leží, tak je vše 
v pořádku. Opuštěné srnče píská, 
zmateně pobíhá. Je slyšet hodně 
daleko.

Staral jste se z podobného  důvo-
du o opuštěné mládě? 

Ano staral jsem se já i mí přáte-
lé o opuštěná a přiotrávená mláďa-
ta. Odchov je velice složitý a hodně 
mláďat přes veškerou péči nepřežije, 
nebo je odsouzeno k doživotnímu 
zajetí.

Na silnicích dochází ke střetům 
se zvěří, také sklizně jsou pro ni 
kritické...

Myslivci eliminují ztráty na zvě-
ři u silnic pachovými ohradníky, při 
senosečích zase dávají na pole plašá-
ky a  prochází je se psy.

Jaký je vůbec úkol myslivce v pří-
rodě. Mnozí si myslí, že myslivec 
jen loví zvěř...

Úkolem myslivce je hlavně zvěř 
chránit, chovat, pečovat o ni - a i 
lovit. Lovem se odstraňuje zvěř 
nehodící se do dalšího chovu. Je 
to zvěř nemocná, zraněná, vývojo-
vě slabá, přestárlá a u trofejové zvě-
ře musí myslivec odhadnout, kdy je 
kus ve vrcholové formě. 

Lidé si často pletou pojem mysli-
vec, lesník a hajný. Je v tom nějaký 
rozdíl? 

Hajný je jedno z nejstarších ozna-
čení lesního personálu. V 60. letech 
20. stol. bylo označení hajný nahra-
zeno označením lesník. Lesník je 
odborník zabývající se prakticky les-
ním hospodářstvím a lesem. Mysli-
vec je osoba, která vykonává mysli-
vecké povolání např. jako bažantník, 
oborník a hospodaří se zvěří bez vaz-
by na povolání lesnické.

Myslivci mají v historii pres-
tiž, opěvuje je řada lidových pís-
niček... Platí dnes ještě stavov-
ská hrdost a  co čeká nováčky při 
jejich přijímání?

U většiny platí stavovská hrdost. 
Nováčci jsou po zkouškách z mysli-
vosti slavnostním ceremoniálem při-

jati mezi myslivce ve svých spolcích. 
Po ceremoniálu většinou musí vypít 
sklenici kozího mléka, kofoly, piva, 
rumu, zelené,  ale zvyk se liší v jed-
notlivých spolcích.

V březnu Okresní myslivecký 
spolek ve Žďáře n. S. vystavoval 
trofeje ulovené zvěře. Co je nej-
větší chloubou našeho regionu? 

Mufl oní zvěř zde dosahuje zlatých 
medailových trofejí. Letos zde  byli 
tři „zlatí“  srnci, což se od roku 1963 
stalo poprvé. Nejkrásnější spárkatou 
zvěří je zvěř srnčí, která má obrov-
skou tvarovou variabilitu paroží.

Co je největším  oceněním mys-
livců za jejich práci - je to řád sva-
tého Huberta, tedy patrona mys-
livců?

Největším oceněním pečujícího 
myslivce je, když má v honitbě  zdra-
vou a  vyspělou zvěř, hodně zvěře a 
zvěř má co nejsilnější trofeje. Řád 
sv. Huberta má za cíl pěstování mys-
livecké etiky a zachování myslivec-
kých tradic.

A co myslivecká latina? 
Myslivecká latina více či méně 

neodpovídá skutečnosti, ale na prv-
ní pohled může působit věrohodně. 
Účelem je potěšit, rozesmát a má být 
podána tak, aby i laik poznal, že se 
jedná o „latinu“.

Jak se myslivci mezi sebou zdra-

ví, popř. jakou úctu prokazují 
sobě a zvěři?

Myslivci při zdravení mezi sebou 
vždy smeknou pokrývku hlavy, 
podají si ruce a pozdrav je Lovu zdar, 
při slavnostnějších příležitostech 
Myslivosti zdar! Na tyto pozdravy 
se odpoví stejně, nebo jen Zdar! Dle 
zvyku po úspěšném lovu se zhas-
lá zvěř pokládá na pravý bok, zvě-
ři se dává úlomek do svíráku, jeden 
úlomek si lovec zasune za stuhu na 
pravé straně klobouku.  Úlomek 
se vsune zvěři do střelné rány na 
levém boku, jeden se pokládá zvě-
ři na komoru, troubí se, každý mys-
livec musí úlovek patřičně ošetřit a 
označit. Úlomek je ulomená nikoliv 
uříznutá větvička jehličnaté či listna-
té dřeviny. 

Důležité tradice českému mys-
livectví  dal v pol. 18. století hra-
bě František Antonín Špork. Do 
Čech přivezl i první lovecký roh. 
Myslivectví tak již přes tři století 
provází troubení, fanfáry, halali či 
hlaholy. Jde o nějakou myslivec-
kou signalizaci? 

Troubení zlepšuje organizaci a bez-
pečnost při lovech a honech. Signá-
ly nám něco oznamují např. začátek 
honu, konec leče. Povely přikazují 
např. postupovat rychleji, zastavit. 
Hlaholy se troubí na počest ulovené 
zvěře, např. jelena a srnce. Halali je 
univerzální hlahol.

Kdy byla zde na Žďársku v histo-
rii zlatá éra myslivectví?

To se nedá jednoznačně říct. V 70. 
letech 20.  stol. byly vysoké stavy 
koroptví, zajíců a bažantů. Dnes je 
jiné zvěře zase více a drobné je málo. 
Je to dáno hospodařením.

Večer i nad ránem, myslivec s 
věrným psem  courá po lese... 
Nežárlí tak trochu vaše manželky, 
nebo je berete do lesa s sebou?

To je individuální. Některé ženy 
vykonávají taky myslivost, chodí 
nám pomáhat při různých myslivec-
kých akcích. Většinou ale do revíru 
chodíme sami. 

Momentka z jarní výstavy trofejí ulovené zvěře, kdy myslivci vyprávěli žákům o 
lese a zodpovídali dotazy o zvěři.  Foto: archiv OMS

Červen v lese patří mláďatům

STANISLAV CÍSAŘ je myslivcem od 
svých 23 let.

 Co se nesmí: v lese se nekři-
čí, neplaší zvířata, neodhazují 
odpadky, nerozdělává oheň, netr-
hají semenáčky, nelámou větve 
stromů, nechodí tam, kde se kácí 
stromy. 

 Co se smí: v lese se smí sbírat 
houby a lesní plody, chodit pěšky 
i mimo vyznačené stezky, na kole 
se jezdí jen po označených ces-
tách.

Zásady chování v lese
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Festivaly

Pořady pro děti

Připravujeme

Výstavy

Koncerty

Kino Vysočina vás zve

Program na ČERVEN 2016

Út 2. června dopoledne pro ZŠ - PRO-
NÁJEM

Městské divadlo 
JOHN A MARY A PETR BLACK II

Čtvrtek 2. června         
V 19.30 - IGGY POP IN BASEL 2015                         
 Hudební dokument (Švýc. 2015,  OV, 

2D)Kmotr punku na plátně kina Vysoči-
na! Všechny Popovy vrcholné hity, včetně „I 
Wanna Be Your Dog“,  “Th e Passenger”, “Lust 
for Life” ad. 

Pátek 3. června
V 17.00 - ŽELVY NINJA 2                                                        
Akční Sci-fi  (USA 2016,  ČD, 3D) Tihle 

čtyři jsou jednoznačně nejrychlejší želvy, kte-
ré se kdy plazily po povrchu zemském. 

V 19.30 - SPRÁVNÍ CHLAPI                                                                               
 Mysteriózní krimi (USA 2016, T, 15+, 

2D) Soukromý detektiv Holland March (R. 
Gosling) a nájemný ranař Jackson Healy (R.  
Crowe) spojí své síly při vyšetřování pohřešo-
vané dívky a úmrtí pornohvězdy…

Sobota 4. června 
V 14.30 - VZKA Z V LAHVI                                                                
 Krimi thriller. (Dán. / Něm. / Švéd. / Nor. 

2016, T, 12+, 2D) Filmový přepis Jussi Adler-
Olsena a třetí díl Oddělení Q. Lahůdka pro 
znalce dánské  detektivky.

V 17.00 - ŽELVY NINJA 2                                                        
Akční Sci-fi  (USA 2016,  ČD, 2D) Opako-

vání.
V 19.30 - CAPTAIN AMERICA: 
                       OBČANSKÁ VÁLKA                          
 Akční Sci-fi . (USA 2016, ČD, 12+, 2D)   

Steve Rogers ve vedení týmu Avangers. Buď 
společně zvítězí, nebo rozděleni padnou. Pre-
miéra studia Marvel!

          
Neděle 5. června 
V 14.30 - ŽELVY NINJA 2                                                        
Akční Sci-fi  (USA 2016,  ČD, 2D) Opako-

vání.
V 17.00 - SPRÁVNÍ CHLAPI                                                                               
 Mysteriózní krimi (USA 2016, T, 15+, 2D) 

Opakování.

Čtvrtek 9. června         
V 19.30 - WARCRA FT: PRVNÍ STŘET
 Akční fantasy. USA 2016, ČD, 12+, 3D) 

Warcraft  je fenoménem herního světa. Ví-
ce než sto miliónů hráčů! Velkolepé fantasy 
dobrodružství přichází na fi lmové plátno. 
Dva světy, jeden osud! 

          
Pátek 10. června   
V 17.00 - OSLNĚNI SLUNCEM                                           
 Krimi drama.  Itálie 2016,  T, 15+, 2D)  Os-

trov v Itálii, čtveřice náhodných přátel a pře-
chod od poklidné dovolené přes nedůvěru,  
podezírání a žárlivost k děsivé tragédii…

V 19.30 - WARCRA FT: PRVNÍ STŘET 
 Akční fantasy. USA 2016, ČD, 12+, 2D) 

Opakování. 

Sobota 11. června 
V 14.30 - PARA DISE TRIPS                                                                          
  Drama komedie. (Bel. / Niz. / Chor. 2015, 

15+, T, D)  Dakota Johnson, Ralph Fiennes, 
Matt hias Schoenaerts ad. Hvězdně obsazený 
příběh plný intrik, vášní a záhad.

V 17.00 - V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Horor. (USA 2016,  T, 15+, 2D)  Navazuje 

na fenomenální celosvětový úspěch Wanova 
fi lmu „V zajetí démonů“. Tentokrát manžel-
ský pár odjede do Londýna vyšetřovat jeden 
z nejhrůzostrašnějších případů paranormál-
ních aktivit, aby pomohl svobodné matce v 
domě zamořeném zákeřnými duchy.

V 19.30 - NÁVŠTĚVNÍCI 3: 
                        REVOLUCE 

 Komedie. (Fra. / Bel. / Čes. 2016,  ČD, 
2D)  Magoři ze středověku se znovu pustí do 
putování časem a objeví se v době, o které ne-
mají  ani potuchy. Pokračování veleúspěšné 
komedie a řada komických situací!

Neděle 12. června 
V 14.30 - KNIHA DŽUNGLÍ                                                       
Dobrodružné fantasy. (USA 2016,  ČD, 

2D)  Hraný celovečerní velkofi lm v režii J. Fa-
vreaua („Iron Man”) podle překrásných poví-
dek R. Kiplinga.  Filmové triky 21. století.

 V 17.00 - WARCRA FT: PRVNÍ STŘET 
 Akční fantasy. (USA 2016, ČD, 12+, 3D) 

Opakování.

Čtvrtek 16. června 
V 19.30  - Filmový klub - DHEEPAN                                                                               
 Drama. (Fran. 2015,  T, 15+, 2D) Tamilský 

tygr uprchne před válkou do Paříže. Zde však 
musí použít válečnické instinkty, aby ochrá-
nil, na čem mu záleží!

So 18. června ve 14 hod. Dům kultury
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 

2016
Mistříňanka * Lidečanka * Veselá sed-

ma * Bojané 
Festivalem provází JAN SEDLAŘÍK.
Stolová úprava, hudba k tanci a posle-

chu, občerstvení zajištěno
Předprodej   vstupenek: pokladna DK 

a KV.

Čt 16. června v 19.30 hod. - PRONÁ-
JEM

Městské divadlo
Mezinárodní hudební festival 13 měst 

Concentus Moraviae
MUCHA QUARTET / IVA BITT OVÁ 

– housle, zpěv
Béla Bartók, Leoš Janáček 
Předprodej vstupenek: pokladna DK, IC 

na Staré radnici a síť Ticketportal.

Od 31. 5. do 26. června
Galerie Stará radnice 
DUŠAN KÁLLAY – GRA FICKÁ A 

ZNÁMKOVÁ TVORBA
Vernisáž v pátek 3. 6. od 17 hodin. Ote-

vřeno út – so: 9 – 12 a 13 – 17 hod., ne: 13 
– 17 hodin.

Od 2. do 5. června - PRONÁJEM
Dům kultury
Svaz českých fi latelistů a Zväz sloven-

ských fi latelistov
2. ČESKO-SLOVENSKÁ FILATELIS-

TICKÁ VÝSTAVA ŽĎÁR 2016
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 2. 6. od 16 

hod.
Pro veřejnost otevřeno: 3. a 4. června od 

9 do 18 hod. a 5. června od 9 do 13 hodin.

Do 17. června 
Městské divadlo 
VÝSTAVA PRA CÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉ-

HO OBORU 
Zve Základní umělecká škola F. Drdly, 

otevřeno hodinu před a během představe-
ní.

5. a 6. srpna, Zámek Kinských, 34. roč-
ník HORÁCKÝ DŽBÁNEK 

Pá 5. 8. od 17 hod. TRA PEŘI S RO-
BERTEM KŘESŤANEM / JITKA  VR-
BOVÁ  

TOMÁŠ LINKA  A JEHO PŘÍMÁ LIN-
KA   / LOJZO

So 6. 8. od 14 hod. KA MIL STŘIHAV-
KA  / K.T.O. / BAYOU ALLIGATORS 

OLDÁŠ OLDŘICH KA ISER A DÁŠA 
VOKA TÁ / ŠVIHADLO / FLERET

Uvádí: Jiří ,,Moravský” Brabec, zvuk: Petr 
Stejskal.

Tvořivé a umělecké dílny, bohaté občer-
stvení.

Předprodej vstupenek: pokladna DK, KV, 
Stará radnice

UPOZORNĚNÍ: pokladna DK bude od 
16. 6. do 14. 8. uzavřena, pokladna KV bu-
de od 18. 7. do 17. 8. uzavřena, ON-LINE 
předprodej nepřerušen.

Pátek 17. června 
V 17.00  - CENTRÁLNÍ 
                        INTELIGENCE                                                    
 Komedie. (USA 2016, T, 12+, 2D) Elitní 

agent CIA s muskulaturou Dwaynea Johnso-
na v akční komedii! Bez malého Harta  a vel-
kého Johnsona svět nezachráníte!  

 V 19.30  - X-MEN: APOKA LYPSA                                                        
 Dobrodružné fantasy. (USA 2016, ČD, 

12+, 2D) Pokračování veleúspěšné série ze 
studia Marvel. Přežijí pouze ti nejsilnější!

        
Sobota 18. června 
V 14.30 - ANGRY BIRDS VE FILMU                                                
 Animovaný. (USA 2016,  ČD, 2D)  Ostrov, 

na kterém žijí nelétaví, ale šťastní ptáci a pou-
ze několik nespokojených jedinců. 

 V 17.00 - PODFUKÁŘI 2                                                   
 Akční  fantasy. (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Špičkoví iluzionisté se vracejí, aby na celo-
světovém turné předvedli kousky přesahují-
cí hranice lidského chápání. J. Eisenberg, W. 
Harrelson, D. Franco a L. Caplan! 

V 19.30 - WARCRA FT: PRVNÍ STŘET
 Akční fantasy. USA 2016, ČD, 12+, 2D) 

Opakování. 

Neděle 19. června 
V 10.00  - CINETUBE  - Pronájem.                                                                             
 (videa) jaro 2016. CineTube je setkání čes-

kých a slovenských YouTuberů a promítání 
jejich videí.

 V 14.30 - HLEDÁ SE DORY                                                   
 Animovaná rodinná komedie. (USA 2016,  

ČD, 2D)  Modrá rybka Dory s Marlinem a 
Nemem ve strhujícím dobrodružství napříč 
oceánem, až do prestižního Mořského akvá-
ria v Kalifornii.

V 17.00 - LÍDA BAAROVÁ                                                               
 Životopisné drama. (Čes. 2016,  ČD, 12+, 

2D)Velkofi lm F. Renče o neuvěřitelném osu-
du prvorepublikové herecké hvězdy. Žena, co 
milovala ďábla! 

Čtvrtek 23. června 
V 19.30 - DEN NEZÁVISLOSTI: 
                       NOVÝ ÚTOK                        
 Akční Sci-fi . (USA 2016,  T, 12+, 2D)  Blíží 

se absolutní zkáza a na vyspělost mimozemš-
ťanů nelze reagovat. Jen vynalézavost a chyt-
rost několika  jedinců může zachránit život na 
zemi. Staří i noví hrdinové.

          
Pátek 24. června - Pátek s českým fi l-

mem:
V 17.00  - TEORIE TYGRA                      
 Drama komedie. (Čes. 2016, ČD, 2D)  Jiří 

Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová ad. 
v novém českém fi lmu! 

V 19.30 - DVOJNÍCI    
 Komedie. (Čes. 2016,  ČD, 2D)  Hvězd-

né obsazení: O. Sokol, P. Nárožný, J. Kohák, 
J. Schneiderová, P. Čtvrtníček a spol. Je lepší 
vyhořet, než potkat dvojníka!

      
Sobota 25. června 
V 14.30  - OSLNĚNI SLUNCEM                                           
 Krimi drama.  Itálie 2016,  T, 15+, 2D) 

Opakování.

V 17.00 - LÉTO ALL EXCLUSIVE                     
 Komedie. (Fran. 2015, T, 2D)  Co vše se 

může stát během výletu partičky Evropanů 
do brazilské džungle. Exklusivní bláznivá pří-
pravka na prázdniny!

       
V 19.30 - DEN NEZÁVISLOSTI: 
                      NOVÝ ÚTOK                        
 Akční Sci-fi . (USA 2016,  T, 12+, 3D) Opa-

kování.

Neděle 26. června 
V 14.30 - HLEDÁ SE DORY                                                   
 Animovaná rodinná komedie. (USA 2016,  

ČD, 3D) Opakování.
V 17.00  - PODFUKÁŘI 2                                                   
 Akční  fantasy. (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Opakování.

Čtvrtek 30. června 
V 19.30 - HRA  PENĚZ              
 Drama thriller. (USA 2016,  12+, T, 2D)  

Napínavé drama s útočníkem a časem v on-li-
ne TV pořadu, který sledují miliony lidí.  Ge-
orge Clooney a Julia Roberts!

Pátek 1. července 
V 17.00 - TRA BANTEM 
                       DO POSLEDNÍHO DECHU    
 Dokument Road movie. (Čes. / Slov. 2016, 

ČD, 2D)  Žluté trabanty, maluch, Jawa a dva 
invalidní vozíky! To je vybavení Dana Přibáně 
a jeho party na půlroční cestě od Austrálie po 
Th ajsko! Když chcete, dokážete vše na světě!

Neděle 19. června
1. nádvoří Zámek Žďár n.S.
KOUZELNÝ ZÁMEK
Tradiční dobrodružná hra pro děti.
Start  od 13 do 17 hod. z nádvoří zámku.
Děti čeká kouzelná trasa po naučné stez-

ce kolem Konventského rybníka. Seznámí 
se s hejkalem, divoženkami, vodníkem, 
permoníkem  a dalšími. U každé postavy 
musí dítě splnit úkol a získat razítko. V cíli 
na soutěžící čekají ceny.

Herní kartičky v prodeji od 30. 5. v síti 
prodejen Pekařství Řečice a v Active clubu 
na Dolní 3.

Doprovodný program:
Soutěže, rukodělné dílny, ukázky palič-

kování, tkalcovská a kovářská dílna, malo-
vání triček a dřevěných hraček se Zdeňkem 
Bukáčkem, točení na kruhu ad.

Program na pódiu:
13 – 14 hod. - vystoupení tanečních 

kroužků Active-SVČ
13 - 14 hod. - skupina Swing band ZUŠ 

Nové Město na Moravě
14 – 15 hod. - Fugas a jeho show, písnič-

ky, soutěže
14 – 17 hod. - skupina historického šer-

mu
13 – 18 hod. - skákací hrad
16 – 18 hod. - hraje skupina Franken-

stein, soutěže pro děti.

Tanečnice 
na národní přehlídce

Tanec „Strašilky“ tanečního souboru Gen 
ZUŠ Žďár n. S. úspěšně reprezentoval Kraj 
Vysočinu ve dnech 20.- 22. 5. na Celostátní 
přehlídce dětských skupin scénického tance 
v Kutné Hoře. Žďárské tanečnice se dostaly 
mezi 14 choreografi í v celostátním výběru. 
Byly vybrány z 50 nominací a z celkového 
počtu 270 choreografi í postupových kol 
krajských přehlídek.

Účast tanečnic na celostátní přehlídce fi -
nančně podpořil Kraj Vysočina. 

Tanec na závěr roku
Ve čtvrtek 19. 5. se konal závěrečný kon-

cert tanečního oboru ZUŠ s pestrým pro-
gramem a choreografi emi s náměty ze života 
zvířat, tanci s dětskými náměty, oddechový-
mi tanci, ale i tanci se závažnějšími tématy, 
inspirujícími k zamyšlení. 

Zejména závěrečné tance absolventek po-
tvrdily, že současný tanec není jen ukázkou 
kultivovaného tanečního pohybu, ale zabý-
vá se i otázkami psychologickými, někdy až 
fi losofi ckými. „Všem absolventkám blahopře-
jeme k vynikajícímu završení studia a děkuje-
me za jejich výkony,“ vzkazují pedagogové.

 (red-upr)

 V 19.30  - DEN NEZÁVISLOSTI: 
                         NOVÝ ÚTOK                        
 Akční Sci-fi . (USA 2016,  T, 12+, 3D) Opa-

kování.

Sobota 2. července 
V14.30 - JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY                           
 Komedie. (Čes. 2016,  ČD, 2D)  Lenka 

Vlasáková řeší životní trable a jednu nepo-
hodlnou nevěstu! Od režiséra Hodinového 
manžela!

V 17.00 - NEŽ JSEM TĚ POZNALA                                             
 Romantické drama. (USA 2016,  T, 12+, 

2D)  Upoután k invalidnímu lůžku nemá 
důvod žít, než si najme pečovatelku Luisu. Je 
odhodlaná jej přesvědčit, že žít za to stojí. Vy-
nikající fi lm!

V 19.30 - WARCRA FT: PRVNÍ STŘET                                             
 Akční fantasy. (USA 2016, ČD, 12+, 2D) 

Opakování.

Neděle 3. července 
V 14.30 - ŽELVY NINJA 2                                                        
Akční Sci-fi  (USA 2016,  ČD, 2D) Opako-

vání.
V 17.00 - HRA  PENĚZ              
 Drama thriller. (USA 2016,  12+, T, 2D) 

Opakování. 

Více o předplatném a rezervacích  na www.
dkzdar.cz. 
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Žďárské noviny

Církev 
československá 
husitská Žďár n. S. 

Sobota 18. června, hřiště za halou ZŠ Ko-
menského 2 

STREETBALLOVÝ TURNAJ
Kategorie: 
děti 6 až 8 let
mládež do 13 let
junioři 14 až 17 let
juniorky a ženy 14+
muži 18+
Prezentace od 8.30 do 9.00 hodin.
Dovednostní individuální soutěže: házení 

trojek, smečování.
Pořádá Basketbalový klub Žďár n. S. Na ten-

to turnaj zve nejen hráčky a hráče basketbalu, 
ale i všechny příznivce tohoto sportu. Občer-
stvení, hudba a skvělá atmosféra zajištěny.

Čtvrtek 16. června od 16 hod., Husova 
kaple, ul. Kopečná 13

MISTR JAN HUS - MEZI KA TEDROU A 
KA ZATELNOU

Přednáška o známém kazateli, avšak niko-
li z pohledu skutečností, které jej přivedly na 
kostnickou hranici.

Mistr Jan bude tentokrát představen jinak. 
Uprostřed povinností univerzitního profeso-
ra, učitele svých žáků, ale i kazatele (s citáty z 
přednášek, z kázání). Nahlédneme též  do Mi-
strova soukromí. Víte např., že se rád věnoval 
šachové hře i jízdě na koni? Netradiční pohled 
nám poskytne církevní historik a farář CČSH 
v Hrotovicích, Mgr. Jiří Sladký.

Dozvíme se i o Husově žáku, Jeronýmovi 
Pražském, od jehož upálení uplyne letos 30. 
května již 600 let.

Vstupné dobrovolné, za Radu starších  zve 
M. Vostřel. (red-upr)

Žďárský Klub kardiaků zve své členy i ostat-
ní zájemce z řad občanů  města na tyto akce:

Čt 9. 6. od 9 do 10,30 hod. budova ČP, 
2.p., dv. č. 305 

KLUBOVÉ SETKÁNÍ - přátelské posezení 
u kávy s podrobnými informacemi o akcích na 
červen, účast. poplatky a potvrzení FT na po-
byt v Luhačovicích. 

Čt 16. 6., odjezd v 9,30 hod. rychlíkem na 
Havl. Brod 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LIPNICE 
- Chůze 5 – 6 km, doporučujeme hole NW 
– vedoucí zájezdu Jiřina Pajlová. Příjezd do  
Žďáru pozdě odpoledne. 

Út 21. 6.
PAMĚTIHODNOSTI KŘIŽANOVA – 

výlet s průvodkyní Nilou Vodičkovou.  Účast 
bez předchozího přihlášení, časy odjezdu a 
příjezdu budou upřesněny na klubovém set-
kání a na vývěskách KK. Vedoucí: D. Krejčí a 
N. Kejvalová. 

Čt 30. 6. 
ZÁJEZD DO DIVADLA
Divadlo na Vinohradech: JEJÍ PASTOR-

KYŇA – předpremiéra. Jen pro přihlášené.
 (red-upr)

St 1. - pá 10. 6. - PASOVÁNÍ PRVŇÁČ-
KŮ NA ČTENÁŘE - žáci 1. tříd žďárských 
ZŠ budou slavnostně pasováni v odd. pro děti 
a mládež.

So 11. 6., 9 - 12 hod. -  SOUTĚŽE A KVI-
ZY PRO MALÉ I VELKÉ - v rámci Dne Žďá-
ru – odd. pro děti a mládež a odd. pro dospělé 
čtenáře. 

Pá 17. 6. v 9.30 hod. - DĚTI ČTOU KNI-
HOVNICÍM - prezentace přečtených knih. 
Žáci 4.A ZŠ Palachova ze třídy Mgr. Jitky 
Maršounové vyberou ze svých čtenářských 
listů.

Upozornění: od 6. - 17. 6. je z provozních 
důvodů uzavřena pobočka knihovny Nádraž-
ní.

Výstavy v knihovně:
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY - výstava 

výtvarných prací žáků školní družiny ZŠ Šver-
mova, odd. pro děti a mládež.

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

Stadion Na Bouchalkách
Více o klubu na www.fczdas.cz

MISTROVSKÁ KOPANÁ
Muži A 

Ne  5. 6. v 16.30 ZR - FK Blansko

Muži B 
So 11. 6. v 16.30 ZR - Sok. Vladislav

Dorost st. + ml. - divize
St  8. 6. v 15.15 + 17.30 ZR - Svratka Brno
So 11. 6. v 10.15 + 12.30 ZR - FC Pelhři-

mov

Žáci st. + ml.
Ne 12. 6. v 9.00 + 10.30 ZR - F Pelhřimov

Žáci ml. B – okr. přebor
So  4. 6. v 13.30 ZR - Sok. Os. Bitýška

Přípravka st. + ml. - krajský přebor
So  4. 6. od 9.00 turnajově: ZR, Vrchovina, 

Nedvědice

Přípravka starší B - okresní přebor
Pá  3. 6. v 17.30 ZR - FC Vel. Meziříčí B
Ne  5. 6. v 14.00 ZR - Sok. Jimramov

Turnaj žáků EON  CUP – neděle 19. 6. 

Fotbalový klub srdečně zve všechny přízniv-
ce na poslední jarní zápasy o mistrovské body. 

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

(zdar.charita.cz/programy-kopretiny)

TVOŘIVÉ AKTIVITY 
Út 7. 6. od 15 do 18 hod. – Malování po-

mocí sítotisku. Bavlněné tašky a trička vezmě-
te s sebou (nutné se objednat), lektorka Zdenka 
Formánková.

Út 14. 6. od 15 do 18 hod. – Náhrdelníky z 
barevných korálků, lektorka Zdenka Formán-
ková.

Út 21. 6. od 15 hod. – Ubrousková technika 
- tabulky na vzkazy, lektorka Zdenka Formánko-
vá.

Út 28. 6. od 15 do 18 hod. - Ozdobné čelen-
ky, lektorka Zdenka Formánková.

BESEDY:
Út 7. 6. od 9.30 hod. - „Pevné objetí podle 

Jiřiny Prekopové“ – Mgr. Elen Sejrková.
Út 14. 6. od 9.30 hod. – „Jak být lepšími ro-

diči“ – Mgr. Zdenka Šrámková.

Besedy s laktační poradkyní a dětskou zdra-
votní sestrou:

Čt 9. 6. od 15.30 hod. - „Životospráva dítě-
te i maminky, první nemoci“. Kojení a správná 
péče o miminko. Přihlášky nejdéle do 8. 6. 

VÝLET S KOPRETINOU:
So 18. 6. od 6.00 hod. - Výlet do ZOO Leš-

ná, přihlaste se nejpozději do 6. 6. 
Pá 24. 6. od 9 do 13 hod. – Pohádky ze 

Zámku a podzámčí – pohádkové poznávací 
dopoledne pro děti.

St 29. 6. od 15 do 18 hod. – Zábavné odpo-
ledne pro rodiny s dětmi na farské zahradě u 
kostela sv. Prokopa ve Žďáře 1.

Gymnázium 
pro seniory

Již druhým rokem obohacuje život žďár-
ským seniorům cyklus vzdělávacích předná-
šek, které organizuje zdejší Gymnázium pod 
vedením p. řed. Mgr. Čepeláka.

Jako bonus ještě ke konci školního roku 
nám nabízejí celodenní výlet a praktická cvi-
čení v nové badatelně, kde si můžeme vyzkou-
šet moderní přístrojovou techniku.

Chceme tedy touto cestou srdečně poděko-
vat celému profesorskému sboru i studentům 
této školy za vynikající projekt, který nám po-
máhá vytvářet a formovat náhled na dnešní 
svět.

Přejeme všem, kteří se na této krásné práci 
podílejí, zasloužený odpočinek a sluníčkové 
prázdniny. M. Slejšková

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

St 8. 6. v 17.00 - KURZ VAŘENÍ PRO 
POKROČILÉ s využitím aktuálně rostou-
cích lokálních surovin. Vede výživová porad-
kyně Mgr. Kateřina Bukáčková.

Čt 9. 6. v 16.00 - PSYCHOMOTORICKÝ 
VÝVOJ DÍTĚTE. Beseda s fyzioterapeutkou 
Mgr. et Mgr. Danou Chvojkovou o psycho-
motorickém vývoji dětí kojeneckého a bato-
lecího věku.

Čt 23. 6. v 15.00 - MEJDÁNEK NA ROZ-
LOUČENOU SE ŠKOLNÍM ROKEM.   
Zábavné odpoledne se soutěžemi v Srdíčku i 
na terase. 

Tenisové kurty Bouchalky
MINI TENIS

4. 6. od 9.00 ZR – TJ Nové Město na Mo-
ravě

BABY TENIS
12. 6. od 14.00 ZR – SK Tišnov B

ML. ŽÁCI A – II.tř. AM
 4. - 5. 6. od 9.00 Okresní přebory 
12. 6. od 9.00 ZR – TC MJ – Tenis Brno
26. 6. od 9.00 ZR– TK Spartak Jihlava

ML. ŽÁCI B 4 + 0
19. 6. od 9.00 ZR – SK Tenis Tišnov C Ml. 

žáci C – 4+0
12.6. od 13.00 ZR – SK Tenis Tišnov C
26.6. od 13.00 ZR – TJ Sokol Bedřichov 

Jihlava

ST. ŽÁCI – III. tř. AS
18.6. od 9.00 ZR – Sokol Bedřichov

DOROST – III. tř. sk. AD
 4.- 5. 6. od 9.00 - Okresní přebory
12. 6. od 9.00 ZR – TJ Sokol Bedřichov 

Jihlava
26. 6. od 9.00 ZR – Slovan Ivančice

DOSPĚLÍ – III.tř. sk. AA
18.6. od 9.00 ZR – Sokol Rudice

Tenisový oddíl TJ Žďár zve všechny přízniv-
ce bílého sportu na zdejší tenisové kurty na 
Bouchalkách. Děkujeme za podporu. 

Tenisová školička pro děti od 5 let každý 
čtvrtek od 17.00, vice na: www.tenis-zdar.cz

 4. 6. Trhová Kamenice – Ždírec nad 
Oslavou (18 km) sraz v 8.00 aut. nádraží

11. 6. Níhov – Říkonín (12) v 8.20 nádra-
ží ČD

18. 6. Křižanov – Vídeň – Velké Meziříčí 
(15) v 8.20 nádraží ČD

25. 6. Žďár n. S. - Veselíčko (9) v 9.00 
MěÚ

Vycházky pro veřejnost, každý jde na vlastní 
nebezpečí. Změna programu vyhrazena.

TAKOVÍ JSME BYLI
Výstava fotografi í z let před rokem 

1989 trvá do 26. června.
Vzpomínáte si ještě na dobu nedávno 

minulou, na prvomájové průvody, na-
kupování v Merkuru, posezení v „Mlíč-
ňáku“ či na akci „Z“ a výstavbu sídliště 
Přednádraží? 

Výstava fotografi í v hlavní budově Re-
gionálního muzea na Tvrzi vám připo-
mene časy, kdy byl ve Žďáře sálový po-
čítač, zdravotní středisko bylo u divadla, 
sídlil zde Okresní národní výbor, a kdy 
se při telefonování občas stalo, že jsme 
omylem vytáhli šňůru ze zdi. 

A kdo zná tuto dobu jen z vyprávění 
rodičů a prarodičů uvidí, že i tehdy jsme 
si uměli život v „nudné šedi paneláko-
vých sídlišť“ zpříjemnit. 

MUZEJNÍ NOC
Pá 10. června, od 20 do 24 hodin.
Již 8. Muzejní noc, v rámci výstavy Ta-

koví jsme byli. Přijďte se vrátit do časů 
prvomájových a lampiónových průvodů, 
spartakiád, čundrů a pionýrských táborů, 

branných cvičení, akcí „Z“, „podpulťáků“, 
front na toaletní papír, práce bez moder-
ních počítačů a dalších běžných situací z 
doby před rokem 1989! 

Vítáni jste v dobovém odění, přijet mů-
žete historickou škodovkou či na „kozím 
dechu“. 

Děti, přineste si lampióny! Ve 21.30 
proběhne malý lampiónový průvod od 
budovy Tvrze. Každé dítě s lampiónem 
obdrží na konci malou pozornost. Za 
nepříznivého počasí bude program upra-
ven.

VZHŮRU DO VĚŽE!
So 11. června, od 13 do 20 hodin: 

věž farního kostela sv. Prokopa  ote-
vřena.

Akce RMM a Římskokatolické farnos-
ti sv. Prokopa v rámci Dne Žďáru. Vstup 
zdarma ve skupinách po patnácti oso-
bách. 

Prohlídka v doprovodu průvodce trvá 
asi dvacet minut. 

Ve věži jsou k vidění historické snímky 
města k porovnání s jeho současnou po-
dobou. (red-upr)

Stomatologové 
o víkendech a svátcích
4. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 

35, Žďár 6 (774 430 777)
5. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 

35, Žďár 6 (774 430 777)
11.6. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Ma-

saryk. nám. 6, Velká Bíteš (566 531 645)
12. 6. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, 

Velká Bíteš (566 533 092)
18. 6. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. 

nám. 449, Nové Město n. M.  (566 616 904)
19. 6. MDDr. Kristýna Stará, Strážek 80 

(566 567 332)
25. 6. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 

855, Nové Město na Moravě (739 093 334)
26. 6. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 

855, Nové Město n. M. (739 093 334).

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

07.06. | 19:00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým (maximálně 8 

hráčů) a přijďte napsat své
odpovědi na 56 záludných otázek, které bude-

me během večera pokládat.
08.06. | 19:00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým (maximálně 8 

hráčů) a přijďte napsat své
odpovědi na 56 záludných otázek, které bude-

me během večera pokládat.
11.06. | 22.00
DOCTOR VICTOR
Celodenní Den Žďáru můžete přijít zakončit 

na koncert nadějné české
kapely, která mimojiné předskakovala AC/

DC.
12.06. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Evangelický sbor v Sázavě a Žďáře opět zve k 

netradičnímu setkání slova a hudby.
15.06. | 19.00
POŠLI ŠIPKU
Turnaj v šipkách ve hře 301 Double Out.
25.06. | 20.00
SCABIES
Koncert žďárské kapely a jejich hostů.
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