
červenec/

Dnes v novinách
 S bývalým přednostou 

bez obalu str. 1, 18
 Veřejná zeleň nově

 str. 6 (anketa zastupitelů) 
 Jak vycestovat se zvířetem

 str. 7, 10
 Soutěž s Yucatanem

 str. 8
 Žďárské léto - ucelený 

přehled str 21 – 23 

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

www.vodaservis.cz

PRONÁJEM

OUTSOURCING
SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

E0159_Inzerat Tonercopy 38x60mm_Q.indd   18/17/2015   11:35:57 AM

Jan Teplý: Už dávám jen rady vyžádané…
Před pětadvaceti lety se stal 

prvním mužem Žďárska. Za 
deset let náročné práce před-
nosty okresního úřadu zažil 
nadšené i tápající začátky, pře-
rozdělení republiky do dneš-
ních krajů i předvstupní obdo-
bí pro přijetí ČR do Evropské 
unie. 

 Lenka Kopčáková

Setkání s bývalým přednostou 
okresu máme domluvené na novo-

městském nádraží. Poznáme se ještě 
po 15 letech? - běží mi hlavou. „Budu 
mít s sebou velkého psa,“ upřesňoval 
do telefonu. Sotva lokálka zabrz-
dí, už vidím vysokého muže s bern-

ským salašnickým „drobečkem“. Z 
obou vyzařuje spokojenost ze života 
v přírodě. V domě, který sám vybu-
doval, pak s 68letým Ing. Bc. Janem 
Teplým rozmlouváme bez obalu o 
porevoluční éře.

 Jana Teplého jmenovala vláda ČR 
přednostou Okresního úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou dne 1. 2. 1991. 
Funkci vykonával po dobu deseti let, 
při zaměstnání si doplnil právnické 
vzdělání na Masarykově univerzitě 
v Brně.  Od srpna 2001 jej nahradil 

Ing. Karel Pačiska, současný starosta 
Bystřice nad Pernštejnem. Ke zruše-
ní okresních úřadů došlo o rok poz-
ději, a  k 31. 12. 2002 vláda odvolala 
i všechny přednosty.

Jak vzpomínáte na začátky svého 
přednostování a co bylo pro vás 
tehdy horkou novinkou?

Jsem původně Novoměšťák, strojní 
inženýr, a dělal jsem na Chiraně. Až 
ke konci mě strana kvůli mým názo-
rům poslala stavět učiliště... 

 (Pokračování na str.  18)

S bývalým přednostou žďárského okresu po 25 letech bez obalu

Jan 
Teplý

Léto na Piláku i sérii závodů Dračích 
lodí po Vysočině odstartoval  11. červ-
na  2. ročník Dračího Piláku, v režii 
Windsurfi ng Clubu Velké Dářko. 

Závod byl součástí výpravného festi-
valu Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďá-
ráky, na němž se spolupodílely stovky 
účinkujících z kulturních, sportovních 
i občanských sfér. 

Tipem pro příznivce více jak 
2000leté tradice soutěže staročínských 
zdobených lodí je v  sobotu 30. 7.  již 
3. ročník závodu Draci v Telči, který 
zahájí tamní Prázdniny v Telči.

Do Žďáru se  Draci vrátí opět v sobo-
tu 20. 8., kdy se na Piláku  pojede 10. 
ročník závodu Dračí lodě Velké Dář-
ko, se závěrečným  ohňostrojem.

Závod Půlnoční drak, při dračích 
ohních, se chystá v sobotu 10. 9. na 
Zámeckém rybníku v Horní Cerekvi.

 -lko-

Dračí lodě
ovládly Pilák

LÉTO a čas koupání na Piláku už je tu. Však i někdo z posádek Dračích lodí neplánovaně vyzkoušel teplotu vody, a je 
prý fajn. Foto: Lenka Kopčáková

Draci se vrátí 
do Žďáru opět 
v sobotu 20. 8.
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Zásah se čtyřkolovou ruční stří-
kačkou, tzv. koňkou, z roku 1892, 
byl asi největším diváckým tahá-
kem při nedávných oslavách 130. 
výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Zámku Žďáře. 

Hasičská akce  byla součástí Dne 
Žďáru v sobotu 11. června. Nechyběl 
slavnostní průvod hasičstva ze Žďár-
ska  na náměstí Republiky, kde starosta 
města Zdeněk Navrátil  předal zámec-
kým dobrovolným hasičům Pamětní 
stuhu Města Žďáru nad Sázavou. 

Vlastní hasičská oslava se  konala na 
Farských humnech, kde se  mohly děti 

ZÁSAH hasičů v historických unifor-
mách byl atraktivním zážitkem Dne 
Žďáru na Farských fumnech.
  Foto: Lenka Kopčáková

Žďárští hasiči oslavili stotřicátiny sboru

Město Žďár nad Sázavou má nej-
přívětivější městský úřad v Kraji 
Vysočina. Suverénně zvítězil v kraj-
ské kategorii letošní soutěže Minis-
terstva vnitra ČR s názvem Přívěti-
vý úřad 2016. 

 Lenka Kopčáková

Žďár za sebou nechal Třebíč a 
Moravské Budějovice. V hlavní kate-
gorii soutěže, která oceňuje tři nej-
lepší městské úřady za celou republi-
ku, zvítězil  Liberec,  stříbrná je MČ 

ZNÁMKY ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2016 umisťují na vstupní dveře MěÚ  
starosta Zdeněk Navrátil (vlevo - 3. místo v celostátním kole) a místostarosta Josef 
Klement -  1. místo v kraji.  Foto: Lenka Kopčáková

Máme nejpřívětivější úřad na Vysočině
Praha 18 a bronzovou příčku obsadil  
Žďár nad Sázavou.

Jednalo se o první ročník soutěže, 
ministerstvo vnitra chce touto for-
mou podpořit proklientský přístup 
úřadů. V očích posuzovatelů  byly 
znaky přívětivosti a otevřenosti vůči 
občanům u těchto vítězných úřadů 
komplexně na nejvyšší úrovni. 

V celostátní soutěži  byl Žďár posu-
zován  mezi 190  úřady obcí s rozší-
řenou působností v rámci celé ČR.   
Úřady byly nezávisle hodnoceny dle 
40 kritérií. 

Na žďárském MěÚ  si hodnoti-
telé cení  jeho transparentnosti, 
kdy  občanům zveřejňuje co nejvíce 
informací  z chodu města. Také oce-
ňují, že  lidé na úřadě  vyřídí veške-
rou agendu  i mimo  úřední dobu, 
každý den do 15 hodin.  Úspěch má 
i elektronický objednávkový systém, 
kdy se lidé mohou předem objednat, 
a nemusí pak čekat.  Také zabodoval  
seznam telefonních kontaktů na we-
bu města, kdy občan ihned ví, zda je 
úředník na pracovišti.

„Obě ocenění jsou je nás velkou ctí, ale i 

Město se rozhodlo péči o měst-
skou zeleň rozdělit na dvě zakázky, 
a v tomto duchu vedlo soutěž. Nové 
zahradnické fi rmy budeme znát v 
polovině července. 

1. část se týká péče o veřejné travna-
té plochy na území města a místních 
částí, což obnáší jejich sečení, hnojení 
a likvidaci plevelů. Dále úklid a odvoz 
posečené trávy a její uložení v souladu 
s platnými předpisy.

2. část je více odborná a spočívá v 
sadařské a zahradnické péči při údrž-
bě stromů, keřů a květin trvalkových 
záhonů.

Změnu radní spolu s úředníky při-
pravovali přes rok, loni v únoru 
obdržela výpověď Zahrada Vysočina, 
která doposud údržbu městské zeleně 
prováděla. 

S ohledem na to, že se jedná o zakáz-

ku nadlimitní a velká výběrová říze-
ní mají vetší počet operací na výběr 
dodavatele, v polovině června ještě 
nebylo rozhodnuto. 

Jak tehdy na dotaz ŽN upřesnil sta-
rosta Zdeněk Navrátil, hodnotící 
komise měla zasednout 21. 6., a od té 
doby poběží lhůty na odvolání účast-
níků VŘ. 

„Předpokládáme, že konečný výběr 
dodavatele další budoucí údržby zeleně 
a sečení bude hotov do poloviny červen-
ce. Do té doby máme samozřejmě vysou-
těženy fi rmy, které údržbu zeleně reali-
zují na základě jarního poptávkového 
řízení,“ informuje starosta. Dodává, 
že sečení ploch probíhá dle rozdělení 
do intenzivních tříd, jako tomu bylo v 
minulosti. 

V rámci soutěže radní využili již exis-
tující pasport čili inventuru zeleně, 

takže znají přesně rozměry a pozice 
ploch k sečení. Provedli také změny 
v řadě položek a upravili podmínky 
VŘ. Tomu předcházely dlouhé disku-
ze se členy pracovní skupiny Městská 
zeleň. „Také jsme získávali inspirace z 
jiných měst. Kromě rozdělení na sečení 
a sadařskou a zahradnickou odbornost 
klademe důraz i na objem prací, niko-
liv hodiny,“ říká starosta Navrátil. Kri-
tériem soutěže je zejména cena, ale i 
např. požadavek, aby fi rmy nejezdily 
po plochách těžkou technikou. VŘ má 
také sociální aspekt: město preferuje 
zaměstnanost dlouhodobě nezaměst-
naných z města a okolí. 

Dle pasportu zeleně má také radni-
ce představu, kde ve městě rostou jaké 
dřeviny, v jakém jsou stavu a jaké jsou 
návrhy na jejich případná ošetření.

„Jednoduše jsme schopni identifi kovat, 

Nově rozdělili péči o městskou zeleň

velkým závazkem do budoucna. Pro nás 
a radu města je to potvrzením cesty, na 
niž jsme se v roce 2014 vydali,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil .

Na mysli má  co největší otevřenost a 
transparentnost úřadu a nasměrování  

jeho činnosti tak, aby fungoval vztah 
úřad – klient.  „A tento proklientský pří-
stup nese první ovoce. Všem zaměstnan-
cům, úředníkům i zastupitelům velmi 
tímto děkuji,“ vzkazuje starosta.

kde ve městě máme největší problémy se 
zelení, a kde si zaslouží prioritně údrž-
bu. Na ni budeme v daných lokalitách 
připravovat konkrétní projekty s pomocí 
evropských fondů,“  uvádí Navrátil. 

 -lko-

vyřádit na „hasičských“ skákacích hra-
dech a s rodiči si prohlédnout histo-
rickou i moderní hasičskou techniku. 
Přihlíželi ukázkám z činnosti mladých 
hasičů, vyprošťování osob z havarova-
ného vozidla a hašení požáru různými 
technikami. Vyhrával  Salónní decho-
vý orchestr.

Velkou pozornost budil pár zapřa-
žených a vyfešákovaných koní, kte-
ří táhli historickou ruční stříkačku. O 
půl čtvrté odpoledne došlo na očeká-
vaný zásah hasičů v historických uni-
formách. Pro děti pak bylo zážitkem  
pomáhat jim ručně pumpovat.

Podnět k založení Hasičského sbo-
ru v Zámku Žďáře  byl dán usnesením 
obecní rady z 25. července 1886. Čle-
ny se stalo 39 občanů ze Zámku Žďá-
ru. Prvním starostou byl zvolen lesmis-
tr Havránek a náčelníkem c. k. vládní 
rada dr. Veselský. -lko-
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Po - Pá od 7 do 15 hod. na tel.: 566 692 214 

Personal_HCR@de.hettich.com

 

Chcete mít práci za rohem? 
Staňte se naším kolegou! 

V současnosti hledáme 
pracovníky na tyto pozice:

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
19 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

14 000 Kč (40 h/týden)

Nabízíme:
 týden dovolené navíc ihned od nástupu

 pracovní poměr na dobu neurčitou 
i na zkrácený úvazek

 stravenky v hodnotě 65 Kč
a další výhody...

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

www.penny.jobs.cz

Kontaktujte nás:
Přímo na prodejně, na e-mailu: nabor@penny.cz
nebo na tel. 284 096 165
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V červnu se pustila skupina sedmi 
Angličanů a sedmi Čechů do společ-
ného díla při obnově Santiniho Dol-
ního hřbitova ve Žďáře 2.

Vedl je londýnský architekt Peter 
Jamieson, ze Žďáru byl jeho protějš-
kem Zbyněk Vintr, předseda Komise 
města pro mezinárodní a regionální 
spolupráci.

Při slavnostním přivítání hostů na 
Staré radnici vedením města před-
stavil architekt Jamieson svoji fi lo-
zofi i obnovy památek a činnost UK 
Czech Friends. 

Hosty pak mile překvapil koncert 
místních. Španělské melodie zazně-
ly v  podání Jiřího Dokulila – kytara 
a Kristiny Dokulilové – fl étna. Petra 
Nedvědová a Petra Kynclová zapě-
ly Moravské dvojzpěvy od Antonína 
Dvořáka. 

Jak Zbyněk Vintr informuje, kon-

takt na nadaci Th e Friends of Czech 
Heritage před několika  lety Žďár-
ským zprostředkovala hraběnka 
Tamara Kinská, a od té doby jsou v 
poměrně intenzivním kontaktu. 

„Pro všechny, kteří se s velkým úsi-
lím věnovali opravám baziliky, a teď i 
Zelené hory, je myslím velkým povzbu-
zením, že se o naši práci zajímají lidé 
z míst vzdálených přes tisíc kilomet-
rů ,“ míní Vintr.  Práce dobrovolní-
ků na Dolním hřbitově, po domlu-
vě s místními památkáři, spočívala  
v odborně nenáročných  terénních  a 
stavebních úpravách.

Při zemních pracích Angličané 
jednou zcela promokli, zaujal je ale 
nález zlomků lidských kostí. Ty se 
objevily v místech, kde již nemě-
ly být. V doprovodu hraběnky Kin-
ské si také hosté prohlédli zámek a 
muzeum nové generace.  -lko-

PARTA dobrovolníků z Anglie a  Čech  se v červnu pustila do terénních úprav 
Dolního Santiniho hřbitova.  Foto: Lenka Kopčáková

Britští dobrovolníci chrání naše památky
Architekt Peter Jamieson, předseda 

komise English Heritage vedl skupi-
nu britských dobrovolníků v projek-
tu  na obnovu památek UK Czech 
Friends. Vitální 76letý šéf nadace 
odpovídal v rozhovoru Ždárských 
novin. 

Jaký vidíte rozdíl v péči o památ-
ky  v Anglii, a zde v Čechách? 

 Národní památkový ústav se hod-
ně podobá anglické organizaci Eng-
lish Heritage, oba ústavy se činí na 
státní úrovni.  

Těžko se však posuzuje situace v pří-
padě péče o památky v soukromém 
vlastnictví. V Británii máme seznam 
zapsaných památek, které se nesmí 
měnit ani upravovat bez souhlasu  
příslušného úřadu nebo autority. 

Ať jde o soukromé vlastnictví či 
státní, vždy musí mít památkový 
dozor a ochranu.

A způsob oprav v Anglii – je  snaha 
vrátit památku původní podobě? 

Obecně je přístup státu a památká-
řů takový, že se má uchovat to, co tam 
je. Nic se nemá přestavovat a upra-
vovat, aby to neskončilo jakousi „slá-
taninou“. Ale  veřejnost samozřejmě 
někdy chce, aby se památka upravo-
vala a byla dle představ přikrášlena. 

A pokud již dojde k úpravám?
Jde o to, aby úpravy byly přiznané a  

byly vidět. Abychom se  nepokoušeli 
vytvořit to, co zde dříve bylo a vypa-
dá např. jako barokní.  

Velice se mi  v tomto smyslu líbí 
úprava žďárského Muzea nové gene-
race, kde je jasně patrné, co jsou 
renovované staré prvky, a co je nově 
zanesená  moderní architektura. 

Co vás a váš tým ve Žďáře nejví-
ce zaujalo? 

Pro nás důležitou myšlenkou bylo 
přivézt to, na co jsme v Anglii léta 
zvyklí: dobrovolnou účast lidí na 
takovýchto  projektech.  Chtěli jsme 
nadchnout zdejší lidi, a  to se poda-
řilo, protože - kromě sedmi Ang-
ličanů - je tu i sedm Čechů. Máme 
fi lozofi i, že s pomocí a byť i malou 
investicí umožníme i menším orga-
nizacím zažádat o větší dotace kraje 
či státu.

Co vás zde ještě čeká? 
Těším se, že se podaří vyhledat nějaké 

podobné projekty pro nový rok. 
Zde na Dolním hřbitově nás čeká 

zatravnění loučky, kterou jsme pře-
dem odvodnili - s cílem, aby se nepo-
škodily originály barokních soch.

 Lenka Kopčáková

Cílem bylo nadchnout další...

Zajímá vás, kudy jezdí vlak v bar-
vách Žďáru, který poprvé v září 2014 
vyjel ze žďárského nádraží  při osla-
vách 20. výročí přijetí Zelené hory 
na seznam UNESCO?

Město tehdy tato reklama stála 185 
tis. Kč, a polepený RegioSpider, s 
motivy Žďáru nad Sázavou, má dle 
smlouvy jezdit minimálně do roku 
2017.

Dle mluvčí žďárské radnice Nikoly 
Adlerové  město nemá velkou zpět-
nou vazbu na vlak, ale ohlasy cestu-
jících jsou pouze pozitivní. 

ŽN tedy pátraly  přímo na Českých 
drahách, a odpovědi se nám dosta-
lo od Kateřiny Šubové z tiskového 
oddělení Generálního ředitelství ČD 
v Olomouci. 

„Váš motorový vůz křižuje celou 
Vysočinou, není nasazován pouze na 

jednu trať či vybrané spoje,“ říká.  Žďá-
ran, jak mu na drahách přezdívají, 
byl zahlédnut např. v Jihlavě, Kostel-
ci u Jihlavy, či Velkém Meziříčí.

„Na Vysočině je polepeno 12 z celko-
vých 13 vozů. Zájem byl, a této mož-
nosti netradiční reklamy využila větši-
na větších měst regionu. Dva vozy mají 
polep Kraje Vysočina, po jednom voze 
města  Jihlava, Havlíčkův Brod, Tře-
bíč, Náměšť n. O., Chotěboř, Bystřice 
n. P., Nové Město n. M., Velké Meziříčí, 
Jaroměřice n. R. a  Žďár n. S.,“  upřes-
ňuje  mluvčí ČD. 

Cílem prý je, aby polepené vozy 
jezdily napříč krajem a  lákaly domá-
cí cestující i turisty k návštěvě zají-
mavých míst Vysočiny. „Cestující vní-
mají tuto formu prezentace měst jako 
atraktivní a originální,“ dodává Kate-
řina Šubová.  -lko-

MOTORÁČEK v barvách Žďáru můžeme na tratích Vysočiny potkat téměř všu-
de. Zde právě vjel do stanice Velké Meziříčí. Foto: archiv ČD

Kudy jezdí vlak Žďáran

Po zmatcích v organizaci dopravy 
při opravě Novoměstské ulice obje-
vili zastupitelé města po 40 letech 
existence sídliště Vodojem problém: 
Sídliště má jediný příjezd. A zastu-
pitelé ODS a KSČM také hned ví: 
Mohou za to obyvatelé Kosinkovy 
ulice, oni propojku Vodojemem blo-
kují, a všichni kdo tam stavěli, vědě-
li, že  tam propojka bude! A máme 
vymalováno. 

Proč by si měl zastupitel lámat hlavu 
tím, jestli podává pravdivé informace!? 

Pravda je, že v Územním plánu 
města je od roku 1976 až do  dnešní-
ho dne počítáno s propojkou páteřní 
komunikace Jamborova směrem na 
ulici Neumannovu. Proč tato cesta 
nebyla za 40 let vybudována, když 
je průjezd Vodojemem tolik potřeb-
ný? Blokovali nebo blokují snad její 
vybudování občané Kosinkovy uli-
ce? Samozřejmě, že ne. Jak by taky 
mohli. 

Je to jednoduché: Kosinkovu ulici 
museli beze zbytku zaplatit její ny-
nější obyvatelé, město se odmítlo na 

její výstavbě fi nančně podílet. A teď 
některé zastupitele napadlo využít ji.

Přesto, že je k tomuto účelu svým 
profi lem naprosto nevhodná!   

Skutečností je, že všichni staveb-
níci v Kosinkově ulici mají městem  
potvrzené plány stavebního povole-
ní, kde je tato ulice zakreslena jako 
slepá, a v roce 2000 při projednává-
ní Územního plánu rozhodlo zastu-
pitelstvo, že Kosinkova ulice slepou 
zůstane. Do dnešního dne je tak 
zakreslena v platném Územním plá-
nu. Obyvatelé se svou letošní peticí 
pouze brání změně tohoto stavu! 

 U všech shora uvedených 
záležitostí byl Mgr. Brychta. Jak 
potom rozumět jeho výroku: „Pro-
pojka Vodojemem mohla být už dáv-
no hotová, kdyby ji neblokovali oby-
vatelé Kosinkovy ulice“? Zapomněl? 
Nebo je pro něj vždy nejdůležitější 
mluvit, a pravda zůstává vedlejší?

Za petiční iniciativu „Nechceme 
 průjezdnou Kosinkovu ulici“

 Václav Chlubna

Vodojem – sídliště s jediným příjezdem

Na článek „Žďár volá po koncepci dopravy“, z červnového vydání Žďár-
ských novin, zareagovali obyvatelé Kosinkovy ulice. ŽN nyní otiskují jejich 
vyjádření k dopravní problematice lokality.  -red-

Z  d o p i s ů  re d a k c i
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V návaznosti na současný stav mám 
obavy, že rozdělení na dvě části a 
snížení kvalifi kačních kritérií povede 
k roztříštěnosti a vítězství maličkých 
fi rem, které více než 80 hektarů nebu-
dou schopny zvládnout ani časově, a 
už vůbec ne kvalitně. Současný stav 
tomu jenom napovídá. Když vidím 
naše město dnes, tak si to ale nepře-
ji. Naopak, doufám v co nejpříznivější 
cenu a odpovědnou fi rmu, která nám s 
údržbou zeleně pomůže. A pak v radu, 
která si společně s úřadem vše řádně 
zkontroluje.

  

Rozčlenění na dvě dílčí plnění bylo 
radou města učiněno především z 
důvodu nutnosti dělit údržbu zele-
ně na práce odborné, mezi které patří 
péče o stromy, keře či květinové záho-
ny, a na práce jednodušší, tedy sečení 
travnatých ploch. Pevně věřím, že se 
nám podaří vybrat kvalitní fi rmu či fi r-
my pro správu městské zeleně. 

To je však pouze první kamínek celé 
mozaiky, dalším do party je řádné 
zadávání zahradnických prací, a jejich 
následná kontrola. Zde leží hlavní tíha 
na pracovnících odboru komunálních 
služeb. Budeme dbát na to, aby měli 
dostatečnou odbornost a při kontrole 
kvality byli přísní a nesmlouvaví.

Tím posledním kamínkem v oblasti 
zeleně je koncepční přístup, který měs-
to v současné době teprve tvoří. Máme 
inventarizováno, víme, že máme na 
území města téměř 9000 stromů, 
mnohdy velmi zajímavých dřevin roz-
manitých druhů. Nyní musíme vědět, 
co je v péči o ně prioritou. Takový pří-
stup k zeleni může zajistit odborník 
či „městský zahradník“, který město 
dokonale zná, stará se o koncepci péče 
o městskou zeleň a spolupodílí se na 
tvorbě nových rozvojových projektů. 
Aby Žďár nadále zůstal „zelené město, 
kde z náměstí vidíte les“.

  

Ve městě Žďár nad Sázavou se podle 
názoru členů klubu nikdy neprovádě-
la komplexní údržba zeleně, s výjim-
kou květinových záhonků, ale těch je 
ve městě (myšleno tím v péči města) 
poskrovnu. Je otázkou, jak byla tato 
činnost ošetřena smluvně, jestli „údrž-
ba“ byla zahrnuta ve smluvních pod-
mínkách. Pokud můžeme posoudit, 
tak bylo dvakrát až třikrát ročně prová-
děno „sečení“ v různé kvalitě, případně 

prořezávka stromů a keřů. Nikdy jsme 
neviděli provádění odborné  zahrad-
nické činnosti na zelených plochách 
v majetku města (kultivace, hnoje-
ní, dosévání ploch atd). Sadařskou 
údržbu jsme viděli často, ale většinou 
byla občany kritizována. Náš klub 
bude trvat na předložení „inventari-
zace - pasportu“ všech zelených ploch 
ve městě, a především chceme vidět 
provádění pečlivé údržby (odbor-
né zahradnické činnosti) na zelených 
plochách. A to stejné platí i pro pravi-
delnou údržbu stromů a keřů, neboť 
nejsme „město v lese“, ale máme „keře 
a stromy ve městě“. A velice nás budou 
zajímat následné aktivity našich kole-
gů z hnutí Žijeme Žďárem - jak oni 
tuto část svého volebního programu 
budou prosazovat.

  

Veřejná zeleň ve Žďáru nad Sázavou 
je citlivé téma, zejména s ohledem na 
údržbu stromů a keřů. Současné vede-
ní města rozdělilo péči o městskou 
zeleň do dvou bloků právě proto, že 
sečení trávy není o odbornosti zhoto-
vitele, ale o dobrém a včasném prove-
dení. Věříme, že se novým výběrem 
zhotovitele odborné sadařské a zahrad-
nické činnosti podaří nalézt fi rmu, 
která má ve svém kolektivu speciali-
zované pracovníky - arboristy, se vzdě-
láním, které je zaměřené na ošetřování 
stromů a keřů. Péče o stromy a keře je 
speciální záležitostí, kdy tato péče byla 
roky zanedbávána. Některé stromy a 
keře se už asi nepodaří zachránit. V 
minulosti muselo být několikrát při-
stoupeno ke kácení i zdravých stromů 
a odstranění keřů, protože tyto neměly 
v průběhu svého života náležitou péči, 
a na nápravu bylo již bohužel pozdě. 
Zejména stromy je nutné ošetřovat 
od malého jednoletého stromku, po 
celý jejich život. Pokud budou stromy 
odborně ošetřovány, nebude se stávat, 
že suché větve padají samovolně na 
zem, bude minimalizováno nebezpečí 
jejich pádu na lidi, auta, domy, nebu-
de se muset nesmyslně kácet. Stromy a 
keře jsou součástí našich životů a péče 
o ně je prioritou při údržbě veřejné 
zeleně ve Žďáru n. S.

  

Veřejná zeleň v našem městě je 
tématem velmi aktuálním. A to neje-
nom kvůli vegetačnímu období, ale 
především proto, že současné vedení 

města se po dlouhých letech rozhod-
lo vypovědět stávající smlouvu exklu-
zivnímu dodavateli a vypsalo  nové 
výběrové řízení na zajištění údržby 
veřejné zeleně ve městě.  Nejedná 
se tentokráte o jednu zakázku – ale 
o dvě – soutěžit se bude samostat-
ně údržba veřejné zeleně - sečení, a 
zvláště údržba veřejné zeleně – mimo 
sečení.  Péče o zeleň je úkol náročný 
a nevděčný – ovšem město za vyna-
ložené nemalé prostředky má prá-
vo a povinnost požadovat kvalitně a 
včas odvedenou práci. Myslím si, že 
důsledná kontrola je zcela  na místě 
a je přímo nutností. Nedávno jsme 
se o tom mohli přesvědčit v ulici K 
Milířům v sídlišti Klafar, kde došlo k 
hrubému poškození mladých javorů 
při prováděném sečení. I při sebedo-
konalejší technice je totiž stále rozho-
dující přístup člověka. Mně osobně 
potom v našem městě chybí více kve-
toucí zeleně. Doufám, že už v tomto 
roce se nám toto podaří změnit – a že 
díky mobilní kvetoucí zelení  rozkvete 
nejenom náměstí Republiky, ale také 
zrekonstruovaná Smetanova ulice. 
Obě tato místa si to jistě zaslouží.

  

Na tuto otázku musí především 
odpovědět rada města se svými 
poradci, která toto rozdělení pro-
sadila. Nemyslím si, že by předešlý 
model měl nějaké zásadní nedostat-
ky. Provozovat údržbu jedním sub-
jektem, jako komplex, bylo v mnoha 
směrech výhodou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ani po 
roce od výpovědi není vybrán nový 
dodavatel pro správu zeleně, považu-
ji tento krok od rady města za nepro-
myšlený a zbrklý. Přesvědčuje nás o 
tom i absolutně nezvládnuté sečení 
trávy v našem městě v počátku letoš-
ní vegetační doby, kdy absence pro-
vozovatele správy zeleně byla znát. 
Po této zkušenosti by si mělo vede-
ní města uvědomit, že je nutné pro-
mýšlet své kroky dopředu a mít již 
připravená řešení, když chci rušit 
fungující systém. Nepamatuji si, že 
by kdy město bylo tak zarostlé tra-
vou, jako tomu bylo právě letos, a 
odpovídají tomu je i reakce naštva-
ných obyvatel jednotlivých sídlišť. 
Jsem velmi rád, že se nám v minulém 
období podařilo zajistit prostředky 
nejen na revitalizaci parku u Ivana, 
ale i na zhotovení pasportizace zele-
ně v našem městě. Věřím, že tento 
dokument bude dobrým základem 
pro zkvalitnění péče o naši zeleň a 
že nám ji budou turisté a návštěvníci 
města i nadále závidět. 

Klub ODS svoji odpověď do uzávěr-
ky ŽN nedodal.  -lko-

Péče o veřejnou zeleň ve Žďáře bude 
od léta nově rozdělena na dvě části:  
sečení, a odborná sadařská a zahrad-
nická činnost.

Co podle vás veřejná zeleň ve Žďá-
ře nejvíce potřebuje, a co se nyní, v 
rozdělené péči o ni, budete snažit 
prosadit?

Pozn.: Za politický klub v zastupitel-
stvu města odpovídá na otázku ŽN vž-
dy jeden zástupce. 

  

Naše město je v současnosti až 
neskutečně zarostlé. Denně chodím 
kolem zarostlého prostoru a čekám, 
kdy dojde i na naši lokalitu. 

Prostě malé a drobné fi rmy, po ukon-
čení spolupráce s fi rmou zkušenou a 
patřičně vybavenou, nestíhají. Tráva 
roste v tomto počasí rychleji. Nechci se 
již moc vracet k tomu, kdo za to může, 
ale není to jen jeden úředník ve městě. 
Posloupnost přípravy veřejné zakáz-
ky a vlastní výpověď byla zcela na radě 
města. I vlastní usnesení rady zní jasně: 
ve spolupráci s vedením města připra-
vit. To podle mého znamená i kontro-
lovat. Ale lepší je jistě, když celou zod-
povědnost hodíme na někoho jiného. 
Celou zakázku s námi nikdo nekon-
zultoval a ani neprojednával. Proto je 
odpovědnost za výsledek výhradně na 
radě města. 
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Péče o veřejnou zeleň nově

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Projekty hlaste 
do 10. července

Do 10. července mohou Žďárá-
ci podávat návrhy projektů do par-
ticipativního rozpočtu, který  bude 
v roce 2017 poprvé součástí rozpoč-
tu města,  s vyčleněnou částkou  600 
tis. Kč.  

Ta vystačí nejméně na čtyři pro-
jekty, které nesmí přesáhnout objem 
150 000 Kč.

Dle pravidel  musí být projekt rea-
lizován na území  Žďáru nad Sáza-
vou, a nejlépe na pozemcích měs-
ta, nebo  musí mít předem zajištěný 
prostor a písemný souhlas majitelů 
jiných pozemků.   Projekt také  musí 
získat  nejméně 15 podpisů od spo-
luobčanů. Pravidla a formulář je na 
www.zdarns. cz, v oddíle Aktivně 
pro Žďár. 

„Došlé návrhy vyhodnotí  do konce 
prázdnin příslušné odbory MěÚ a při-
praví  k nim  anotace. Samotná pre-
zentace projektů je v plánu na 7. září  
v  sále MěÚ. Po zveřejnění seznamu 
navržených projektů dojde v listopa-
du na konkrétní hlasování“ říká mís-
tostarosta Josef Klement.  S vybraný-
mi díly se již bude počítat u přípravy 
rozpočtu města na rok 2017.  -lko-

Mgr. Ludmila
Řezníčková,
klub ANO 2011

MUDr. Romana 
Bělohlávková, 
klub KDU-ČSL 

Bc. Ladislav
Bárta,
Klub TOP 09

Mgr. Zdeněk
Navrátil, 
klub ŽĎÁR – 
ŽIVÉ MĚSTO



Tipy na prázdniny
Máte v úmyslu vzít si na letošní 

zahraniční dovolenou i domácího 
mazlíčka? 

Pak je dobré znát všeobecné pod-
mínky cestování se zvířaty, i požadav-
ky dané země, kam zamíříme. Měli 
bychom i vědět, že štěňata a koťata 
mladší tří měsíců nesmí cestovat do 
zahraničí.

Na otázky ŽN, týkající se cestová-
ní se zvířaty do zahraničí, odpovída-
jí žďárské veterinářky MVDr. Marie 
Dobrovolná a MVDr. Pavla Košťálová. 

Kam po Evropě můžeme vzít s  
sebou na dovolenou pejska nebo 
kočičku? A je, dle vašich zkušeností, 
některá země pro cestování se zvíře-
tem problematická? 

Marie Dobrovolná: Po EU můžete 
cestovat bez problémů s pejskem, 
kočkou, fretkou a jiným mazlíčkem, 
pokud jsou označeni mikročipem spl-
ňujícím příslušné ISO normy. Některé 
státy také uznávají označení čitelným 
tetováním, které bylo provedeno před 
3. 7. 2011. Výjimkou je však Chorvat-
sko, do kterého lze vycestovat pouze s 
planým čipem.

Co musíme vyřídit ještě před ces-
tou? Potřebují zvířata nějaký pas a 
speciální očkování?  

Pavla Košťálová: Před cestou musí 
být zvířátko označeno mikročipem, 

musí mít platný pas, vystavený schvá-
leným veterinárním lékařem, a platnou 
vakcinaci proti vzteklině. Cena čipu a 
pasu se pohybuje od 550 Kč do 750 Kč.

Platí pro psy a kočky v autě nějaká 
bezpečnostní opatření? 

Marie Dobrovolná: Přepravované 
zvíře nesmí ohrozit řidiče ani rozpty-
lovat jeho pozornost. Na trhu je velmi 
různorodá nabídka bezpečnostních 
pásů do auta, mříží či přepravek, kde 
má zvíře své pohodlí a bezpečí. 

Když psi a kočky cestu špatně sná-
ší, dá se vyzkoušet i některý z dostup-
ných preparátů na kinetózy.

Co přehřátí  nebo naopak klimati-
zace ve voze? 

Pavla Košťálová: Vždy je třeba 
zohlednit délku cesty a počasí, vhod-
né je dělat zastávky, hlídat pitný režim 
přepravovaného zvířete a zabránit pře-
hřátí. Klimatizaci zavčas před zastáv-
kou vypnout, aby si zvíře zvyklo, a pře-
dešlo se tak teplotnímu šoku. 

Na co si dávat pozor při dovolené: 
např. paraziti, hmyz, hadi…

Pavla Košťálová: Určitě je na prvním 
místě třeba zvážit, jestli zvíře s sebou 
na dovolenou vůbec brát, a případně 
oslovit svého veterináře, který dopo-

ručí vhodné ošetření proti zevním i 
vnitřním parazitům a  vhodný repe-
lent… Obzvlášť některé oblasti jsou 
pro psy a kočky ze střední Evropy 
vysloveně nebezpečné. 

Měli bychom pro zvíře přibalit na 
cestu nějaké léky? 

Marie Dobrovolná: Příruční lékár-
nička pro zvířecího miláčka by měla 
obsahovat: dezinfekci, obvaz, přípra-
vek na zastavení průjmu (např. Smec-
ta, živočišné uhlí,..), kleštičky či háček 
na odstranění klíšťat, případně anti-
histaminika (léky na alergie).

Nepříjemné by bylo, kdyby náš 
pes někoho napadl či se serval 
s místními psy….

Pavla Košťálová: To rozhodně. Je 
nutné mít v pořádku vakcinaci proti 
vzteklině a pas vždy po ruce, být po 
celou dobu ve střehu a případným 
nehodám se snažit předejít.

Platí po našem návratu nějaké 
doporučení pro zvíře? 

Pavla Košťálová: Záleží, kam bylo se 
zvířetem cestováno, pokud cestovalo 
rizikovými oblastmi, pak je vhodné se 
domluvit s ošetřujícím veterinárním 
lékařem na preventivním vyšetření a 
případných testech na onemocnění 
vyskytující se v dané oblasti.

Lenka Kopčáková

Než se vydáme do zahraničí se psem

PŘED VYCESTOVÁNÍM se zvířetem do ciziny radí veterinářky Marie Dobro-
volná (vlevo) a Pavla Košťálová mít v pořádku vakcinaci proti vzteklině, mikročip 
i platný pas. Foto: Lenka Kopčáková
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Je tu pátý díl soutěže pro milovníky 
a objevitele mexického jídla.

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

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

Hlavní cena: Yucatanský talíř. 
Správné odpovědi na minulé 

otázky:
1. Čepujeme polotmavé pivo? Ano
2. Jakou tortillu u nás používáme 

na Tacos? c) kukuřičnou
3. Pokud si objednáte mexické 

jídlo a obsluha vám donese na stůl 
krabičku, jak se jmenuje, nebo co 
je jejím obsahem? Hot box (chilli 
omáčky)

Otázky na červenec:

1) Můžete si u nás objednat 
domácí mošt bez konzervantů a 
éček? ANO- NE
2) Základní surovina pro výrobu 
salsy Casera a Verde je? A) bram-
bory  B) rajčata C) kukuřice
3) Když si u nás objednáte cho-
botnici, jakou bude mít váhu (g)?

 Z historie mexické 
kuchyně 

Začátkem prázdnin se hodí 
zabrousit do historie mexické 
kuchyně. 

O ní se Jakub Cibulka, majitel 
restaurace Yucatan, který se učil 
vařit přímo od „domorodců“, živě 
zajímá. Počátky mexické kuchyně 
prý máme hledat již v kulturách 
Aztéků, starých Mayů a Zapotéků.  

Tyto národy pěstovaly kukuřici, 
hlavní surovinu pro výrobu každo-
denních tortill, velmi tenoučkých 
placek z nakynutého těsta, které 
si předci dnešních obyvatel pekli 
místo chleba, nebo si je plnili růz-
nými směsmi rajčat, fazolí a masa.

„Mexická kuchyně má dlouhou tra-
dici, která sahá daleko před dobu 
objevení Ameriky Evropany. Když 
byla asi před 10 000 lety  domesti-
kována kukuřice, stala se základ-
ní potravinou mezoamerických kul-
tur,“ říká Jakub Cibulka s  tím, že  
v době předhispánské byla strava 
místních domorodých obyvatel 
postavena především na zelenině. 
Kukuřice a chilli se pak staly zákla-
dem jídelníčku.

„K dalším významným potravinám 
brzy patřily také jedlé rajče, kakao, 
avokádo, tykve, opuncie či vanilka,“ 
informuje znalec. 

Mexičtí obyvatelé předkolum-
bovského období konzumova-
li celou řadu mas: z krůty, psů xo-

loitzcuintle, ale také larvy, ještěrky 
a různé druhy ptáků a ryb.

Španělé se vydali do Mexika na-
jít zlato, a objevili spoustu nových 
chutí. Jak Jakub Cibulka z pohle-
du dnešního restauratéra podo-
týká, většina toho, na čem si dnes 
u mexické kuchyně pochutnává-
me, se od začátku 16. stol. příliš 
nezměnila. „Jelikož si tenkrát Cor-

téz s sebou nevzal žádné ženy, zůsta-
la mexická kuchyně nedot-čena, a 
odráží vlastně to, čím se kdysi živili 
Aztékové. Dle posledních výzkumů 
patří právě mexická strava mezi nej-
zdravější a nejdietnější jídlo vůbec. 
Základ této kuchyně tvoří zelenina, 
ovoce a luštěniny. Pečivo z kukuřičné 
mouky ji jen doplňuje,“ uzavírá. 

 (PI-Yu7-L)

Soutěžíme s mexickou restaurací YUCATAN / 5

Foto: archiv mexické restaurace



STRANA  9 Tipy na prázniny ŽN - ČERVENEC 2016



STRANA  10 Publicistika / Inzerce ŽN - ČERVENEC 2016

Češi nejvíce míří do Chorvatska, a 
na mnoha místech se již lze  ubyto-
vat i se psem. 

Takovou  dovolenou bychom ale 
měli plánovat spíš  na  začátek nebo 
konec sezóny, protože léto na Jad-
ranu je pro naše psy opravdu horké. 
Dnes už dokonce některé pojišťovny 
psa pro cestování pojistí.

Na veřejné pláže psi nesmí, jinak 
můžeme se psem k moři všude tam, 
kde není ofi ciální pláž pro veřejnost. 
Existují i psí pláže, nad nimiž vlaje 
praporek v barvě duhy a se symbo-
lem kosti. Některé pláže jsou  vyba-
veny  sladkovodní sprchou pro psy. 

Dbejme na to, aby pes měl i u moře 
přísun pitné vody a stín. Chovatelé 
také, po zkušenostech, radí pořídit 
psovi do vody botičky, aby se nepo-
píchal o mořské  ježky. 

Po vstupu  Chorvatska do EU si 
snad již můžeme přibalit i dříve zaká-
zané  psí konzervy, ale jistotou zůstá-
vají granule. Do restaurací můžeme i 
se psem a  obvykle mu personál ih-
ned přinese misku s vodou. 

Ale pozor, v Chorvatsku a ve stře-
domořských oblastech mohou naše-
ho psa ohrozit nemoci, jako je např.  
srdeční červivost, a různé přenosné 
nemoci po bodnutí hmyzem. -lko-

Prázdninová půjčovní doba 
(1. července – 31. srpna 2016)

Dospělé odd, dětské, hudební a 
čítárna otevřeno:

Po, st: 9.00 – 17.00  čt: 9.00 – 15.00

Pobočka Nádražní otevřeno:
po: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
st: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Po 4. – so  9. 7.  knihovna uzavřena.

Knihovna zjišťuje zájem o rozšíře-
ní podzimní výuky jazyků o ruštinu, 
španělštinu, němčinu a francouzšti-
nu. Kurzy se otevřou v září, pouze 

při dostatečném počtu zájemců. Při-
hlášky odevzdávejte do 31. 7. Vyro-
zumíme Vás do 31. 8. 2016. 

Připravujeme:
KNIHOVNA SENIORŮM - čtyři 

dopolední programy přednášek pro 
seniory - přijímáme nové zájemce. 

TVŮRČÍ PSANÍ - s PhDr. Ivanou 
Odehnalovou. ZNAKOVÝ JAZYK 
- pro začátečníky i pokročilé

Více na www.knihzdar.cz, icent-
rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766.

V bývalé zimní zahradě, dnes atriu  
Staré radnice, byla nedávno otevřena 
Malá galerie. Současně  je tu k vidění  
tvorba ZUŠ Fr. Drdly, na  téma San-
tini. Najdeme zde detaily z výstavy  
Na rohu (bývalý hotel Bílý lev).

Malá galerie je  výzvou pro mladé 
a začínající umělce, instituce, školy a 
pro uměnímilovnou veřejnost. Pro-
vozuje ji městská příspěvkovka  Kul-
tura Žďár n. S.

Galerie je veřejnosti volně přístup-
ná. „To je první krok k  tomu, aby Sta-
rá radnice byla „naším pokladem“, 
jímž se reprezentujeme navenek. Chtě-
li jsme,  aby byla  více otevřena lidem,“  
vysvětluje starosta Zdeněk Navrátil. 

Zájemcům o výstavní prostor 
poskytne informace Jaroslava Har-
vánková z DK, mající na starosti 
výstavnictví.

Místostarosta Josef Klement dodá-
vá, že město se pustilo do revitaliza-
ce zimní zahrady na základě četných 

podnětů od občanů. „Zároveň jsme 
chtěli  zpřístupnit prostor z  čela náměs-
tí. Došlo ke sjednocení otevírací doby 
galerie a Informačního centra,“ říká. 

V  prostoru po zimní zahradě byly 
vyměněny skleněné podhledy, obno-
vena zeleň, byl také opraven  a zpro-
vozněn vodotrysk.

Nakonec bylo atrium vymalová-
no  a přizpůsobeno výstavnictví. „Vše 
proběhlo za konzultace  odboru rozvo-
je a za přítomnosti  městského archi-
tekta,“ ujišťuje Klement.

Návštěvníci nyní do Informační-
ho centra  nově vchází z náměstí, a 
v galerii si mohou posedět, a v pro-
storu kolem vodotrysku si prohléd-
nout díla amatérských  umělců ze 
Žďárska.  Vždy tu jsou k dispozici 
dva pracovníci  služeb. 

V letní sezóně (1. června – 15. září) 
má Malá galerie otevřeno   od pon-
dělí do neděle takto:  9.00 – 12.00 a 
13.00 – 17.00 hodin. -lko-

Novým prvkem spodní části náměstí 
Republiky bude od konce léta drátěná 
plastika sedícího muže od akademic-
kého sochaře Jiřího Plieštika.

Bude připomínat zdejší  tradici síťo-
vání a síťkování, zejména však vynález 
tašky síťovky.  Plastika z patinovaného 
nerezového drátu bude nasvícena dvě-
ma světly z úrovně dlažby. Na pamětní 
desce bude napsáno: Tašku „síťovku“ 
vynalezl ve 20. letech 20. století žďár-
ský občan Vavřín Krčil (1895 – 1968).

Emanuel Vavřín Krčil byl obchod-
ník, podnikatel a uznávaný znalec 
ručního síťkařství, pro které vybudo-
val na Horácku organizační výrobní 
základnu. Přinášel tak práci velkému 
množství lidí.

Síťkování se naučil v dětství  od mat-
ky, což se mu po návratu z  1. sv. války 
hodilo. V roce 1919 získal od okresní-
ho úřadu živnostenský list na prodej 
galanterního zboží a vlasových sítěk.

Po roce 1923 však zavládla mó-
da krátkých vlasů, a také světový trh 
zaplavila japonská výroba levných vla-
sových sítěk. O práci se bála  spous-
ta  síťkařů. Vavřín Krčil tehdy přišel 
se  spásným vynálezem nákupní tašky 
síťovky. Zahájil náhradní výrobu ručně 
hotovených nákupních tašek z umělé 
hedvábné příze. Stejnou technologií 
vyráběl i síťky do dětských kočárků a 
postýlek, síťky na jízdní kola, na kulič-
ky či hračky a ping-pong.

Síťovka  Vavřína Krčila se stala oblí-

Se psem v Chorvatsku hledejte 
pláže se symbolem kosti

AUTORSKÝ nákres Síťovkového 
muže, který koncem léta „usedne“ na 
náměstí. 

Vynálezce tašky síťovky Emanuel Vav-
řín Krčil.

Zdroj: město Žďár n. S. a rodinný archiv

Síťovkový muž připomene vynález

Malá galerie vystavuje
amatérskou tvorbu

benou v mnoha zemích. Dnes  je 
součástí expozice Národního muzea 
o českých vynálezcích „Vynálezci a 
vynálezy“ v kategorii „Všední i nevšed-
ní život“. 

Jako by to Vavřín Krčil tušil, když 
jednou prohlásil: „Vše pomine, jen stopy 
vykonané práce zůstanou.“ 

Ve Žďáře má pokračovatele rodu. Je 

jím Roman Krčil, pracovník Městské-
ho úřadu. 

V letošní turistické sezóně přichází 
Žďár se  speciální edicí žďárské síťovky. 
Na přebale je připomenuta osobnost 
Vavřína Krčila i legenda tašky. K sehná-
ní je v IC města, za 69 korun.

 -lko-

Zábava pro celou rodinu
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Obyvatelé Smetanovy ulice se 
vysněného tichého asfaltu  prav-
děpodobně  nedočkají.  Rozhod-
nutí bylo na zastupitelích města 
ve čtvrtek 23. 6., kdy již byly ŽN 
v tisku.  

Argumentů proti tichému asfal-
tu však bylo dost. Např. to, že při 
nově povolené rychlosti v ulici 30 
km/hod. by tichý asfalt nefungo-
val. Dle odborníků způsobuje při 
rychlostech pod 60 km/hod. nej-
větší hluk  motor auta. V rychlos-
ti od  60 do 70 km /hod. již motor  
přehluší hluk z „odvalování“ asfaltu  
a při rychlostech nad 100 km/hod. 

Nejlevnější odpady jsou ty, kte-
ré nevzniknou. Žďár chystá pro-
jekt dotovaných kompostérů pro 
majitele rodinných domků. 

Sem mohou ukládat zeleň ze 
zahrady a různé okrajky z kuchyně, 
které se během jedné sezóny stih-
nou v kompostéru přeměnit v kva-
litní kompost.

Město chce kompostéry pořizo-
vat ve velkém, a na podzim požádá 
o evropskou dotaci z operačního 
programu Životní prostředí.

Nyní očekává, jaký bude před-
běžný zájem Žďáráků. Lidé se o 
kompostéry mohou hlásit v průbě-
hu prázdnin. 

„Pokud s dotací uspějeme, pak by-
chom, dle počtu přihlášených  zájem-
ců, pořídili kompostéry za zvýhod-
něnou cenu 15 %  z pořizovacích 
nákladů kompostéru,“ informuje 
starosta Zdeněk Navrátil. U vět-
ších kompostérů, v ceně kolem 3,5 
tis. Kč, by jej tak lidé mohli získat 
do pětistovky. „Celých 85% ceny by 
uhradila dotace z EU a 15 % by zbý-
valo na zájemce, který by kompostér 
na své zahrádce užíval,“ vysvětluje 
starosta. 

Na stejné téma radnice diskuto-
vala i s osadními výbory místních 

částí  Veselíčko, Stržanov, Mělko-
vice a  Radonín. 

Z doby, kdy se odpad vážil,  míst-
ním částem zůstal  snížený popla-
tek, jako kompenzace za znevý-
hodnění vůči městu, že mají popel 
z lokálního topení. Radnice chce 
ale nyní cenu narovnat. Pokud 
budou tamní lidé třídit odpad a 
bio zbytky kompostovat, nemuselo 
by její zvýšení být až takové. 

Mělkovice se rozhodly do systé-
mu vstoupit jako první a zavázaly se 
třídit více, pořídit si biokontejnery. 
Pak bude stačit, aby  svozové vozy 
zajížděly na Mělkovice jednou za 14 
dní,  oproti dosavadní týdenní frek-
venci.  Tím se městu sníží náklady, 
a  občanům Mělkovic bude snížen  
poplatek  za komunální odpad. Ten 
by mohl být nově 450 Kč. 

Jinak Žďáráci  nyní platí za vývoz 
komunálního odpadu 582 Kč na hla-
vu ročně,  ale poplatek se zvýší na rov-
ných  600 Kč na osobu a rok. Důvo-
dem je státem zvýšené skládkovné. 
„Mělkovice jsou pro nás „zelenou osa-
dou“, na které si ověříme pilotní projekt 
nového systému nakládání s odpady. 
Očekáváme, že se rozšíří na další místní 
části a čtvrti města,“ věří starosta Zde-
něk Navrátil. -lko-

Dotované kompostéry 
pořídíme do pětistovky

Co nevíme o růži
Oblíbené květině dnešních zahrá-

dek byla od nepaměti přisuzována 
různá symbolika. Řekové věřili, že 
se  zrodila z mořské pěny, spolu s 
bohyní krásy Afroditou.

Křesťané ji nazývali rajským kvě-
tem a zasvětili ji Panně Marii. Dle 
jedné legendy první růže vyrostla z 
kapek Kristovy krve pod křížem.

Ve středověké  Anglii se bílá a 
červená růže staly symbolem dvou 
soupeřících rodů. Jejich krvavá pře 
se zapsala do historie jako válka 
růží. -red-

Tichý asfalt je prý nevhodný
se jedná o aerodynamický hluk. 

Také údržba tichého asfaltu je 
jiná, než u běžných povrchů. Je 
pórovitý, a nečistoty se z něho 
musí vymetat, jinak neúčinkuje. 
Město by kvůli jedné ulici muselo 
pořídit speciální čistící stroj. 

Nejzásadnějším argumentem „pro-
ti“ však bylo, že dodavatel stavby   
odmítl pětiletou záruku a nabízí 
záruku jen dvouletou. 

„V případě pětileté záruky jsme byli 
ochotni akceptovat tichý asfalt. Bylo 
to také součástí výběrového řízení,“ 
ohlíží se starosta Zdeněk Navrátil.  
Dodavatel ale není schopen městu 
tuto záruku zaručit. Tichý asfalt je 
na Vysočině absolutně nevyzkou-
šený.

„Protože asfalt tvoří v objemu 
zakázky  velkou část, nejednali by-
chom jako dobří hospodáři při povo-
lení snížené záruky. Navíc bychom 
mohli být napadeni  od ostatních 
účastníků této veřejné zakázky, že 
jsme v průběhu změnili podmínky,“  
argumentuje starosta. 

Radnice se snažila autorům peti-
ce ze Smetanovy a  Tyršovy ulice  
vyjít maximálně vstříc v  požado-
vaném snížení rychlosti i v  umís-
tění radaru v ulici. Ulice Smetano-
va má být po celkové rekonstrukci 
otevřena do poloviny srpna. -lko-
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Reakce spolku Budoucnost z.s.
na články Anketa politiků - „Vodojem – sídliště s jediným příjezdem a „Žďár volá po koncepci dopravy“ z června 2016.
Po kumulaci několika silničních sta-

veb ve Žďáru se pozornost zastupite-
lů upnula k hledání vhodného řešení 
dopravní obslužnosti sídliště Vodojem. 
O co vlastně jde? Oblast s pouze jedi-
nou příjezdovou cestu, což dle jejich 
názoru může představovat určitá rizi-
ka. V souvislosti s tím se objevují dva 
hlavní důvody, proč je prý stávající 
řešení nevyhovující. 

Nedomyšlené (ne)zvýšení 
komfortu obyvatel?

Prvním důvodem je, že vytvoření 
druhé příjezdové cesty by přispělo ke 
zvýšení komfortu stávajících obyvatel 
z hlediska  dopravní obslužnosti. Nut-
no však podotknout, že za celých 40 
let existence sídliště s tímto nebyl pro-
blém a je otázkou, zda místní občané 
stavbu další přístupové cesty preferují.

V případě dalšího příjezdu by totiž 
došlo k nárůstu dopravy o dopravu 
tranzitní – oblast by se stala zkrátka 
průjezdní. Došlo by ke zvýšení hluku, 
škodlivin v ovzduší a samozřejmě i ke 
snížení bezpečnosti obyvatel. Velké 
množství obyvatel přitom představují 
právě rodiny s dětmi anebo stárnoucí 
spoluobčané, kteří sídliště vybudova-
li a nezaslouží si tedy, aby jejich mís-
to k životu bylo pokaženo plýtváním 
prostředků na projekty, které nejsou 
potřebné. Oblast Vodojemu je při-
tom dlouhodobě hodnocena jako jed-
na z nejoblíbenějších lokalit pro život, 
komorností, klidem a vyšší mírou bez-
pečí, které zajišťuje. Lze tedy pouze 
konstatovat, že mírné zvýšení dopravní 

obslužnosti by bylo naopak vyměně-
no za výrazné horší životní podmínky. 
Snaha vedení města o zlepšení situace 
je cenná, ale zároveň se domníváme, 
že z výše uvedených důvodů je dostav-
ba další přístupové cesty nežádoucí. 

Srovnatelným příkladem je součas-
ná praxe sídliště Klafar. Po vybudování 
nového mostu se stalo tranzitním síd-
lištěm, kterým projíždí, podle měře-
ní MÚ, v průměru 40 tis. aut měsíč-
ně. A zde bydlící občané si již na tuto 
skutečnost stěžují. Je samozřejmě 
žádoucí infrastrukturu v našem městě 
nadále zlepšovat, ale zastupitelům by 
bezesporu mělo jít primárně o kvalit-
ní životní prostředí lidí v jednotlivých 
čtvrtích města jako jednu z nejvyšších 
hodnot Žďáru. Spolek Budoucnost se 
však obává, že navrhovaný postup něk-
terých zastupitelů nehájí zájmy obča-
nů, neřeší klíčové problémy a došlo by 
jen k plýtvání prostředků.

Sporná bezpečnost, která je 
již zajištěna...

Druhým možným problémem s pou-
ze jedinou přístupovou cestou může 
být bezpečnostní riziko, neboť napří-
klad v případě požáru (či jiných mimo-
řádných událostí) může dojít k hor-
ší obslužnosti vozidly integrovaného 
záchranného systému (záchranná služ-
ba, hasiči, police). Tento, na první 
pohled racionální argument, je však 
rovněž nerelevantní. Sídliště totiž ve 
skutečnosti druhou přístupovou ces-
tu má. To, že je aktuální řešení dosta-
tečné a vyhovující ukázala např. opra-

va ulice Novoměstská, kdy se chodník 
po hrázi rybníka osvědčil jako dočasná 
i když „neofi ciální náhradní trasa“ pří-
jezdu do Vodojemu a po zkvalitnění 
by postačila budoucím požadavkům i 
bezpečnostnímu hledisku.

Z tohoto důvodu je tedy zbytečné 
stavět další příjezd a bylo by vhodné 
případně fi nanční prostředky věnovat 
do dlouhodobějších koncepcí, jako 
např. dostavba obchvatu, který se plá-
nuje již desítky let.

Ke koncepci dopravy
Spolek Budoucnost z.s. se domnívá, 

že koncepci dopravy pro Žďár není tře-
ba hledat. Má dobrou koncepci dopra-
vy spočívající ve vybudování obchva-
tu, který je v územním plánu města již 
roky, bohužel však zatím nebyl reali-
zován. Koncepci dopravy dle schvále-
ného Územního plánu nelze nahradit 
ničím levnějším ani lepším, protože 
kolem trasy obchvatu je dnes rozmís-
těna většina dopravních cílů. Není 
tedy nutné koncepci vymýšlet, ale rea-
lizovat přípravy celého obchvatu, pro-
tože obchvat může řešit jak tranzitní, 
tak regionální i místní dopravu a to 
dlouhodobě.

Je s podivem, jak je možné, že ačko-
li byl Žďár usnesením vlády ze dne 
19. září 2007 č.1064 zařazen minis-
terstvem dopravy s průjezdem 16 tisíc 
aut denně mezi 90 městy s nárokem 
na obchvat, k řádné přípravě celého 
obchvatu stále nedošlo. Zejména klí-
čové části obchvatu Jihlavská-Brod-
ská-výpadovka na Škrdlovice. Přitom 

v současné situaci by se dnes, v sou-
vislosti s přílivem peněz do veřejných 
rozpočtů z EU, fi nanční prostředky 
pravděpodobně našly. Proto apelujeme 
na občany, aby společně se spolkem 
Budoucnost z.s. působili na zastupite-
le k co nejrychlejší přípravě realizace 
celého obchvatu města. Chceme snad 
mnoho tím, aby zastupitelé konečně 
přistoupili k realizaci více jak 13 let 
schválené koncepce UP a tím naplnili 
smysl své veřejné funkce?

Je pravděpodobné, že k odsouvá-
ní přípravy obchvatu přispěl liknavý a 
rezignovaný přístup tehdejšího zastu-
pitelstva. Otázkou tedy zůstává, jestli 
se současné vedení města poučí z chyb 
svých předchůdců, kteří na realizaci 
obchvatu v podstatě rezignovali, anebo 
jestli půjdou v jejich šlépějích. Občané 
rozhodně chtějí investovat do budouc-
nosti - nejen své, ale  především do 
kvalitního zázemí pro život našich 
potomků či rodičů. Stavba obchvatu 
tento požadavek zcela jistě splňuje.

Spolek Budoucnost z. s. je občan-
ská iniciativa jejímž cílem je ochrana 
životního prostředí v našem městě a 
od svého založení je aktivním opo-
nentem města při tvorbě územního 
plánu a dopravních řešení. Již několik 
let vyzývá vedení města, aby se zabý-
valo prioritně prosazením vybudování 
obchvatu města a nikoliv budováním 
městského okruhu a změny v dopravě 
byly řešeny na základě zpracovaného 
generelu dopravy. 

htt p://www.budoucnost.nazory.cz
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Ovládejte svůj 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

Kolem barokního mostu se 
sochami v Klášteře již můžeme 
procházet bezpečně. Od léta sto-
jí z obou jeho stran lávky pro 
pěší. 

 Lenka Kopčáková

Lávky společně se zatravněným   
parkovištěm na straně od Táferny a 
upravené přilehlé plochy vybudo-
vala meziříčská firma Gremis dle 
projektu ateliéru PK Ossendorf 
z Brna. Stavba v objemu 11,4 mil. 
Kč proběhla v režii města. 

Lidé z části za Táfernou se již  bez 
přecházení či riskování  dostanou  
na parkoviště. 

Přes silnici na stranu k zámecké 
škole, muzeu i  památce UNESCO  
vede osvětlený přechod pro chod-
ce, po kterém lidé dlouho volali. 
Na parkovišti jsou vyznačená mís-
ta pro vozíčkáře.

Ještě zbývá upravit zatím provi-
zorně zhutněný chodník v délce 15 
metrů ke stanovišti autobusů.  Ten 
je nyní dočasně uzpůsoben bez-
pečnému pohybu školáků a turistů.

„Snažíme se  do krajského projektu 
Bezpečná silnice zapojit i delší záliv 
pro autobusy. Nyní je tu prostor pro 
dva zaparkované autobusy, chceme 
jej zvětšit na tři,“ informuje mís-
tostarosta Josef Klement.

Dle slov starosty Zdeňka Navrá-

tila město čeká na šanci, zda ny-
ní v červenci Státní fond dopravní 
infrastruktury vyhlásí druhé kolo 
na Bezpečné silnice 1. tříd. V tom 
případě Žďár zažádá o dotaci. 

„Teoreticky bychom mohli získat až  
85% dotaci, což jsou 2 mil. Kč. Cel-
kový náklad stavby činí 2,5 mil. Kč. 
A to je dobrým důvodem, proč vyčká-
váme,“ říká Navrátil. 

Zejména staří lidé ještě volají po 
parkovišti přímo u zelenohorského 
kostela, kam již nevyjdou.

Starosta říká, že radnice se snaží 
nalézt dočasné parkování autobusů 
v prostoru městské  obřadní síně 
na hřbitově. 

Zelené hoře však chybí i infor-
mační zázemí a hlavně WC. Ale 
památkáři  v areálu kostela zapsa-
ného v UNESCO nedovolí  posta-
vit žádný objekt. 

„Osobně jsem tento podnět posí-
lal na Ministerstvo kultury ČR, kde 
je program pro památky UNES-
CO. Tento program se však týká jen 
vnitřního areálu památky, což nás 
diskvalifikuje,“ oznamuje místosta-
rosta Josef Klement. 

Jak dodává, farnost hledá mož-
nosti za branami areálu. 

Zpracovala projekt zázemí pro 
kastelána a WC, ale ten se zadrhl 
na posudcích krajinářů a půdního 
fondu. 

Kolem barokního mostu 
už chodíme  bezpečně
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I letos pořadatelům akce počasí vyšlo. V sobotu 18. 6. 
bylo ve Žďáru nad Sázavou opravdu krásně. Návštěvníci  
přicházeli do areálu firmy PKS okna už před devátou, kdy 
byl oficiální začátek celé akce. Michal z Kouzelné školky 
i letos svým vystoupením ukázal, že pobavit malé i velké  
diváky prostě umí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Byly  
to hlavně rodiny s dětmi. Ale nešlo jen o obyvatele Žďáru nad 
Sázavou. Den otevřenych dveří a oken i letos nalákal také 
příznivce z mnohem širšího okolí. Účast byla téměř 1500 lidí, 
což je vyrovnání návštěvnického rekordu akce z roku 2014. 
 
 
Skákací hrady, malování na obličej, mobilní střelnice, bonbóny,  

balonky, soutěže s Hitrádiem Vysočina – to všechno spolu  

s prohlídkami výrobních hal zaručovalo zajímavé a zábavné  

dopoledne jak pro děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu akce  

si návštěvníci mohli z blízka a na vlastní oči prohlédnout, jak se 

okna či dveře z plastu, dřeva anebo hliníku ve firmě PKS okna 

vyrábějí. Novinkou v programu akce byla letos kaskadérská show 

na motorce. Vicemistr ČR z roku 2015 v této poněkud hlučné  

disciplíně nadchl nejen přítomné tatínky, ale mnoho malých kluků 

i holek. Na závěr celé dopolední akce potom své umění předvedli 

divákům trialisté z nedalekého oddílu AMK Hamry nad Sázavou. 

I další novinka, tj. soutěž o 5 velkých stavebnic LEGO, se ukázala 

jako vhodná a perfektně zapadla do programu.

Svůj cíl – ukázat výrobu kvalitních českých oken veřejnosti  

a zpřijemnit příchozím rodinám s dětmi jedno červnové sobotní  

dopoledne – akce i letos splnila. Navíc pěti dětem udělala  

na závěr radost výhra v soutěži o LEGO. Tak na viděnou za rok, 

v půli června 2017. Při sedmém Dni otevřených dveří a oken  

v areélu firmy PKS okna!

Den otevřených dveří  

a oken se vydařil!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.pksokna.cz

ročník6.
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Ve spodní části náměstí Repub-
liky  skončil začátkem červ-
na záchranný archeologický 
výzkum a stavební fi rma se pus-
tila do plánované rekonstrukce 
této části města. Ta poběží do 
konce prázdnin. 

 Lenka Kopčáková

Ale vraťme se k práci archeologů.  Po 
předchozím odstranění novodobých 
povrchů odborníci  z pražské archeo-
logické společnosti Pueblo od května 
zkoumali podzemní vrstvy a hledali 
stopy  žďárské historie.  

Stejný tým se zde činil již v roce 
2014, před rekonstrukcí vrchní plochy 
náměstí nad Starou radnicí.  Tehdy 
archeologové objevili základy bývalé-
ho pivovaru a studnu z 2. pol. 15. sto-
letí. Ta je nyní historizujícím prvkem 
náměstí.

Úzce spolupracovali s historiky Regi-
onálního muzea města a k ruce měli 
staré dokumenty, např. Mapu stabil-
ního katastru Žďáru z  roku 1835.  
Archeologové se pohybovali na plo-
še kolem  dřívějších masných krámů, 
dnes od hodin  k silnici.  Cech řezníků 
kdysi patřil k nejstarším a nejváženěj-
ším cechům ve Žďáře. Masné krámy  
jsou poprvé zmíněny v urbáři z roku 
1407.

První byly barokní vrstvy
S vedoucím  týmu  Pavlem Huštá-

kem jsme se na místě poprvé setkali  v 
polovině května. Tehdy právě odkryli 
historickou vrstvu s dlážděním odpo-
vídajícím konci  18. století. 

...Stojíme v oploceném prostoru, 
odevšud se ozývá  ťukání a škrabání. 
Archeologům pod rukama vyvstáva-
jí oblé kameny poskládané do tzv. ště-
tové dlažby.  Z několika míst  se ozývá 
vykřikování písmen a čísel, to vyměřu-
jí čtverce k dalšímu bádání. Dvojice s 
přístrojem na tyči zrovna  z výšky sní-
má jednotlivé zóny barokní vrstvy.

Jak Pavel Hušták  vysvětluje,  barok-
ní vrstvu zdokumentují pomocí nej-
novější technologie. „Poznatky ve 3D 
souborech pak spojíme dohromady a vy-
jde nám 3D zaměření, tedy jedna velká 
„plastická“ fotografi e, složená z detai-

lů, v souladu s mapovým podkladem,“ 
vysvětluje. 

Jak ale  ukázal předchozí zjišťovací 
výzkum,  při  rozsáhlé přestavbě celé-
ho náměstí v 70. letech byly archeolo-
gické situace  zničeny a odtěženy. 

„Pouze v případě, že by se jednalo o 
hlubší objekt, mohlo by něco zůstat. Uvi-
díme,“  konstatuje Hušták…

O měsíc později je archeolog již spo-
kojenější. Pod barokní vrstvou nalez-
li archeologové ještě  dvě, tři  úrov-
ně starších dlažeb ze 16. století. „I pro 
nás je zajímavé, že část tohoto prostoru 
fungovala od samotného počátku jako 
komunikační,“ komentuje. 

Lidé se zastavují  a se zájmem sledu-
jí jak  se parta za plotem rýpe  v zemi. 
Nakonec je celý plac rozparcelován 
jako šachovnice  a ve vyhloubených 
čtvercích se rýsují obrysy kamenných 
základů a stěn.

„Ve vyznačené pravidelné čtvercové síti  
jsme prozkoumali plochu a podařilo se 
odkrýt kulturní souvrství  mající mocnost 
přes jeden metr. V mnoha případech jsme 
se dostali až na úroveň geologického  pod-
loží,“ popisuje šéf archeologů. 

Dle sedimentů v nejnižších partiích 
řadí nálezy do 15. a 16. století. Odha-
duje,  že to je zřejmě období, kdy pro-
bíhalo rozšíření  města, od kostela sv. 
Prokopa a Havlíčkova náměstí, smě-
rem nahoru. 

„Podařilo se nám zmapovat osídle-
ní a aktivity, jak  vypadaly v minulosti. 
Odkryli jsme  základy pekařského domu, 
který je patrný ještě na Mapě stabilního 
katastru z roku 1825, a  část větší budo-
vy, patřící k masným krámům. Dnes na 
jejich místě  stojí ČSOB,“ uvádí. 

Zeď se vymyká nálezům
Za zajímavost archeologové poklá-

dají starší zeď, která pod pekařským 
domem  nerespektovala půdorys a 
porušovala kulturní vrstvy s nálezy 
renesančního stáří. Odborník  ji rám-
cově řadí do 1. poloviny 16. století. 

Z nejnovějších nálezů  archeologové 
narazili na pozůstatky prvorepubliko-
vé benzínové pumpy. V 60. letech byla 
stržena. 

Nevynechali ani průchod z náměstí 
do Radniční ulice, kde v rámci prvotní 
zjišťovací sondy také  zachytili kultur-

JAKO PRVNÍ odkryli archeologové barokní štětovou dlažbu. Než šli hlouběji, a 
tím baroko „zrušili“, pořídili přístrojem na tyči snímky pro 3D mapu. 

Žďár se začal rozrůstat v 15. století 

ARCHEOLOG Pavel Hušták a jeho tým zkoumali nedávno na žďárském náměstí.  

ní vrstvu. Odborníci pátrali i po dře-
věném potrubí, které spojovalo vodní 
zdroje vrchního a spodního náměstí. I 
pivovar byl na vodě hodně závislý.  

„Z potrubí bychom mohli dendrologic-
ky datovat, kdy došlo k pokácení stromů, 
a věděli bychom poměrně přesnou dobu 
vzniku kašen ve Žďáře,“ očekává od dal-
šího výzkumu Pavel Hušták. 

Desítky beden...
Ze žďárského náměstí si archeologo-

vé odvezli desítky beden naplněných 
nálezy k dalšímu bádání. Ať už kera-
miky, skla, kostí, coby pozůstatků po 
stravě, i kovových předmětů. „Máme 
také asi sedm mincí z období od 16. do 
20. století. Potřebují projít procesem kon-
zervace, protože jsou silně zoxidované,“ 
informuje Pavel Hušták. 

Nyní se specialisté pustí do zpraco-
vání nálezů a až budou mít  v hromadě 
i další analýzy a 3D zaměření, rozhod-
ně bude dle archeologa k historii žďár-
ského náměstí ještě co říci.  

Žďárské nálezy 
vystavuje Jihlava

Od poloviny června vystavuje Muze-
um Vysočiny v Jihlavě i nálezy ze žďár-
ského záchranného archeologického 
výzkumu z roku 2014.

To v rámci prezentace archeolo-
gických výzkumů z celé Vysočiny 
za poslední roky. Výstava trvá asi do 
poloviny září. Ze Žďáru je např. k vidě-
ní soubor asi 30 nalezených mincí, nej-
starší z konce 13.  století.   Dále nálezy 
pocházející ze zmiňované středověké 
studny, tedy výběr nalezených kachlů a  
keramických nádob.

Z minulého žďárského průzkumu  
je podle Pavla Huštáka stavebně nej-
zajímavější nález souboru  špalíčku 
a  technického zázemí středověkého 
pivovaru, od náduvníku, v němž klí-
čil  namočený ječmen a vznikal zelený 
slad, až po hvozd, sladovnické pánve a   
ohniště, kde se vařila tzv. mladina. 

Další zajímavostí tu byl značný sou-
bor keramického materiálu. „Pro obdo-
bí vrcholného  středověku a časného 
novověku je to nejobsáhlejší soubor, který 
byl  pro Žďár a oblast Žďárska nalezen,“ 
uvádí Hušták.

Ze středověké studny archeologové 
odebrali vzorky naplavenin, tzv. mak-
rozbytků. „Podařilo se nám rekonstruo-
vat i přírodní prostředí, které bylo v bez-
prostředním okolí. Neobvyklý byl nález   
broskvoně,  která  se ve Žďáře nepěstovala 
ani ve středověku. Vypovídá to i o tehdej-
ším importu,“ konstatuje na závěr Pavel 
Hušták z  archeologické společnosti  
Pueblo.

A JSME V  16. STOLETÍ. Starší zeď pod bývalým pekařským domem však  nere-
spektuje renesanční vrstvu.



Víte, že v místě dnešního mos-
tu na Žižkově ulici se klenul 
ještě před 87 lety čtyřobloukový 
kamenný most? Byl současní-
kem barokního mostu  
v Klášteře. 

 Lenka Kopčáková

Již v roce 1728 byl vyobrazen na 
vedutě města, čili topografi ckém obra-
zu výseku části města. Je ale docela 
možné, že tento most měl ještě ve stře-
dověku svého dřevěného předchůdce. 

Po původu mostu pátráme s histori-
kem Regionálního muzea města Milo-
slavem Lopaurem - autorem Žďárské-
ho uličníku I.

„Zatím mnoho informací o okolnostech 
vzniku a stáří původního mostu nemá-
me,“ konstatuje historik, který  ale usi-
lovně hledá zatím neprobádané stopy 
žďárské minulosti v brněnském Zem-
ském archivu.

Musíme si představit, že jako první 
bylo ve Žďáře zastavěno prostranství 
kolem farního kostela, s přiléhající částí 
Havlíčkova náměstí a náměstí Repub-
liky. Sem směřovala, přes říční brod a 
nynější Podskalí, významná středo-
věká komunikace od Hamrů a Přiby-
slavi, po níž jezdily povozy. Z horní 
části dnešní Žižkovy ulice také vedla 
přes řeku lávka, zakreslená  na vedutě 
z roku 1728.  Pak se postupovalo šik-
mou ulicí (Podskalí) nahoru k centru. 
V této lokalitě stály zejména roubenky 
se štítovou orientací střechy, tzv.  lome-
nicemi.  

„Tehdy vedle staré fary, která byla zbo-
řena v 19. století,  stála městská brána (v 
místě nynější fary). Až když se začátkem 
14. století zakládala horní část rynku, 
vznikla nová brána blíž k centru (dodnes 
její mladší obdoba stojí vedle Süssova 
hostince), a  tak byl kostel sv. Prokopa s 
tehdejším  hřbitovem vyloučen z rynku,“ 
uvádí historik.

Tato hamerská cesta je prý ještě uvá-
děna v pozemkových knihách  ze 17. 
století, a byla tou první ze čtyř  cest 
do města. Na rynek se vjíždělo čtvr-
tou zapomenutou branou, která se 
dodnes nachází mezi hostincem u Süs-
sů a bývalou poštou, dnes je tu prodej-
na racionální stravy. „Tato čtvrtá brána 
přestala svému účelu sloužit někdy v prů-

běhu 18. století. Dodnes se  z  obou stran 
dochovaly kamenné bloky, to aby  povozy 
neotrkaly stěny,“ vysvětluje.

Od Hamrů se dalo dostat ještě snazší 
cestou, a to přes dnešní Dolní ulici, 
kudy vedla stezka z kláštera; bylo však 
nutné přebrodit řeku. Tehdejší cesta 
od kláštera však, dle historika, nevedla 
stejně jako dnes. „Původně se přijíždě-
lo po trase „po proudku“. Tak byl zván  

horní zvýšený břeh  podél Sázavy,  kde 
se už dnes rozkládá část zástavby Klafa-
ru,“ říká. Trasa pokračovala přes řeku 
k ulici Tvrz, nyní lávka u autobusové 
zastávky. Ve směru od kláštera pak byla 
tato cesta přeložena na dnešní Dolní 
ulici, čímž se povozy dostaly do měs-
ta, aniž by musely překonávat vodu na 
brodu. 

Také cestujícím od Přibyslavi bylo 
potřeba usnadnit příjezd do měs-
ta. Přes říční brod byl tedy, někdy v 
novověku, vybudován most. „Kdy  se 
tak stalo, bohužel nevíme, ale odhado-
val bych, že za kardinála Ditrichštejna. 
Tehdy vznikla obrovská država, kterou 
vytvořil František kardinál z Dietrichštej-
na po bělohorské porážce českého stavov-
ského povstání  v roce 1620. Získal jako 
konfi skáty i panství Polná a Přibyslav, a 
Nové Město. Zde soustředil významnou 
část železářské výroby, a význam Žďáru  
a této komunikace od Přibyslavi stoupl,“ 
uvádí Miloslav Lopaur.   A to mohl být 
důvod k postavení  mostu, buď zděné-
ho, nebo spíše dřevěného. 

Velká povodeň v roce 1714 smetla 
v Podskalí na 12 domků. „Pokud byl 
most dřevěný, dozajista byl stržen,  neboť 
řekou pluly stržené stavby i stromy,“ říká. 

Podle pamětního záznamu tehdy 
rozvodněná   řeka unášela i chlév od 
zámecké papírny, na němž  se drželo 
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Seriál
Žďárské mosty 3.

Kdysi tu stál čtyřobloukový most

STARÝ kamenný most přes řeku, jak vypadal v 19. století.  Pohled zhruba od 
dnešního Domu kultury.  

ÚSTUP německé armády v květnu 1945 po mostě, který měl tehdy  15 let a 
vydržel až do roku 2006. Snímky: archiv Regionální muzeum města

Silniční most na Žižkově ulici prošel v roce 2006 rozsáhlou přestavbou v 
režii Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Co tehdy bylo hlavním důvodem stavby, a v jakém nákladu. Odpovídá  
ředitelka Správy Jihlava, Marie Tesařová.

Podle jejích slov byl u prvorepublikového mostu ev. č. 19-075 přes řeku 
Sázavu zásadním problémem jeho celkový  stav. V sedmistupňové škále byl 
při hlavní prohlídce v roce 2005 ohodnocen klasifi kačním stupněm VI – vel-
mi špatný. „Proto jsme rozhodli o urychlené přípravě projektu k rekonstrukci,“ 
vysvětluje. Jakým způsobem má být most rekonstruován,  prý vždy vyplyne z 
diagnostického průzkumu, a podle jeho výsledků se zpracuje projekt. „Jelikož 
se při průzkumu ukázalo, že betony nosné konstrukce a opěr původního mostu 
jsou tak  nekvalitní, že je není možno žádným způsobem sanovat,  byl most zce-
la vybourán, a namísto dvoupolového mostu byl vybudován jednopolový, hlavně 
z důvodu potřebného průtočného profi lu. Celkové náklady dosáhly 22 mil. Kč,“ 
upřesňuje Marie Tesařová. -lko-

Nezbývalo, než most vybourat

JIŽ neopravitelný most byl  v červenci 2006 zbourán. Foto: Lenka Kopčáková

asi osm trosečníků.  „V místě brodu na 
dnešní Žižkově ul.  se ještě pár nešťastní-
ků drželo. Chlév se ale postupně rozbil, 
někde u Březinova mlýna v Hamrech lidé 
spadli, a někteří byli zaneseni až k Pekel-
skému mlýnu v Sázavě. Přežili tři lidé, 
zahynul jistě papírník Franc Kirschner 
a jeho tři děti,“ uvádí historik z archiv-
ních pramenů. 

Po této události byl v místě brodu 
postaven čtyřobloukový kamenný 
most, který je již vyobrazen na zmiňo-
vané vedutě z roku 1728. 

V té době Josef Ignác rytíř z Hoff -
eru připravoval dějiny Moravy a  od 
každého města a panství požadoval 
podklady. Město Žďár a klášter mu 
dodaly 100stránkový materiál, včetně 
vedut kláštera a města.  A právě ty jsou   
dokladem první existence kamenného 
mostu na dnešní Žižkově ulici.

„Most byl přestavěn  v roce 1839, doslo-
va se píše o postavení, ale za  tuhých mra-
zů v roce 1929 popraskaly jeho klenby  a 
celý most musel dolů,“ uvádí Lopaur. 

Radnice na stejném místě v roce 

1930 nechala postavit most železo-
betonový, s rovnou mostovkou. Jeho 
zvláštností  byl oblouk s osvětlením, 
což dělalo dojem brány. I  tento most 
byl několikrát opravován. Jeho sta-
ré zbytky již naprosto zmizely  v roce 
2006, při celkové přestavbě mostu v 
režii Ředitelství silnic a dálnic Jihlava. 

Lokalita má ještě jednu zajímavost. 
Domkům za vodou se říkalo „ve Štá-
nu“, nebo „Štány“, asi od německého 
označení skály, nebo menších  lomů 
situovaných po obou stranách řeky, 
např. na úpatí Ptáčkova kopce. Tam 
dnes stojí městský úřad a začíná sídliš-
tě Stalingrad. V roce 1894 dostala ulice 
k dnešnímu kinu  ofi ciální název Žiž-
kova, ale staří Žďáráci stále říkají „ve 
Štánu“. 

Kdo mohl po 
mostech přejíždět

Přes starý čtyřobloukový most prý v 
době válek o rakouské dědictví, mezi 
Marií Terezií a sousedním Pruskem, 
Bavorskem, Saskem a Francií (1740 až 
1745), připochodovaly od  Borové sas-
ké jednotky generála Polastrona a fran-
couzské jednotky generála Rochaua.

„Dokonce se ve Žďáře měla odehrát šar-
vátka mezi rakouskými husary poručíka 
Zichyho a výše uvedenými Sasy a Fran-
couzi.  Snad byli i mrtví.  Zbytek rakous-
ké jednotky se stáhl do lesů za Žďár. 

Z osobností mohl přes kamenný most 
teoreticky přecházet od Přibyslavi Karel 
Havlíček Borovský, ale je to jen spekula-
ce,“ upozorňuje historik.

Přes prvorepublikový  most  9. 
května 1945 ustupovala německá 
armáda, která z dolního začátku Žiž-
kovy ulice vedla palbu proti Podska-
lí.  Tehdy vyhořely čtyři domky, situ-
ované pod tvrzí.
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Jan Teplý: Už dávám jen rady vyžádané…
(Pokračování ze str. 1)

 Na tu kašnu v Novém Městě jsem 
poprvé vystoupil 20. listopadu 1989. 
Tehdy nás bylo jedenáct a dru-
hý den už šestnáct... Najednou nás 
začali zvát na obec k různým jedná-
ním. Když úředníci vyslovili zkrat-
ku ČOV, jen jsem „koukal“ - a ona to 
byla čistička odpadních vod (ohlíží 
se s úsměvem). 

V roce 1990 jsem byl kooptován 
do pléna ONV a za půl roku mě zvo-
lili místopředsedou ONV.

Radili jste se v počátcích s ostat-
ními přednosty?

Veřejná správa byla pro většinu 
nás, přednostů, oblast nepoznaná. 
Neměl nám kdo poradit. První dva 
- tři roky jsme byli odkázáni sami na 
sebe, takže místy to byla až lidová 
tvořivost. 

Dobře byla připravena oblast eko-
nomiky, kterou prezentoval Klaus, 
Dyba a Ježek. Ale oblast legislativy, 
zákonodárství, pokulhávala - a kul-
há dodneška. Takže všechny ty pri-
vatizace byly velmi dobře myšlené, 
ale nebyly absolutně právně zvlád-
nuté. 

Prošel žďárský okres za deset let 
vašeho přednostování změnou?

V roce 1991 jsme začínali na 207 
obcích, a do mého odchodu v roce 
2001 došlo ke sloučení některých 
obcí na počet 197. Z toho je šest 
měst.

Jak s odstupem pohlížíte na nej-
důležitější události, které se za 
vás na okrese staly?

Daleko větší událostí, než rekon-
strukce okresní nemocnice, byla 
oprava Vírské přehrady - doslova 
za minutu dvanáct. V roce 1991 js-
me zabránili jejímu protržení. Jen 
pro představu: ta hráz už pulzova-
la. Obrátil jsem se na ministerstvo 
fi nancí, které okamžitě uvolnilo 
zdroje. 

Jenže když námi oslovení odbor-
níci zjistili, jak byla tato stavba v 50. 
letech zfušovaná, utekli - s tím, že 
hráz je neopravitelná. Byla to zou-
falá situace. Nakonec nám pomo-
hl pan profesor  Witt ke z Němec-
ka, který má obrovskou zásluhu na 
záchraně přehrady. Jednotlivé pře-
hradní bloky nyní zpevňuje speci-
ální betonáž a chování hráze hlídá 
přesný systém měření.

Jak se na problém Vírské pře-
hrady vůbec přišlo?  

Když jsem jako novopečený před-
nosta objížděl stavby v okrese, udi-
vilo mě, proč je hladina Víru 12 
metrů pod korunou. Zpočátku se 
vedení Povodí Moravy kroutilo, ale 
pak přiznali, že levá strana hráze 
není vůbec ukotvená, a navíc mezi 
pátým a šestým blokem běží tek-
tonický zlom. Že se při výstavbě v 
roce 1957 podařilo zlepšovákem 
ušetřit. Základ hráze nebyl udělán 
podle původního projektu. A prá-
vě zde začala špatně založená hráz 
„klouzat“. Navíc zrezavěly kovové 
prvky  betonových klínů, které byly 
zhotoveny dodatečně u paty hráze, 
takže problémů měla Vírská přehra-
da opravdu moc. 

Tehdy měla veřejnost dojem, 
že jde o běžnou opravu vodního 
díla... 

Ano, a jsem rád, že se nám tak 
velkou závadu podařilo vyřešit v 
absolutním utajení. Tehdy jsme 
pravý důvod neřekli ani okresní-
mu shromáždění, od kterého js-
me potřebovali uvolnit prostřed-
ky. I starostové se domnívali, že jde 
o repasi přehrady. Nechtěli jsme, 

aby vznikla panika. Ale my všichni 
„zasvěcení“ jsme zažívali opravdu 
horké chvíle.  

Oprava hráze se podařila do roku 
1997 za obrovské spolupráce a nad-
šení všech, od Povodí Moravy po 
ministerstvo fi nancí. 

Jen díky tomu se v oblasti zvládla 
následná povodeň, která přišla hned 
v červenci toho roku. Opravenou 
Vírskou přehradu jsme mohli využít 
a naplnit až po korunu. Nebáli jsme 
se ani při očekávání povodně v roce 
2002. Osobně jsem tehdy obcházel 
lidi, abych jim vysvětlil, že potřebu-
jeme kvůli získání kapacity upustit 
přehradu a uděláme umělou povo-
deň, která jim zaplaví sklepy. A ti 
lidé to vzali.

 
A co rekonstrukce nemocnice, 

strategické pro Žďársko? 
Abych pravdu řekl, musel jsem 

odvolat tři ředitele, aby ten čtvrtý, 
doktor Kadlec, začal plnit moji kon-
cepci. Na rekonstrukci se prostavěla 
víc jak miliarda korun. Při budová-
ní dnešních chirurgických sálů se 
narazilo na podzemní jezírka, takže 
bylo třeba budovat hluboké piloty.  
Ztratili jsme tempo, a stavba za pro-
vozu se o dva roky protáhla.

Důležitým úspěchem té doby 
bylo přece i zapsání Zelené hory 
na světový seznam UNESCO! 

Úspěch byl, že se tehdy podařilo 
zapsat Zelenou horu do seznamu 
UNESCO i při obrovskému nezáj-
mu tehdejší porevoluční žďárské 
radnice. Moc jsme tehdy podporu 
radnice potřebovali. Ta přišla až s 
novým starostou Jaromírem Brych-
tou. 

Příprava zápisu kostela sv. Jana 
Nepomuckého na seznam UNE-
SCO trvala určitě čtyři roky, a s 
nápadem přišel dnes již zesnulý Jan 
Černý, který mi v 90. letech dělal na 
OkÚ kancléře. Lví podíl na úspěš-
ném vyjednávání měl i hrabě Rad-
slav Kinský. Jenže bez spolupráce s 
městem to prostě nešlo. Po našem 
nátlaku posílala radnice na jednání  
tajemníka  Stanislava Kopala.  

Je nějaká událost z doby vašeho 
přednostování, na kterou je vám 
ještě nyní nepříjemné vzpomí-
nat? 

Není jich mnoho. Ale nerad vzpo-
mínám na takové ty nedomluvy, 
respekt. domluvy, které platily jen 
tři minuty, než ti lidé opustili moji 
kancelář. V prvním porevolučním 
období to bylo zejména ze strany 
některých politiků a představitelů 
města Žďáru. 

Vzpomínáte, jak si v květnu 
1995, při žďárské oslavě 50. výro-
čí ukončení války, nepodali ruku 
žďárský starosta a ruský velvysla-
nec?

Byla to ostuda. Tehdy jsem do 
Žďáru pozval všechny ještě žijí-
cí partyzány, kteří se podíleli na 
osvobození Žďárska. Přijelo šest li-
dí z Ruska a Ukrajiny. Následovala 
komunikace mezi městem Žďárem 
n. S. a Ruským generálním konzulá-
tem v Brně. Rusové přijeli na jedná-
ní nadšení, protože jsme se oprav-
du o ty stařičké partyzány starali 
a zabezpečili jsme je.  Pan starosta  
Brychta byl zavázán zastupitel-

stvem, že musí připomenout čečen-
skou otázku. Při jeho projevu se 
situace vyhrotila, a už si nepamatu-
ji, z které strany se stalo, že si nepo-
dali ruku...  

Pár dní nato se o žďárské pouti 
stala rasově motivovaná vražda, 
kdy čtyři skinheadi ve věku od 17 
do 21 let umlátili romského otce 
pěti dětí…

Ono to bylo trošku složitější. Prv-
ní impuls byl zde, v Novém Městě 
na Moravě, když v kulturáku Rom 
vrazil nůž do srdce 16letému stu-
dentovi průmyslovky. Jeho pohřeb 
se odehrával za přítomnosti minist-
ra pro lidská práva Němce.

Pak přijeli skinheadi z Havlíč-
kobrodska a ve Žďáře, nejspíš 
náhodně, přišli k domu romské 
rodiny. Tibora Berkiho, otce pěti 
dětí utloukli baseballovými pálka-
mi. 

Nevím jak to tehdy přesně probí-
halo ve Žďáře, ale zde ve Městě byla 
atmosféra fakt napjatá. Spolu se 
starostou a katolickým a evangelic-
kým farářem jsme ve čtyřech město 
„zvládli“. 

Když jsme se pak po pohřbu T. 
Berkiho sešli na okresním úřadě 
se čtyřiceti romskými organizace-
mi,  bylo to pro mne, jako přednos-
tu, jedno z nejsložitějších jednání. 
Místy jsem si musel vynutit auto-
ritu zvyšováním hlasu. Nakonec se 
organizace pustily i samy do sebe.

Čemu jste rád, že se v porevo-
lučních letech podařilo prosadit?

Mně se nelíbí slovo „prosadit“. 
My jsme se snažili hledat konsen-
zus v různých oblastech. Nejlépe se 
to podařilo v sociální oblasti, i když 
za cenu nepopulárních a personál-
ně složitých rozhodnutí, které jsem 
ještě před rokem 1991 udělal jako 
místopředseda ONV. 

Pro mne tehdy bylo nepřijatel-
né, jak se vedly domovy důchodců 
a sociální služby. A tehdejší ředitel 
OSSZ nechtěl těmto věcem - diplo-
maticky řečeno - rozumět. Vyřešil 
jsem to zrušením celé Okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení, kterou js-
me později nahradili daleko štíhlejší 
formou organizace. 

Vybudovaná sociální síť se nejví-
ce přiblížila našim představám, aby 
klienti domovů důchodců i různých 
forem sociálního ubytování zůstávali 
ve své domovské obci, či v její blíz-
kosti. 

Také se dotáhl na dnešní úroveň 
Ústav sociální péče pro mentálně 
postižené v Křižanově. Podařilo se 
nám nadchnout pracovníky pro služ-
bu klientům.  (Pokračování příště)

Přednosta Okresního úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou v letech 1991 - 2001.

Kvůli nesouhlasu se vznikem  13 krajů 
v roce 2001 abdikoval.

Je otcem čtyř dětí a dědou osmi vnu-
ků.

Ing. Bc. Jan Teplý
(* 1949 v Novém Městě na Moravě)

JAN TEPLÝ má za sebou deset let stresující funkce přednosty okresu, a pak pra-
coval i v Rusku. Dnes, namísto obleku a upjaté kravaty, chodí neformálně v rifl ích 
a  užívá si přírody rodného Novoměstska. Foto: Lenka Kopčáková

Protržení Vírské 
přehrady zabránili 

„za minutu 12“



A jedeme!!! 
Motor staré Karosy hlasitě zabere 

a „kulatý“ autobus z roku 1965 se 
dává do pohybu. Cestující uvnitř 
se drží kovových madel na opěra-
dlech a drncají se v koženkových  
sedadlech. 

Jízdu si jaksepatří užívají malí 
i velcí a mávají všem na potkání. 
Lidé z chodníku pozdrav opětují. 
Také řidiči z protijedoucích vozů 
se usmívají… 

Při Dni Žďáru  v sobotu 11. červ-
na autobus veterán pendloval 
mezi náměstím Republiky a Pil-
skou nádrží, kde se ve stejný den 
odehrávaly závody Dračích lodí. 
Celý den se v MHD jezdilo zadar-

mo.  „No je to rozdíl,“ říká prošedi-
vělý šofér, který prožil éru těchto 
vozů  a dnes  na linkách MHD vozí 
pasažéry v moderních autobusech.  
„Už jsem z toho celý hluchý,“ hubu-
je  „naoko“ na  svoji vyleštěnou 
svěřenkyni. Jak prozrazuje, víc jak 
padesátiletá ale udržovaná Karosa 
bývá často oblíbeným zpestřením 
svateb a společenských akcí. 

 -lko-
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V pátek 3. června dopoledne zatím 
není před Domem kultury velký 
ruch, lidé se trousí jednotlivě. O vyso-
ké hodnotě fi latelistických exponátů 
však vypovídá přítomnost policejních 
vozů, a ochranka uvnitř bedlivě pro-
chází všechna zákoutí.

Akci pro ŽN přibližuje předse-
da organizačního výboru Volfgang 
Macourek. Potvrzuje, že výstava poš-
tovních známek má speciální zabez-
pečení.

Nejvzácnější známka výstavy? 
Nejcennější tu máme dvě sbírky 

známek z období Československa po 
roce 1918. Nejvzácnější je známka 
dobře známá veřejnosti, tzv. přetisk 
50 x 50 z emise Osvobozená republi-
ka. Dnes existuje jen 17 doložených a 
dochovaných  kusů.

Zde na výstavě známku představují 
soukromí sběratelé ze Slovenska. 

Pro představu, jaká je hodnota 
výstavy? 

 To nezveřejňujeme.  Z bezpečnost-
ních důvodů. Je vysoká. Ve spolupráci 
s Policií ČR a Městskou policií máme 
ochranku na samotné výstavě, i venku.

Alespoň řádově naznačte? 
Ve stovkách miliónů. 

Snímky: Lenka Kopčáková

Žďár viděl sběratelské rarity za milióny

Jaká je návštěvnost výstavy? 
Dnes, v pátek 3. 6. dopoledne, oče-

káváme  návštěvy škol. Při včerejším 
ofi ciálním zahájení, za přítomnosti 
hejtmana kraje, starosty Žďáru a před-
sedy Svazu českých fi latelistů, zde byla 
poměrně velká návštěvnost, až jsme 
byli překvapeni. I pan hejtman strávil 
pohlídkou exponátů přes hodinu. 

Vystavují kluby, nebo jednotlivci? 
Jde o soutěžní výstavu, a vystavují 

tu soukromé osoby. Zde, ve Žďáře, se 
kvalifi kují na výstavy vyššího stupně, 
především na Světovou výstavu poš-
tovních známek v Praze v roce 2018.

Co musí vystavovatelé pro kvalifi -
kaci všechno splnit? 

Na to jsou přísné propozice, podob-
ně, jako ve sportu, se udělují  body. 
Právě výstavou prochází sedm „žer-
menů“ (Pozn. red.: míjí nás páno-
vé s motýlky), kteří bodují jednotlivé 
exponáty. Na základě bodů se pak při-
děluje medaile a vystavuje se průkaz 
exponátu, v němž je uvedena přísluš-
ná kvalifi kace.

Bylo nějaké tematické zadání, 
nebo mohlo jít o libovolné známky? 

V celém světě platí stejné přesné 
propozice. Každý stupeň výstavy má 
deset tříd a exponáty musí být zakata-
logizovány tematicky do daných tříd. 

Může se jednat např. o historii poš-
tovnictví, různé náměty, celiny, fi late-

listickou literaturu apod. Jedna třída 
je mládežnická - do 18 let.

 
Je tu něco, co vás coby organizá-

tora mile překvapilo?
Je zde spousta velice kvalitních 

exponátů. To jsem ani nečekal. 

Mám tomu rozumět, že 126 expo-
nátů znamená  126 tabel? 

To rozhodně ne. A nejedná se o 
tabla, ale rámy. Buď je to tzv. jedno-
rámovka, čili exponát má jen jeden 
rám, a větší exponáty mají  pět rámů. 
Podle toho také „žermeni“ hodno-
tí komplexnost sbírky.  Vystavovatel 

také nikdy neukazuje celou sbírku, ale  
jen výtah z nějaké sbírky toho  nejlep-
šího,  s čím jde do soutěže.

A  čím se „vytáhli“  sami Žďáráci?   
 Máme tu čtyři exponáty zaměřené 

na literaturu a uvidíme, jak dopad-
nou.  Jeden je můj, druhý Emila Peli-
kána a dva Jiřího Koukala.   

Co ženy a sběr poštovních zná-
mek? 

Ve žďárském klubu máme asi tři 
členky. Jinak je nás ale čím dál tím 
méně, už asi jen šedesát.  

 Lenka Kopčáková

DLOUHOLETÝ fi latelista Volfgang 
Macourek.

VYSTAVENÉ exponáty byly námětem hovorů nadšenců. 

TO JE ONA. Nejvzácnější známka 
výstavy a mezinárodně uznávaná rari-
ta, přetisk 50 x 50 z emise Osvobozená 
republika. Ve Žďáře ji vystavoval slo-
venský sběratel.

Cestující vozil Žďárem historický autobus

Žďárský Dům kultury byl první červ-
nový víkend dějištěm 2. česko-sloven-
ské fi latelistické výstavy. Nadšenci, 
kteří budují své sbírky a exponáty, se 
tu kvalifi kovali pro Světovou výstavu v 
Praze roku 2018.  

Stovka vystavovatelů, zejména z 
Čech a Slovenska, dala na odiv celkem  
126  exponátů v miliónových hodno-
tách. K vidění bylo nepřeberně poš-
tovních známek, dopisnic a kuriozit 
poštovního provozu, třeba i potrubní 
pošty.

Nad výstavou převzali záštitu premi-
ér Bohuslav Sobotka a hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. Premiér ve 
Žďáře pokřtil příležitostní poštovní 

známku, na níž jsou vyobrazeny stát-
ní znaky obou zemí.  Autorem znám-
ky i příležitostného razítka je ak. malíř 
Pavel Sivko. 

Česká pošta umožnila návštěvní-
kům pořízení vlastní známky, a lidé si 
nejčastěji dávali na známky fotky dětí. 
Související akcí byla na Staré radni-
ci do 25. 6.  výstava prací slovenského 
grafi ka Dušana Kállaye, který se také 
podílí na známkové tvorbě.

 Filatelisté si letos připomínají 130 let 
od zavedení R-nálepky na doporučené 
dopisy v českých zemích (1. 10. 1886), 
a konkrétně ti žďárští slaví 180. výro-
čí založení zdejšího poštovního úřadu 
(1. 8. 1836). -lko-

Vyšla speciální známka

PAMATUJETE? Takto jsme kdy-
si  jezdívali ve žďárské MHD, a  paní 
průvodčí přímo ve voze štípala jíz-
denky. Děti za padesátník, dospělí za 
korunu… Foto: Lenka Kopčáková
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Provádím montáže elektronických 
zabezpečovacích systému Jablotron. 
Rychlost,kvalita, spolehlivost. 
Jiří Kadlec - tel. 602 706 748, 
www.elekad.cz

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

Zabezpečovací systémy

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: 
Výprodej sezonních rostlin, trvalky, 
trávy, byliny, skalničky, okrasné stromy 
a keře, jehličnany, pnoucí rostliny, 
zeminu. Projekty a realizace zahrad. 

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

Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 

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

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

Prodej pevných 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

PRONÁJEM 
Pronajmu byt 3+1 s balkonem, dobře 
situovaný v blízkosti polikliniky, školy, 
sportovního areálu.
tel: 721 662 401
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Milí čtenáři,
redakce Žďárských novin 

vám přináší ucelenou nabíd-
ku letního dění ve Žďáře nad 
Sázavou. Pro lepší orientaci je 
řazena do bloků, v úvodu uvá-
díme vždy pořadatele akce. 

 Vaše redakce

(SE.S.TA) 
Pá 8. - ne 10. 7., pá 18.00, so, ne 

15.00
Zámek a město Žďár n. S.
FESTIVAL 
KORESPONDANCE 2016
Třídenní mezinárodní festival sou-

časného tance a pohybového divadla.
Děti do 12 let zdarma. 

(Hudební klub Batyskaf)
1. nádvoří zámku
FESTIVAL POD ZELENOU 

HOROU
Pá 22. 7. od 19.00 Hoochachos | 

Tata Bojs
So 23. 7. od 14.00 Krucipusk | Kaš-

párek v rohlíku | Luboš Pospíšil a 5P | 
Pequena Morte [Bra] | TiNG | Funky 
Chicken | AmaTer.

(Kultura Žďár)
Pá 5. a so 6. 8., Zámek Kinských 
34. ročník
HORÁCKÝ 
DŽBÁNEK 

Pá od 17.00: 
Trapeři s Robertem Křesťanem / 

Jitka Vrbová  
Tomáš Linka a jeho Přímá Linka  

/ Lojzo
So od 14.00: 
Kamil Střihavka / K.T.O. / Bayou 

Alligators 
Oldáš Oldřich Kaiser a Dáša Vo-

katá / Švihadlo / Fleret.
Uvádí: Jiří „Moravský” Brabec, 

zvuk: Petr Stejskal. Tvořivé a umě-
lecké dílny, občerstvení. Předprodej: 
pokladna DK, KV a výstavní síň Staré 
radnice.

(Město Žďár n. S.)
So 16. 7. a so 20. 8., 8.00 – 12.00, 

nám. Republiky
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Produkty pěstitelů a farmářů z regi-

onu.

(Kultura Žďár)
Do ne 24. 7.
Galerie Stará radnice
FENOMÉN UMĚNÍ
 – FANTASY, SCI-FI 
A DOBRODRUŽSTVÍ
Otevřeno: út - so 9 – 12 a 13 – 17 

hod., ne 13 – 17 hod.

Út 26. 7. – ne 14. 8.
Galerie Stará radnice 
MONIKA  VOSYKOVÁ - SKLO
Vernisáž 26. 7. od 17.00.
Otevřeno: út - so 9 – 12 a 13 – 17 

hod., ne 13 – 17 hod.

Do ne 14. 8.
Malá galerie Stará radnice 
PRÁCE VÝTVARNÉHO 
OBORU 
Výstava žáků ZUŠ F. Drdly, otevře-

no: po - ne 9 – 12 a 13 – 17 hod.

(Knihovna M. J. Sychry)
Vestibul Čechova domu
JAROSLAV PROVAZNÍK: FO-

TOGRA FIE VYSOČINY
Výstava ve spolupráci s Horáckou 

galerií v Novém Městě n. M. 

Odd. pro děti a mládež
KOUZELNÉ, SLUNCEM PRO-

VONĚNÉ PRÁZDNINY
Práce dětí z MŠ a ZŠ Polnička. 

(Modelové království Žďár)
St, čt, so, ne: 10 – 17 hod. suterén 

Domu kultury
OBŘÍ MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ 

„HO“ S NÁMĚTEM VYSOČINY
Expozice známých železničních sta-

nic, mostů, viaduktů a kulturních pa-
mátek.

(Regionální muzeum města)
Do 3. 7., Tvrz
TAKOVÍ JSME BYLI
Výstava snímků z let před rokem 

1989...prvomájové průvody, nakupo-
vání v Merkuru, posezení v „Mlíčňá-
ku“ či výstavba sídliště Přednádraží.

Od 12. 7. do ne 4. 9., Tvrz 
CESTA K PRA MENŮM
Výstava k 65. výročí zahájení výro-

by ve spol. Žďas. Vernisáž 14. 7. od 
16.00.

Už 65 roků práce se promítá do ži-
vota několika generací. První přišla v 
50. letech budovat podnik, který při-
nesl práci tisícům lidí z různých míst 
republiky... 

Vstupní část výstavy: první roky 
výstavby fi rmy a tehdejší život ve měs-
tě. Druhá část: Žďas současnosti. 

(RMM a ŘKF sv. Prokopa)
So 2. 7. a so 27. 8. (9.00 - 20.00)
VĚŽ OTEVŘENA
Bezplatný vstup na věž kostela sv. 

Prokopa ve skupinách po 15 osobách 
s průvodcem. Trvá asi 20 min. Ve věži  
historické snímky města ke konfron-
taci s dneškem. 

(SE.S.TA)
Do konce září: denně 9 – 18 hod., 

areál zámku
MUZEUM NOVÉ GENERA CE
Moderní expozice se zážitkovými 

prvky a exponáty z významných čes-

RÁNO PŘED ŠESTOU, když „Žďasáci jdou na šichtu“. Stejný pohled po 65 let.
 Foto: archiv RMM

POHLED NA VĚŽ kostela sv. Prokopa 
stokrát jinak. Stejně tak je to opačně, z 
kolibří perspektivy…
 Foto: Lenka Kopčáková

kých institucí: Cesta areálu bývalého 
cisterciáckého kláštera a nynějšího 
zámku během téměř osmi století.

(Regionální muzeum)
Út – ne: 9 -12, 13 - 17 hod.
MOUČKŮV DŮM 
Stálá expozice města: prvorepubli-

kový obchod, měšťanský salón apod. 
Prohlídka v každou celou hodinu 
(kromě 12 hod., poslední prohlídka 
v 16 hod. Začátek prohlídky v budově 
Tvrze. 

(Zelená hora)
Do 31. 10., Poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  

S PRŮVODCEM 
Trasa vede od hlavní západní brány, 

přes hřbitov do kostela. Trvá 45 mi-
nut. Hlavně o víkendech je třeba sle-
dovat obsazenost prohlídek (info@
zelena-hora.cz).

(Český svaz ochránců přírody)
Čt 14. 7. od 15.30, parkoviště u 

hřbitova na Zelené hoře
CO SE DĚJE V TRÁVĚ
Vycházka za brouky a motýly s prů-

vodcem Milošem Dudychou ze Sprá-
vy CHKO Žďárské vrchy. Pro děti 
jsou připraveny úkoly i malá odměna. 
Za deště vycházka odložena. Přihláš-
ky na: jdeme@csopzdar.cz.

(Klub kardiaků Žďár) 
Ne 31. 7. a ne 21. 8. 
LÁZNĚ LUHAČOVICE
Vždy ve 13.00, hotel Vltava: zaháje-

ní týdenního léčebného pobytu. Do-
prava vlastní (jen pro přihlášené).

(Pokračování na str.  22)
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ZNÁMÁ partička je opět tu. Jde o Mamutí drcnutí... (Kino Vysočina) Foto: net

(Kultura Žďár)
K i n o   V y s o č i n a

Pá  1. července
V 17.00 - TRA BANTEM 

DO POSLEDNÍHO DECHU
Dokument. (Čes / Slov 2016,  ČD, 

12+,  2D) Žluté trabanty, maluch, 
Jawa a dva invalidní vozíky!  Dan Při-
báň a jeho  parta na cestách.

 V 19.30 - DEN NEZÁVISLOSTI: 
NOVÝ ÚTOK 

 Akční Sci-Fi. (USA 2016,  ČD,  
12+, 2D) Blíží se světová katastro-
fa… 

So 2. července 
V 14.30 - JAK SE ZBAVIT 
NEVĚSTY
Komedie. (Čes 2016, ČD, 2D) Len-

ka Vlasáková řeší trable a jednu nepo-
hodlnou nevěstu! 

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

12+, 2D) Upoután k invalidnímu lůž-
ku nemá důvod žít, než si najme pe-
čovatelku Luisu… 

V 19.30 - WARCRA FT: 
PRVNÍ STŘET                                            
Akční fantasy. (USA 2016, ČD, 

12+, 2D) Zdá se, že ničivý střet civi-
lizací nelze zastavit! Dva světy, jeden 
osud!

Ne 3. července 
V 14.30 -ŽELVY NINJA 2                                                       
Akční  Sci-Fi. (USA 2016,  ČD, 2D) 

Ty nejrychlejší želvy, co se kdy plazily 
po povrchu zemském.

V 17.00 - Hra peněz 
Th riller. (USA 2016, T, 12+, 2D) 

George Clooney a Julia Roberts  v 
dramatu s útočníkem a časem v pří-
mém přenosu TV pořadu, který sle-
dují miliony lidí.

Čt 7. července 
V 19.30 - LUCIE: PŘÍBĚH JED-

NÝ KA PELY 
Hudební dokument. (Čes 2016,  

OV, 2D, 12+) 30 let spolu, 30 let bez 
sebe. Fenomenální skupina Lucie po-
prvé na plátnech kin. 

Pá 8. července 
V 17.00 - V ZAJETÍ DÉMONŮ 2                                                          
Horor. (USA 2016, T, 15+, 2D) Na-

vazuje na fenomenální úspěch Wa-
nova fi lmu „V zajetí démonů“.  Nyní 
Londýn a jeden z nejhrůzostrašněj-
ších    případů paranormálních akti-
vit. 

V 19.30 - LEGENDA O TARZA-
NOVI                                                                     

Akční. (USA 2016,  T, 12+, 2D) 
Tarzan, žijící s Jane poklidný život 

Lorda Greystoka, je zpět povolán do 
Konga.  Má sehrát roli pěšáka ve smr-
telné hře chamtivého kapitána. Ten 
ovšem neví, s kým má tu čest… 

So 9. července
V 14.30 - MIKE I DAVE 
SHÁNĚJ HOLKU 
 Komedie. (USA 2016, T, 15+, 2D) 

Dva bratři s talentem na kalamity… 
V 17.00 - OČISTA: 
VOLEBNÍ ROK
Horor. (USA / Fra 2016,  T, 15+, 

2D)  Kandidátka na prezidentku se 
pokouší zrušit zákon, kdy jeden den v 
roce mohou všichni beztrestně vraž-
dit a vyřizovat si účty.

V 19.30 - WARCRA FT: 
PRVNÍ STŘET                                             
  Akční fantasy. (USA 2016, ČD, 

12+, 3D) Velkolepé fantasy. Opako-
vání.

Ne 10. července 
V 14.30 - HLEDÁ SE DORY                                                   
 Animovaná rodinná komedie. 

(USA 2016,  ČD, 2D) Modrá rybka 
Dory společně s Marlinem a Nemem 
ve strhujícím dobrodružství napříč 
oceánem.

V 17.00 - LEGENDA 
O TARZANOVI                                                                     
Akční. (USA 2016,  T, 12+, 3D)

Opakování.

Čt 14. července 
V 19.30 - DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ                                 
 Animovaná komedie. (USA 2016, 

ČD,  2D)  Páté  pokračování veleús-
pěšné série.

Pá 15. července 
V 17.00 - TOHLE JE NÁŠ SVĚT                                                  
 Drama. (USA 2016, T, 2D) Otec 

vychovává hluboko v lesích svých 
šest dětí dle pravidel připomínají-
cích letní tábor. Najednou stojí před 
zkouškou našeho světa. Cena za režii 
v Cannes!

V 19.30  - DEN NEZÁVISLOSTI: 
NOVÝ ÚTOK                        
 Akční Sci-Fi. (USA 2016,  ČD,  

12+, 3D) Vyspělým  mimozemšťa-
nům se lze bránit  jen chytrostí…
Opakování.

So 16. července
V 14.30 - PAN DOKONALÝ                                                                          
Romantická komedie. (USA 2015,  

T, 12+, 2D)  Našla toho pravého. 
Ovšem má to drobnou chybu - je ná-
jemný zabiják… Kdo koho napraví? 

V 17.00  -  DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ                                 
Animovaný. (USA 2016, ČD,  3D) 

Asteroid ohrožuje nejen dobu ledo-
vou… Známá partička na záchranné 
expedici. Opakování. 

(Rodinné centrum Srdíčko)
St 13., pá 15., st 27. a pá 29. 7. 

(8.30 – 10.30) Poliklinika, 4. p.
VOLNÁ HERNA
Herna bez organizovaného progra-

mu pro děti od 1 do 6 let, v Srdíčku i 
na terase.

Čt 14. a 28. 7., 8.30 – 11.00
HERNA PRO BATOLATA
Dopoledne   pro rodiče   s dětmi od 

1 do 2 let s organizovaným progra-
mem.

(RC Srdíčko)
Út 12. a 26. 7., 9.00 – 11.00, Poli-

klinika, 4. p.
HUDEBNÍ A VÝTVARNÁ DÍL-

NIČKA 
Dopoledne se zpíváním, tvořením a 

programem pro děti od 2 do 5 let. 

ZELENOHORSKÝ kostel zve k tichému rozjímání. 
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

(ŘKF Nanebevzetí P. Marie)
So 16. 7., út 16. 8. (20.00 – 22.00)
kostel sv. Jana Nepomuckého na ZH
NIKODÉMOVA NOC
Kostel otevřený večer k tiché chví-

li rozjímání, modlitbě a tichému du-
chovnímu rozhovoru s knězem či jáh-
ny.

(Klub českých turistů)
VYCHÁZKY S TURISTY 

 2. 7. Kamenské aleje (8 km), sraz 
v 7.30 nádr. ČD

 9. 7. Světlá n. S. - Stvořidla (12) v 
7.30 nádr. ČD

16. 7. Bedřichovská „50“ (15) v 
7.15 nádr. ČD

23. 7. Zruč n. S.(12) v 6.20 nádr. 
ČD

30. 7. Okolím Seče - auta (15) v 
7.30 Kaufl and

 6. 8. Léto v Železných horách - 
Sobiňov (15) v 8.00 nádr. BUS

13. 8. Smírčí kameny Zubří (15) v 
8.25 nádr. ČD

20. 8. Lípské putování - Havlíčkův 
Brod (14) v 7.30 nádr. ČD

27. 8. Cestami J. Haška - Světlá n. 
S. (18) v 7.30 nádr. ČD

Každý jde na vlastní nebezpečí.

KA REL IV., král český a císař Svaté říše 
římské, od jehož narození letos uplynulo 
700 let. Portrét od Jana Vilímka, malíře 
19. století. 

(Knihovna M. J. Sychry) 
Do pá 16. 9.
CO VÍTE O KA RLU IV.? 
Soutěžní kvíz lze vyplnit na on-li-

ne web. str.: www.knihzdar.cz, nebo 
osobně v odd. pro dospělé čtenáře. 
Losování výherců proběhne v rámci 
Týdne knihoven 2016.

(Pokračování na str.  23)

(Pokračování ze str. 22)
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SLUNCE zapadající nad Pilákem a letní večery, kdy se dětem nechce domů... 
 Foto: Lenka Kopčáková

(AXIOM OrBiTt) 
So 30. 7., 9.30 - 14.00, Pilská ná-

drž
XTRA IL VYSOČINA 2016
Tradiční terénní triatlon na přírod-

  

KINEMATOGRA F 
BRA TŘÍ ČADÍKŮ

Do Žďáru by měl zavítat první srp-
nový víkend, teprve bude upřesněno.

  

Čt 18. - so 20. 8., zač. 20.30 – 
21.00 dle viditelnosti, za Domem 
kultury 

LETNÍ VENKOVNÍ 
PROMÍTÁNÍ 
Závěr prázdnin v rámci Slavností 

jeřabin: kempování rodičů s dětmi s 
nočním přístupem k toaletám v DK, 
opékání špekáčků.

Ve čt a v pá promítání předchází je-
řabinový program města, nedělní pro-
mítání již v kině Vysočina.

Program: 
 čt - MARŤAN (sci-fi  2015 s Mat 

Damontem, režie Ridley Scott ) 
 pá - UČITELKA  (nový fi lm J. 

Hřebejka) 
 so - MIMONI, ve 22.00 – PADE-

SÁTKA . Vstupné dobrovolné, při ne-
přízni počasí v kině Vysočina.

Konec prázdnin již 
v Kině Vysočina:

 pá 26. 8. - Předškolní dětský ki-
nofestival (pohádky, soutěže, pohoš-
tění) 

 so 27. 8. - Přehlídka letních do-
kumentů a evropského fi lmu.

(Dokončení ze str. 22) ních tratích, MTB cyklistická část. 
Otevřený závod pro aktivní sportov-
ce i začátečníky. Krajský pohár dětí a 
mládeže, závody pro děti od 4 do 15 
let.

(Tenis TJ Žďár)
So 2.- ne 3. 7. od 9.00
Tenisové kurty Bouchalky
CELOSTÁTNÍ TURNAJ MLAD-

ŠÍCH ŽÁKŮ
Tenisová školička: pro děti od 5 

let, každý čt od 17.00 (www.tenis-z-
dar.cz). 

(Žďáráci dětem)
So 13. 8., 9.30 nám. Republiky
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝ-

MI VRCHY
Autor projektu Aleš Wasserbauer a 

Josef Zimovčák (rekordman v jízdě 
na vysokém historickém kole) zvou 
na 2. ročník charitativní cyklojízdy. 
Určeno pro širokou veřejnost.

(AXIOM OrBiTt)
So 27. 8.,11.00 – 17.00, 
Pilská nádrž
PILMAN TRIATLON 2016
Tradiční triatlon na tratích polovič-

ního Ironmanu. Otevřený závod pro 
aktivní sportovce i ty, kteří pokořují 
výzvy. 

(Rodinné centrum Srdíčko)
Út 12., 19. a 26. 7. od 17.00, 
Poliklinika, 4. p.
 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Cvičební jednotka pro ženy od 12. 

do 38. týdne těhotenství. 

Pá 15. a 29. 7. (10.45 – 12.00)
CVIČENÍ PO PORODU S MI-

MINKY
Cvičení vhodné od konce šestine-

dělí do 1 roku po porodu, v pá 15. 7.  
ukázka dětských masáží. 

Út 12. a 26. 7. v 10.00 
STROLLERING 
- CVIČENÍ S KOČÁRKY
Aktivní fi tness hodina v terénu. 

Sraz u zimního stadionu. 

(SPORTIS, P. O. města)
Do 9. 10. (9.00 – 19.00), Pilák 
VOLNOČASOVÝ AREÁL 
PILSKÁ NÁDRŽ
Discgolf, minigolf, fi tpark, plážové 

hřiště, lanové prvky, hřiště pro  děti 
i dorost, molo s půjčovnou loděk a 
šlapadel, stolní tenis, přírodní am-
fi teátr, půjčovna kol, koloběžek a 
sportovního náčiní.

K i n o   V y s o č i n a 
V 19.30  - LEGENDA 
O TARZANOVI                                                                     
Akční. (USA 2016,  T, 12+, 2D)

Opakování.

Ne 17. července  
V 14.30 -  DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ                                 
Animovaný. (USA 2016, ČD,  3D)

Opakování.
V 17.00  - BLÁZNIVÁ PĚTKA                                         
 Dobrodružný. (USA 2016, ČD, 

12+, 2D) Třeskutá komedie plná 
zvratů ze srdce Paříže, která už   roz-
hýbala bránice mnoha diváků. „Na Žďár“! Pozdrav, kterým si občas 

v Česku namísto klasického Na zdar! 
dobírají tak trochu Žďáráky, se stal 
nedávno předností. 

Je vítězem soutěže o vytvoření origi-
nální nálepky pro občany Žďáru nad 
Sázavou. Tou si označí svůj vůz a hrdě 
se tak přihlásí k místu svého bydliště.

Autorem oválné samolepky s po-
zdravem Na Žďár! a smějícím se sr-
díčkem je Radek Sobotka. 

Radnice soutěž vyhlásila loni na 
podzim a přihlásilo se přes 20 auto-
rů originálních návrhů na samolepku. 
Nemuseli ovládat grafi cké programy, 
postačil papír a tužka. Všechny zasla-
né návrhy i náměty v květnu  posou-

dila Komise pro marketing a komuni-
kaci a vybrala vítěze.  

Nejmladším účastníkem soutěže byl 
jen pětiletý Toník, který na té „své“ 
samolepce stylizoval střed města i 
volnočasové aktivity. Autor nejlepší-
ho návrhu Radek Sobotka získal od 
města vstupenku na brzké Mistrovství 
světa horských kol  v Novém Městě n. 
M.

Oválnou samolepku bychom měli 
sehnat od prázdnin ve žďárských IC. 
A až pak uvidíte auto se samolepkou 

Na Žďár! - jde buď o „čistého“ Žďá-
ráka nebo sympatizanta města v srdci 
Česka. -lko-

Máte rádi nevšední hudební zážit-
ky?  Pak  zamiřte do Nového Města 
na Moravě. 

Od 4. do 8. 7. se v prostorách Ho-
rácké galerie, ZUŠ Jana Štursy i při-
lehlém parku koná již sedmý ročník  
festivalu Slunohraní.

Amatérské hudebníky čeká společné 
tvoření hudby s profesionály, třeba  se 
členy Janáčkova kvarteta. „Hudebníci, 
kteří sem přijíždějí  na smyčcové kur-
zy, často doslova trhají rekordy v počtu 
hodin strávených s nástrojem v ruce. 
Pro některé bude premiérou zahrát si  
v kvartetu či komorním orchestru,“ uvá-
dí spoluautorka projektu Vlasta  Pis-
kačová. 

Při troše štěstí můžeme  Janáčko-
vo kvarteto zahlédnout, jak se svými 
„žáky“ hraje v parku.  Během svátku 
hudby posluchače čeká na nádvoří 
Horácké galerie celkem tři neobyčej-
né hudební zážitky. 

A jak vlastně vznikl název festivalu? 
„Hledali jsme pojmenování, které bude 
vyjadřovat spojení letní pohody, slun-
ce a hudby. A vzniklo zcela nové slovo 
Slunohraní,“ říká  její kolegyně  Hana 
Konderlová.

Žďárská samolepka

OVÁLNÁ samolepka s pozdravem Na 
Žďár! a smějícím se srdíčkem je dílem 
Žďáráka Radka Sobotky. 

SPOLEČNÉ tvoření hudby s profesio-
nály  přitahuje na novoměstské Sluno-
hraní  amatérské  hudebníky.
 Foto: archiv 

Novoměstské Slunohraní

NEJMLADŠÍM v soutěži byl pětiletý 
Toník. Ten vidí samolepku Žďáru tak-
to… Zdroj: archiv města Žďáru n. S. 

Pozvánka  k  sousedům

Žďárské studánky

Voda ve studánkách Klafar a U Kři-
váku má bakterii, studánka Salvatorka 
je v pořádku. Odběry byly provedeny 
8. 6. 2016.  -red-

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-lis-
ty.cz/nzr - Vychází 1x měsíčně v nákladu 10.200 ks, zdarma do každé domácnosti, č. 7 vyšlo 1. 7. 
2016. Vychází od roku 1994.  

Adresa redakce: Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou - Redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: 736 
193 687, e-mail: nzr.redakce@centrum.cz - Inzerce: mob.: 732 235 415, e-mail: nzr.reklama@cen-
trum.cz - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E, číslo indexu 11277 - Distribuce a   
reklamace: 567 578 027. 

© Parola spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Žďárských novin bez pí-
semného svolení vydavatele je zakázáno. 

Žďárské noviny

A na co se můžeme těšit: 
Út 5. 7., 20.00 
JITKA  ŠURA NSKÁ TRIO
Moravské písničky mohou zaznít 

úplně jinak…  Uslyšíme mandolí-
nu, kontrabas, beskydské píšťaly i 
malý cimbál.

Čt  7. 7., 20.00 
PRA GUE CELLO QUARTET
Premiérové speciální odpoledne 

hráčů na violoncello. A to rovnou se 
členy Prague Cello Quartet. Zazní 
klasika, i skvěle zaranžované fi lmové 
melodie, jazz i známé hity. 

Pá 8. 7., 20.00, 
JANÁČKOVO KVARTETO 

/ LETNÍ ORCHESTR
Ozdobou večera bude laureátka 

Pražského jara, klarinetistka Anna 
Paulová.  -lko-
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ČIRÉ, SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS A DIOPTRICKÉ SLUNEČNÍ  
V JEDNOOHNISKOVÉM I MULTIFOKÁLNÍM PROVEDENÍ

NA BRÝLOVÉ ČOČKY NIKON  
SE 100% UV OCHRANOU

AKCE ZAČÍNÁ OD 1. 6. 2016
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