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Dnes v novinách

Radnice již má jasno ve výsledcích soutěže měs-
ta o zakázky v rámci údržby veřejné zeleně ve Žďá-
ru nad Sázavou. Město ji nově rozdělilo na sečení 
trávy a údržbu veřejné zeleně.

Vítězi pořadí nabídek uchazečů po elektronic-
ké aukci jsou: Firma GFP service s.r.o., Rybná 
716/24, Praha 1, která bude nově provádět sečení 
travnatých ploch.

Firma Purum s.r.o., Národní 961/25, Praha 1 
zase bude provádět ostatní údržbu veřejné zeleně. 

Výsledky veřejných zakázek rada města potvrdila 
na svém zasedání 20. července.

„U obou zakázek byla hlavním hodnotícím krité-
riem cena. Soutěžila se cena za m2 posečené plochy, 
včetně odvozu a uložení trávy, a v případě údržby se 
soutěžily například ceny za m2  při pletí záhonů, stří-
hání živých plotů, či skupin keřů, nebo za hodinu prá-
ce speciálních strojů, jako jsou štěpkovač a pařezová 
fr éza,“ informuje mluvčí radnice Nikola Adlerová.

Jak dodává, současně běží 15denní lhůta na 
odvolání proti rozhodnutí o pořadí. Po ukončení 
budou následně podepsány smlouvy na zajištění 
předmětů veřejných zakázek.  -lko-

V ULICI Smetanova fi nišuje celková oprava sítí a 
povrchů. Zprůjezdněna má být v polovině srpna.

 Foto: Lenka Kopčáková 

Zakázky na zeleň 
vyhráli Pražáci

Ve Smetanově ulici fi nišu-
je celková rekonstrukce sítí a 
povrchů.  Ulice s novou vozov-
kou, chodníky a  veřejným 
osvětlením  má být zprůjezd-
něna od poloviny srpna.

 Lenka Kopčáková

Investorem podzemních sítí byl 
Svaz vodovodů a kanalizací, jeho 
stavba stála 8,06 mil. Kč, z toho 2,34 
mil. Kč přispělo město.

Povrchy ulice platilo město částkou 
15,5 mil. Kč. V rámci  dokončení 
stavby je provedena náhradní výsad-
ba devíti stromů v blízkém okolí. 

Historie ulice Smetanova se zača-
la psát ve 20. letech minulého sto-
letí a v posledních letech již měla 
problémy, zvláště coby jedna z páteř-
ních tras města. Přípravu celkové 
rekonstrukce jejích podzemních sítí 
urychlilo  zaplavení sklepů v ulici při 
bleskové průtrži v květnu 2014. 

Velký podíl na situaci ve Smetano-
vě ulici tehdy měly splachy z neda-
leké průmyslové zóny Jamská. Tam-
ní výrobní areály mají rovné střechy, 
a pevné rozměrné plochy, dešťová 
voda se nemůže vsakovat do půdy a 
jen stéká.  

Rybník Horňák se tehdy naplnil 

na hranu přelivu, při průtrži došlo k 
vyplavení sklepů ve Smetanově ulici  
i tělocvičny nedaleké ZŠ Palachova. 

Bezpečnostní rada povodňové 
komise města následně  zvažovala 
dvě opatření pro lokalitu: neudržo-
vat rybník Horní na vysoké hladině  
coby krajinotvorný prvek, ale udělat 
z něho retenční nádrž - nebo z blíz-
kých zahrádek utvořit poldr, kam by 
se dala  v tísni voda z rybníku upus-
tit.  Radnice se v roce 2014 pusti-
la do přípravy rychlé opravy ulice 
Smetanova. Akce začala v říjnu 2015 
a rekonstrukce ulice  vrcholí v těchto 
dnech pokládkou povrchů.

Retence vody
bude povinnost 

V průběhu stavby se Žďárské novi-
ny zajímaly, jak je  při případných  
průtržích řešena prevence splachů z 
průmyslové zóny nad lokalitou ryb-
níku Horní a ulicí Smetanova.

Dle vysvětlení starosty Zdeňka 
Navrátila z jara letošního roku,  je 
cílem města a především odboru 
životního prostředí  vyřešit retenci 
vody v území průmyslové zóny. 

Ta by již neměla stékat do Horní-
ho rybníka, ale zůstat v nějaké mezi-
deponii.  (Pokračování na str. 2)

Ulici už bleskové průtrže neohrozí  

 Opatření proti záplavám 
 str. 4 (anketa zastupitelů)

 Sbírka na pomoc rodině
      po požáru str. 4

 Seriál Žďárské mosty 4.
 str. 6

 Festival Slavnosti jeřabin 
      2016 str. 14
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(Dokončení ze str. 1)
„Uvažujeme o využití rybníka Velký 

Posměch o rozloze 0.69 ha, při výjezdu 
z města ulicí Jamská, vlevo za objek-
tem Hasičského záchranného sboru. 
Ten by fungoval jako retenční nádrž,“ 
informuje starosta.

Dle jeho slov bude povinností 
investorů v nově připravované prů-
myslové zóně Jamská II,  která vyros-
te mezi ulicemi Jamská a Brněnská, 
aby s vodou, která na jejich pozem-
ku spadne, pracovali přímo ve svém  
areálu, dešťovku zachycenou do jí-
mek využívali ke svým účelům. 

„Je fakt, že s dešťovou vodou se na 
průmyslové zóně dostáváme na hranu 
kapacity a před každým větším deštěm 
kontrolujeme stav hladiny Horního 
rybníka a při hlášení dlouhotrvajících 

dešťů bývá v rámci manipulačních řá-
dů Horní rybník upuštěn, aby pro vodu 
vznikl retenční prostor,“ uvádí Zdeněk 
Navrátil. Jak vysvětluje,  zatrubněný 
přepad  a odtok z Horního rybníka 
vede v koridoru mezi Palachovou  a 
Smetanovou ulicí.

V rámci rekonstrukce ulice Smeta-
nova byla dle starosty posílena kapa-
cita splaškové kanalizace. Po celé 
délce ulice nyní vede širší potrubí a 
bylo také odstraněno  úzké místo v 
nižší úrovni, kam se doposud vlévalo 
širší potrubí z ulice  a utvářel se tzv. 
špunt.  

Toto objemnější potrubí  je  také 
položeno níže, vytváří se retenční 
hladina  k nastoupání vody. Při pří-
padné bleskové průtrži by již neměl 
v ulici Smetanova  nastat problém. 

Ulici už bleskové průtrže...
Festival babího léta
Průvod obrů a folklor čtveřice 
partnerských měst: francouzského  
Cairanne, belgického Flobecqu, 
německého Schmöllnu a Žďáru 
nad Sázavou. 

To jsou hlavní lákadla prvních 
dvou dnů již 22. ročníku městské-
ho kulturního festivalu s názvem 
Slavnosti jeřabin.

Tentokrát jsou jeho součástí i 
Dny partnerství ve Žďáře n. S.

Slavnosti jeřabin 2016 vypuk-
nou ve čtvrtek 18. srpna a potrvají 
do neděle 18. září. Letošní novin-
kou je letní kino v prostranství za 
Domem kultury. Více na str. 14.
 -lko-

Jaký je rozdíl mezi přiroze-
nou a zvláštní povodní, do jaké 
míry nás ohrožuje a zda je naše 
obydlí či provozovna v riziko-
vém zátopovém území?

 Lenka Kopčáková

 To lze nyní vyčíst v digitálním 
povodňovém plánu města. Nové 
moderní zpracování důležitého do-
kumentu má město Žďár nad Sáza-
vou k dispozici od letošního ledna. 
K čemu digitální povodňový plán 
města (DPP) slouží a co z něho 
můžeme vyčíst  my laici,  odpovídá 
Josef Šulc, mající na starosti krizové 
řízení města.

„Protože jsme samostatným městem 
a současně obcí s rozšířenou působností 
(ORP) Žďáru nad Sázavou, byly zpra-
covány povodňové plány dva. DPP měs-
ta a DPP správního obvodu ORP Žďár,“ 
říká na úvod. 

Aktuální DPP města je přínosem 
především pro samotnou povodňo-
vou komisi města, protože obsahu-

Digitální povodňový plán je přínosný

Ulice Smetanova má zajímavou 
historii. Jak uvádí historik Miloslav 
Lopaur ve Žďárském uličníku I., s 
výstavbou prvních domů  a dvojdom-
ků kolem nové komunikace  ze staré-
ho nádraží do Horní ulice se začalo 
po roce 1925.

Předtím se  pozemkům u Horní 
ulice říkávalo „na humnech“, „horní 
záhonky“ nebo „na zahrádkách“. 

Jak v roce 2011 uvedl v rozhovoru 
pro NŽR,  dnes  již zesnulý historik 
Regionálního muzea Jaroslav Švoma,  
většinou zde stavěli státní  zaměst-
nanci. „Bydleli tu pošťáci, železničáři, 
státní zaměstnanci pod penzí a  bývalí 
legionáři. Patřili do střední vrstvy, která 
si mohla stavbu domku dovolit,“ vzpo-
menul Švoma, sám hrdý rodák z této 
ulice. 

 Ulici za sokolským cvičištěm se 
začalo říkat „frajerská“,   právě po nich 
- „frajerech“ v nejlepších letech a ve 
fešných  uniformách. A to se zřejmě 
uchytilo, protože mnohem později  
se v pracovních dokumentech MěNV 
objevuje označení Frajerská ulice. 

„Hospodářská krize ale další výstav-
bu  výrazně  zbrzdila a ještě ke konci  
30. let se vyskytovaly mezi jednotlivými 
stavbami proluky, které byly zastavěny 
až po roce 1948,“ uvádí dál v publikaci 
Miloslav Lopaur.

V ulici se nacházelo několik vět-
ších provozů, např. obilní skladiště a 
družstevní mlékárna. Na konci 30. let 
byla postavena benzinová pumpa na 
rohu dnešního parku „U Ivana“. Kolo-
rit ulice doplňoval ruch z nedalekého 

původního nádraží, supění lokomo-
tiv a klapot pražců na staré železni-
ci. Dodnes se po ní zachoval násep s 
cestou, situovaný za  budovou Osevy, 
mezi Smetanovou a Palachovou ulicí.

„Za zahradami paní Novotné a pana 
Zídka za železniční tratí, kde začínaly  
louky, bylo místo na „pešunku“, kde se 
scházeli  každoročně  obyvatelé z horní-
ho předměstí. Také tady se konalo pále-
ní čarodějnic,“ vypátral Lopaur. 

V roce 1930 schválilo městské 
zastupitelstvo pro ulici úřední název 
„Bedřicha Smetany“, dle světozná-
mého hudebního skladatele. Po 2. sv. 
válce byla schválena zkrácená podoba 
názvu Smetanova ulice.  

Zajímavé je také to, že dle úpravy z 
roku 1930 začínala ulice u družstevní 
mlékárny (v dnešní Strojírenské ulici) 
a končila  u dnešní křižovatky s Horní 
ulicí. 

Po vybudování komunikace k nové-
mu nádraží byla ulice zkrácena o úsek 
za dnešním kruhovým  objezdem v 
Nádražní ulici, který byl připojen k 
ulici Strojírenské. -lko-

DLÁŽDĚNÍ jak probíhalo na Smetanově ulici v roce 1963. První zleva paní 
Lysá, žena zvěrolékaře před svým domem. Foto: ARM

Smetanova ulice byla dříve delší

je rozvedení úkolů a činností komise 
před i v průběhu povodně.

DPP je důležitý i pro koordinaci jed-
notlivých složek IZS a současně díky 
webovému rozhraní, kde je umístěna 
grafi cká část povodňového plánu, je 
užitečný i pro samotné město a jeho 
obyvatele při vyhledávání informací. 
To i v době mimo povodňové situace.

Skládá se ze tří částí: textové, grafi c-
ké a příloh. Jak Josef Šulc uvádí, pro 
vlastní ochranu před povodní je nej-
důležitější organizační část, která obsa-
huje úkoly pro jednotlivé účastníky 
ochrany před povodněmi, a přílohová 
část, obsahující jmenné seznamy, adre-
sy a způsob spojení účastníků ochrany.

Mapy, informace, 
kontakty, pokyny 

Na otázku, zda DPP přináší lidem 
lepší informovanost o možném 

nebezpečí a co z něho na webu 
města dokážeme vyčíst my obča-
né, odborník vysvětluje, že  DPP 
města umožňuje oproti klasické-
mu PP publikování mnohem větší 
míru provázanosti obsahu, pomo-
cí odkazů. To jak mezi jednotlivý-
mi částmi textu, tak mezi grafi ckou 
částí s mapovými pohledy. 

Mapové podklady mohou zob-
razit konkrétní navolený obsah 
jednotlivých prvků a tím vhodně 
pomoci při rychlém vyhledávání 
informací. 

„Obyvatelé města se zde například 
dočtou, jaký je rozdíl mezi přiroze-
nou a zvláštní povodní, mohou dále 
z plánu zjistit, zda se jejich obyd-
lí či provozovna nalézá v rizikovém 
(zátopovém) území, čím a do jaké 
míry jsou ohroženi. Např., zda se jed-
ná o přirozenou nebo zvláštní povo-
deň,“ uvádí Šulc.

Ohrožením Žďáru je
zvláštní povodeň

Lidé se také v části „Dokumenty“ 
dozvědí, jak si sbalit evakuační zava-
zadlo, jaká opatření se budou přijímat, 
jaké budou výzvy či nařízení povod-
ňové komise. 

Dle odborníka na krizové řízení není 
od věci si DPP města přečíst celý, ale 
je poměrně rozsáhlý a zdaleka ne 
všechny informace jsou pro obyvatele 
důležité, či jim určené. 

„Osobně bych doporučil občanům 
soustředit se na tyto části: Druh a roz-
sah ohrožení;  Stupně povodňové akti-
vity (SPA); Způsob vyhlašování SPA; 
Mapa povodňového plánu města; Práva 
povinnosti vlastníků nemovitostí; Varov-
ná opatření a Důležité kontakty,“ radí 
Josef Šulc. Pozornější čtenáři DPP 
města zjistí, že přirozená povodeň až 
do stupně Q100 (stoletá voda) před-
stavuje pro Žďár riziko, ale nikoli kata-
strofální. „Oproti tomu zvláštní povodeň 
je pro město velmi vážným ohrožením. 
Na druhou stranu je z hlediska pravdě-
podobnosti toto riziko poměrně nízké,“ 
dodává Josef Šulc. -lko-

Nahlédněte: 
www.edpp.cz/povodnovy-plan/

zdar-nad-sazavou
www.zdarns.cz/mesto-zdar/krizove-

situace/



ŽN - SRPEN 2016STRANA  3 Inzerce

PROTISK Prchal s.r.o.  

Tiskárna 
PROTISK 

So as os  r chl   los
       a  s  s a   co   a .  

 

 

 

 

 

 

RO I   T  

Praco  o ha s ho ro o  

O cho  s c



Zejména nyní v létě hrozí průtrže a 
při déle trvajícím dešti i záplavy něk-
terých lokalit v našem mikroregio-
nu. Město Žďár nad Sázavou má od 
letoška k dispozici moderní digitální 
povodňový plán.   

Krajina na periferiích samotné-
ho Žďáru je však mnohde naruše-
na nejen korozí zemědělské půdy, 
ale i zastavěnými  plochami fi rem a 
obchodních center s rozlehlými par-
kovišti, kde se voda nemůže přiroze-
ně vsakovat.

Angažuje se váš politický klub v 
této oblasti?  Jaká opatření v kra-
jině či ve vztahu města k inves-
torům prosazujete  pro snížení 
naznačených rizik a již se z toho 
něco podařilo? 

  

Digitální povodňový plán je sice 
povinná a dobrá věc, ale před zápla-
vami nás neochrání. Pouze ukazuje, 
co by se mohlo stát, kdyby nastala 
určitá situace. Poučeni z mnoha tra-
gédií z minulosti města, vybudovali 
naši předci Pilskou nádrž a my před 
deseti lety zpracovali    generel sráž-
kových vod. Proto se v rámci rozsáh-
lé akce na sídlišti Stalingrad vybu-
dovaly také tři dešťové zdrže, které 
velmi dobře fungují a zvládají zachy-
tit dešťovou vodu z téměř polovi-
ny města.  Byl to projekt, na který 
jsme zajistili 227   miliónů  korun a 
je doposud v ČR výjimečný a velmi 
dobře fungující. Podobné řešení by 
si zasloužila i další část Žďáru. Do 

té doby je nutné pečlivě zvažovat, 
jak se chovat a co dělat. Jak budovat 
nové zóny, jak rekonstruovat stáva-
jící. Budovat retenční nádrže, ryb-
níčky, vsakování atd. Před každým 
zrušením rybníku, nádrže nebo pří-
rodní zdrže důkladně promyslet, zda 
nezvyšujeme riziko povodní. Naši 
předci dobře věděli, proč je budují. 
Připravujeme nová sídliště, stávají-
cí chceme obnovovat. Při výstavbě 
a rekonstrukci   kanalizací  je nutné  
vždy pamatovat na to, že nejde jen 
o to vodu odvést, ale musíme vědět 
kam. Toto vše musí být nedílnou 
součástí přípravy každé takové akce.

  

Prioritně by se dle mého názoru 
měla voda ponechat krajině pro vsa-
kování a udržování hladiny spodních 
vod. Je ale jasné, že tato možnost 
není vždy realizovatelná. Každé mís-
to je pro stavební investory v našem 
městě z pohledu retence a odtoku 
dešťových vod specifi cké. Například 
dešťové vody ze stávající průmyslo-
vé zóny jsou odváděny do Horního 
rybníka, jehož kapacita umožňuje 
jejich akumulaci. Pro nové objek-
ty platí, že likvidace dešťových vod 
musí být přednostně řešena zasa-
kováním, případně retencí, to vše 
pro zmírnění rizika vyplývajícího z 
povodní či dlouhotrvajících dešťů.

Touto tématikou se zabývala i 
rada města a 2. května 2016 schvá-
lila povodňový plán, který detailně 
popisuje aktivity vedoucí ke včas-

nému monitorování hladiny řek a 
rybníků a rozpracovává systém akti-
vizace orgánů zajišťující včasnou 
informovanost a sdílení zpráv.

O tom, že město nebere tuto pro-
blematiku na lehkou váhu, svědčí i 
skutečnost, že s nájemci obhospoda-
řovaných pozemků jednáme o agro-
technických zásazích, které by doká-
zaly zastavit, či alespoň zpomalit 
odtok srážkových vod z tohoto úze-
mí při přívalových srážkách, aby se 
zabránilo erozi půdy i škodám způ-
sobeným přívalovými vodami.

  

Žďáru se v minulosti velké povodně 
naštěstí vyhnuly, a to převážně díky 
své poloze na horním toku řeky Sáza-
vy a mnoha rybníkům, které dokáží 
tuto velkou vodu částečně zachytit.  

Velkým rizikem jsou však pro Žďár 
tzv. bleskové povodně, kdy na malé 
území v krátkém čase spadne velké 
množství vody. Toto nebezpečí náso-
bí hustě zastavěné a zpevněné plochy, 
nevhodné hospodaření na zeměděl-
ských pozemcích a špatný stav kana-
lizace. 

V tomto roce jsme uzavřeli nové 
pachtovní smlouvy na zemědělské 
pozemky ve vlastnictví města, ve kte-
rých je jednoznačně uvedeno, jak se 
na nich má hospodařit, aby se mini-
malizovalo riziko eroze a blesko-
vých povodní. Dále je třeba důsled-
ně vyžadovat, aby převážně u velkých 
staveb, jako jsou haly nebo odstavné 
plochy, docházelo k zasakování dešťo-
vých vod. Nové parkoviště u zámku je 
toho dobrým příkladem. V neposled-
ní řadě je třeba zajistit dobrou funkč-
nost kanalizace včetně maličkostí, 
jako je pravidelné čištění uličních 
vpustí. 

Bohužel i přes veškerou sna-
hu člověka je příroda často silnější. 
Při těchto událostech je třeba, aby 
nejen všechny složky integrovaného 

záchranného systému zasáhly včas 
a účinně, ale aby se i město posléze 
dokázalo rychle vypořádat s následky. 
Z tohoto důvodu rada města nejen 
fi nančně podporuje jak profesionální, 
tak i dobrovolné hasiče, ale snaží se i 
do majetku pořizovat vhodné vyba-
vení, jako je např. výkonná elektro-
centrála.   

  

Náš politický klub se touto pro-
blematikou nikdy nezabýval, neboť 
politicky (tedy v klubech) na okres-
ní či místní úrovni toto nelze řešit - 
na technická řešení máme odborně 
fundované specialisty na odborech 
MÚ. Pokud ovšem existuje „žďárský“ 
povodňový plán, pak ani vedení měs-
ta ani rada města o tom zastupitele 
neinformovali. Pravdou je ale celoná-
rodní problém v tom, že máme téměř 
45 - 60 % plochy naší země zakry-
té zástavbou, ulicemi, silnicemi, dál-
nicemi, parkovišti či průmyslovými 
či zónami. A pak skutečně se nemá 
dešťová voda kde vsakovat, a proto 
nekontrolovatelně způsobuje nevrat-
né škody při odtoku z velkých ploch 
do vodních toků, a navýšením ve 
vodních tocích pak povodně. Na dru-
hou stranu nám ale chybí podzemní 
voda, neboť - jak výše řečeno – dešťo-
vá voda se nevsakuje do půdy, ale 
nekontrolně nám stéká do vodních 
toků. Politikům na úrovni parlamen-
tu a vlády doporučujeme toto řešit 
koncepčně, a tím se vyvarovat jednak 
povodní, jednak zajistit v době sucha 
dostatek vodních zdrojů. Znovu opa-
kujeme náš názor – na komunální 
úrovni nemáme příliš možností navr-
hovat žádné smysluplné a především 
fi nančně únosné řešení.

  

Politické kluby  ODS, Žďár – Ži-
vé město a TOP 09 své odpovědi do 
uzávěrky ŽN nedodaly.     -lko-
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Opatření proti záplavám

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Ing. Josef 
Klement, 
klub KDU-ČSL

Sbírka na pomoc rodině
po požáru

Veřejnou sbírku na pomoc žďárské rodině, kterou nedávno postihl 
rozsáhlý požár bytu na Palachově ulici, vyhlašují Sociální služby města 
Žďáru nad Sázavou. 

Sbírka potrvá do 9. září 2016. Všichni, kdo jsou ochotni nabídnout fi nanč-
ní pomoc, mohou přispět do pokladniček umístěných na Staré radnici, na 
Městském úřadě či v prodejně Maso Žďársko na ulici Nádražní. 

„Také jsme zřídili transparentní účet u Komerční banky, jehož číslo je: 115-
2920340277/0100. Všem, kdo se chtějí podílet na pomoci lidem v nouzi, pře-
dem děkujeme,“ vzkazuje Václav Šerák, ředitel Sociálních služeb města.

Co se stalo
Ve čtvrtek 30. 6.. krátce po čtvrt na dvě odpoledne přijala operátorka tís-

ňové linky „112“ HZS Kraje Vysočina oznámení o požáru bytu v panelo-
vém domě na ulici Palachova.

Na místo okamžitě vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči ze Žďáru nad 
Sázavou a společně požár lokalizovali a následně zlikvidovali. 

Oheň kompletně zničil obývací pokoj a rozšířil se do kuchyně. V době 
vzniku požáru byli uvnitř bytu dva lidé, kterých se na místě ujali zdravotní-
ci. Předběžná cena je vyčíslena na milion korun. 

Dle informace tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina Petry Musilové požár pravděpodobně  zapříčinila technická závada na 
televizi. Šlo o starší, tzv. hluboký typ TV. -red-

Chceme být kulturním 
městem? 

Celý červen byla na žďárské radnici 
výjimečně krásná výstava, profesora 
VŠ výtvarných umění v Bratislavě, 
Dušana Kallaye. Autor patří k nej-
lepším evropským grafi kům a jeho 
ilustrační tvorba  je ceněna na celém 
světě.

Co je to však platné, když na výsta-
vu přišlo žalostně málo Žďáráků.  
Více návštěvníků bylo odjinud, a ti 
byli výstavou nadšeni. 

Krom jiných přišla i mladá Japonka 
studující v Praze, která viděla  velkou 
Kallayovu výstavu v Japonsku a na 

radnici se více jak dvě hodiny vysta-
venými díly kochala.

Vezmeme-li v úvahu, kolik je ve 
Žďáru základních a středních škol, 
kde se výtvarná výchova vyučuje, tak 
je to na pováženou, jak málo žáků a 
studentů výstavu vidělo.  A nezavíta-
li na ni ani pedagogové.

Výjimkou je čtvrtá ZŠ, kde se 
na estetickou výchovu velice dbá.  
Cílem výtvarné výchovy by hlavně 
mělo být umět se na umění dívat a 
odnášet si estetické zážitky. 

Ve Žďáru tak kvalitních výstav tolik 
není, a proto patří velký dík žďár-
ským fi latelistům za tuto krásnou 
akci.  František Šimek 

Z  d o p i s ů  re d a k c i

Ing. Radek 
Zlesák,
klub ANO 2011
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Společnost Hettich je předním světovým výrobcem a dodavatelem nábytkového kování. Bezmála 23 let 
je společnostt Hettich ČR k.s. současně jedním z nejstabilnějších a největších zaměstnavatelů ve Žďáře 
nad Sázavou, který z důvodů dalšího růstu hledá do svého týmu nové kolegy/kolegyně na pozice: 

Montážní dělník / Montážní dělnice 
Pracovní náplň: ■  Montáž kompletů nábytkového kování z plastových a kovových komponentů
 ■  Provádění samokontroly, výroba kontrolních vzorků, hlášení závad
 ■  Další činnosti spojené s prací operátora

Požadavky: ■  Práce ve vícesměnném provozu  ■  Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
 ■  Pečlivost, přesnost, spolehlivost a flexibilita

Transportér / Transportérka 
Pracovní náplň: ■   Zodpovědnost za dodávky materiálu dle zakázek na určené pracoviště a následné 

zaskladnění hotových zakázek do skladu 
 ■  Příprava materiálu pro montážní práce  ■  Obsluha VZV  ■  Práce se scannerem 

Požadavky:  ■  Oprávnění k řízení VZV výhodou  ■  Schopnost pracovat ve vícesměnném provozu  
 ■  Zkušenosti z výrobní společnosti vítány 

Vhodným uchazečům o výše uvedené pozice nabízíme jistotu stabilního zaměstnání; odpovídající 
finanční ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; 
bonusový systém a bezplatné jazykové vzdělávání. Aktuálně poskytujeme také příspěvek na 
dopravu do zaměstnání a nově i motivačně koncipovaný příspěvek na penzijní připojištění. 

Více informací lze získat denně od 7 do 15 hod. na tel.: 566 692 175 
nebo na webu www.hettich.com. Své životopisy zasílejte na adresu: 
Personal_HCR@de.hettich.com 
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Již více jak 74 let se  v údo-
lí řeky Sázavy u Malého lesa 
klene železobetonový viadukt 
o sedmi obloucích. Je technic-
kou památkou na železniční 
trati Havlíčkův Brod – Brno. 

 Lenka Kopčáková

Dílo stavěné ve válce, minimální 
technikou, je spojené s řadou lid-
ských osudů. Ať již rolníků, kteří 
museli opustit svá pole a vidět, jak 
úrodnou půdu zasypává kamení  a 
zalévá beton, nebo Židů, kteří byli 
na stavbu nahnáni do doby, než při-
šel jejich osudový transport do Tere-
zína.

Naše vyprávění o historii železnič-
ního viaduktu  začínáme  v Regio-
nálním muzeu  města s historikem 
Miloslavem Lopaurem. K ruce má 
knihu pamětníka  Romualda Drlí-
ka, který coby zkušený železniční 
inženýr, putoval  za prací po repub-
lice, od  Zakarpatské Rusi, až skončil 
ve Žďáře.

 Zde  se však na stavbě žďárského 
viaduktu dostal do nelibosti svého 
šéfa, českého fašisty Ing. Dolan-
ského. Jen taktak unikl vězení, 
což se rovná koncentráku.  Poz-
ději Romuald Drlík zachytil his-
torii stavby v knize Poslední bara-
bové. Knihu ilustroval Petr Dilliner, 
významný brněnský výtvarník.

A kdo že ti barabové byli?  Říka-
lo se jim také ajznbonští tovaryši. 
Byli to dělníci pracující na stavbách 
nových železničních tratí. Ve 30. a 
40. letech 19. století, kdy nastal roz-
květ železnice na našem území, ješ-
tě Češi  neměli mnoho zkušeností s 
železničními stavbami a náročným 
ražením tunelů. To uměli cizí speci-
alisté, zejména Italové. A právě těm 
se  říkalo barabové. Odtud zlidovělé 
pojmenování.

Ale nyní již fakta historika: Kon-
cem 30. let 20. století začala přípra-

va projektu  na výstavbu nové želez-
niční trati z Německého Brodu  do 
Brna. Po Mnichovu se vypracování 
projektu stalo ještě naléhavější. 

„Cílem bylo nahradit chybějící želez-
niční spoje, o které ČSR přišla zabrá-
ním pohraničí. Tato paralelní trať měla 
sloužit k posílení dopravy  ve vnitroze-
mí  a měla strategický význam v pří-
padě vybombardování staré trati. Ve 
válečných letech měla zajistit rychlejší 
přepravu zboží a také armády a vojen-
ské techniky,“ říká Miloslav Lopaur.

V září 1939  výstavba trati začala a 
měla vést přes Křižanov do Tišno-
va a odtud po stávající trati do Brna. 
Co nejmenší výškové kolísání umož-
ňovalo rychlou jízdu vlaků. Viaduk-
ty překonávaly údolí na trase, tunely 
zase průjezd skalami.  

Nová železniční trať byla rozdělena 
do několika  úseků, stavbu žďárské-
ho úseku s číslem „8“ měl na staros-
ti Ing. Václav  Vojáček a jeho staveb-
ní fi rma z Moravské Ostravy. Jedním 

z členů jeho party byl již zmiňovaný 
Romuald Drlík, zkušený železniční 
inženýr.

„Zářez do žďárské krajiny  byl pro-
veden v roce  1939  a stavba vlastního 
viaduktu  začala  v létě 1940, kdy byly 
položeny základy k pilířům. 

Bylo však třeba ještě do umělého 
koryta náročně zregulovat řeku Sáza-
vu, aby se stavebníci dostali do pev-
ného podloží pode dnem řeky a moh-
li položit výše uvedené fundamenty.“ 
uvádí historik. 

Od samého začátku byla stavba 
pod německou kontrolou. Sprá-
vu trati zastupoval český fašista a 
kolaborant Ing. Dolanský, který dle 
pamětníků neměl slitování.

Na stavbě žďárského viaduktu pra-
covali místní  kameníci, mnohdy 
potomci kamenických rodů, např. 
Svobodových a Judových z nynějších 
Hamrů na Sázavou, které se prací s 
kamenem živily již od 17. století. 

V roce 1941 byli na stavbu viaduk-

tu nasazeni  Židé. „V té době žilo  ve 
Žďáře asi 80 občanů židovského půvo-
du, někteří sem byli během války staženi 
z Jihlavska. Mezi nimi i bývalý staveb-
ní inženýr a vrchní technický komisař 
u státní dráhy František Weinreb, sám 
stavitel  některých mostních konstrukcí 
na trati z Margecian do Červené Skaly,“ 
uvádí Miloslav Lopaur. Jak známo, v 
roce 1942 všechny Židy čekal  osudo-
vý transport do Terezína. 

Větší štěstí měla skupina židovských 
vězňů pracujících na sousedním úse-
ku trati. Díky faráři ze Sázavy, které-
mu se podařilo  vystavit na jména již 
mrtvých lidí příslušné říšské dokla-
dy, osm vězňů ze stavby uprchlo. Ješ-
tě dnes se cestě na Najdekem říká 
„Židovina“.  

Tak zachytil v knize Hamry nad 
Sázavou, Dějiny podle původních 
pramenů a vyprávění pamětníků 
Luděk Lopour (zdroj SOKA  Žďár n. 
S.).  

Během stavby viaduktu Vojáčko-
va fi rma narážela na překážky tech-
nického rázu. Bylo na příděl palivo i 
strojové zařízení. „Vojáček s Drlíkem 
se dokonce vydali do Berlína vypro-
sit nějaký buldozer k urychlení  prací. 
Ale tam je seřvali a oni byli rádi že jsou 
doma,“ říká historik.

I za složitých podmínek se podařilo 
most do roku 1942 v hrubých rysech 
dostavět a stal se  novou  dominantou 
tehdejšího Žďáru na Moravě.

Vlastní těleso viaduktu je ze železo-
betonu,  krytí má ze žulových kame-
nů. Ty dle Lopaura pochází  z neda-
lekého lomu Štejnice u Sázavy. „Pro 
viadukt byly vylámány čtyři tisíce kvád-
rů, pro všechny čtyři úseky  tratě padlo 
ze Štejnice na 20 tisíc kvádrů,“ upřes-
ňuje. 

Nedaleko viaduktu, směrem na 
Horní Hamry, kde se říkalo Weiger-
tova skála, došlo v roce 1941 k výbu-
chu. Stavitel František Horák sám při-
pravoval rozbušky  pro  nálože určené 
k detonaci skály, najednou všech 47  
explodovalo. (Pokračování na str. 7)

Viadukt je spjat s válečnými osudy

PARTA barabů pracujících na žďárském viaduktu a snímek na památku před hotovým dílem. Rok 1942.
 Foto: Vilém Frendl, archiv RMM

NÁVRH viaduktu na trati Brno – Něm. Brod, úsek č. 8, jak byl schválen ministerstvem dopravy dne 21. 3. 1940. 
 Zdroj: Obl. Ředitelství SŽDC Brno

Seriál
Žďárské mosty 4.
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(Dokončení ze str. 6)
Vážně zraněného stavitele tehdy 

zachránily zlaté ruce primáře Pavla 
Trnky z  německobrodské chirurgie.

V roce 1942 byly postaveny i mos-
ty a tunely po celé trati do Brna. Ale 
vyhlášené totální nasazení  přineslo  
uzávěru prací.

Za války se do nových tunelů na 
trati přestěhovala výroba leteckých 
strojů pro říši z Kuřimi  i z Rakous-
ka. 

 „Montovací haly fy Diana GmbH 
byly v tunelech u Dolních Louček, u 
Kuřimi a Níhova. Odtud vedla jedno-
kolejka do Tišnova a pak rovnou na 
fr ontu,“ uvádí historik. Dle pamět-
níků byla válečná  montovací hala i v 
tunelu před Německým Brodem. 

K fi nálnímu dokončení trati  a 
žďárského viaduktu došlo až po vál-
ce,  nová trať byla uvedena  do pro-
vozu v roce 1953. 

Viadukt je spjat s válečnými...

Zajímá vás? 
Historické dokumenty a snímky 

ke stavbě žďárského železničního 
viaduktu, včetně rozpočtu stavby 
z roku 1940 si můžete prohléd-
nout na našem redakčním webu: 
www.jihlavske-listy.cz/zn (rubri-
ka Fotogalerie)  -red-

Železniční most v km 88,069 trati 
Brno – Havlíčkův Brod, je v okruhu 
železničářů   označován jako „Via-
dukt Stalingrad“. 

Projekt na jeho výstavbu vypra-
covala před rokem 1940 Projekční 
kancelář u ředitelství drah v Brně, 
pod vedením  Ing. Michala. Rozpoč-
tové výdaje stavby byly vyčísleny na 
3,700.000,-K. 

Tak ŽN informuje námi oslovený 

Říkají mu „Viadukt Stalingrad“ 

NADŠENÝ fotograf  Vilém Frendl 
začátkem 40. let zachytil  postupující  
stavbu budoucí žďárské dominanty. 

 Foto: Vilém Frendl, archiv RMM

Dle zdrojů v Regionálním muzeu města jezdil po tra-
ti  červený motoráček zvaný Hurvínek. Vlaky obvykle 
táhly lokomotivy s názvy   Laminátka či  Rosnička. 

Jak uvádí Josef Valdhans z brněnské Správy želez-
niční dopravní cesty, přes Vysočinu a po žďárském 
viaduktu několikrát projížděl  BALT – ORIENT – 
Expres „To skončilo v roce 2004, kdy byl dokončen I. 
železniční koridor  přes Českou Třebovou,“ říká. V době 
svého zkušebního provozu se na trati H. Brod – Brno 
objevilo i Pendolino - souprava s naklápěcími skříně-

mi. To jsme v případě problémů na hlavním korido-
ru mohli na žďárském viaduktu zahlédnout i  několi-
krát později. Naposledy Pendolino zastavilo ve Žďáru 
v dubnu 2015.

„V dobách totality se ve vlacích přepravovali i mnozí 
tehdejší významní  státníci nejen naši, ale i zahraniční. 
To s sebou přinášelo velice přísná bezpečnostní opatření, 
kdy se dokonce jednotlivé mostní objekty a tunely  muse-
ly fyzicky střežit,“ říká Josef Valdhans. Rozsah opatření 
prý odpovídal významu osobnosti.

Jaké vlaky přes viadukt jezdily? 

Josef Valdhans z Oblastního ředitel-
ství Správy železniční dopravní cesty 
v Brně.  

Jak dále uvádí,  stavba byla zahá-
jena v roce 1942, v průběhu války 
došlo k přerušení. Dostavba viaduk-
tu probíhala mezi lety 1948 a  1958. 
Na stavbě se podílelo několik fi rem,  
v počátku Čsl. stavební závody, 
závod Baraba. Dostavbu prováděla 
fi rma Stavby silnic a železnic Praha, 
závod Jihlava.

„Provoz byl zaváděn postupně. Kolej 
č. 1 v prosinci 1953 a kolej č. 2 v dub-
nu 1958. V roce 1966 proběhla elek-
trifi kace trati,“ připomíná odborník, 
mající na starosti správu mostů a 
tunelů. 

Řada Žďáráků  v letech  2012/2013 
zaznamenala opravu viaduktu. Spo-
čívala především ve zhotovení nové 
izolace, říms a zábradlí.

„Zbývá provést sanaci betonových 
povrchů nosné konstrukce (otryskání 
nesoudržných částí a aplikace sanač-
ních hmot) a opravu spárování kamen-
ných částí – kleneb a obložení spodní 
stavby. Termín provedení zatím není 
znám,“  uzavírá pro tuto chvíli Josef 
Valdhans. -lko-

Technikálie mostu:
Délka: 104,40 m
Šířka:  10 m
Výška (niveleta nad terénem): 
              19,60 m
Délka přemostění: 99,20 m
Počet kolejí: 2
Počet nosných konstrukcí: 7

Je tu šestý díl soutěže pro milovní-
ky 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 z minula:
1) Můžete si u nás objednat domá-

cí mošt bez konzervantů a éček? 
ANO

2) Základní surovina pro výrobu 
salsy Casera a Verde je? B) rajčata

3)Když si u nás objednáte chobot-
nici, jakou bude mít váhu? 2500g

Otázky na srpen:
1) Máme v nabídce dezert s obsa-

hem KA PSAICINU: ANO-NE
2) V naší restauraci používáme 

všechny uvedené Chilli papričky, 
která je z nich nejpálivější:

A) Chilpotles
B) Habaneros
C) Jalapeňos
3) Jalapeňos jsou pojmenovaná 

podle kterého mexického města:

Co možná nevíte
o Chilli papričkách :
Veškerou pálivost má v sobě tzv. 

placenta, která uvnitř plodu drží 
semena. Jsou to ony světlé blány zná-
mé i v obyčejných paprikách. Tím, 
jak se semena otírají o placentu,  pře-
bírají také něco z pálivosti, stejně 
jako dužina okolo.

Pálivost chilli způsobuje alka-
loid zvaný kapsaicin, který může za 
podráždění tkání a sliznic, vnímané 
jako ono pálení.

Kapsaicin je rozpustný v tucích a 
alkoholu, což je důležitá informace. 
Pokud totiž chceme nepříjemnou 
pálivost zahnat nápojem, musíme 
zvolit mléko nebo lihovinu. Vodou 
žár v ústech rozhodně neuhasíme.

Léčivý žár papriček: 
Srdce: Látky v papričkách dokáží 

pomáhat při léčbě srdečních chorob. 
Zvládnou naředit krev úspěšněji než 
acylpirin a bez vedlejších účinků. 

Žíly a cévy: Chilli papričky zabra-
ňují ukládání tuku v cévách. Pomá-
hají proti vzniku křečových žil, 
povzbuzují krevní oběh, snižují hla-
dinu cukru v krvi. (PI-Yu8-L)

Soutěžíme s mexickou restaurací 
YUCATAN / 5
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Snad každému z nás se ale-
spoň jednou podařilo nalézt 
čtyřlístek. To budu mít štěstí, 
pomyslíme si. Ale proč, to už 
nevíme.

Jako děti jsme věřili, že nemáme 
trhat bouřku, jinak přivoláme hro-
my a blesky. A tak jsme raději modrý 
kvítek rozrazilu nepokoušeli. 

Malé slečny však nikdy neodolají 
kopretině a zcela jí oškubají okvětní 
lístky s říkankou: Má mě rád, nemá 
mě rád, láskou se souží, po jiné touží, 
je neřád... 

Když se rozpomeneme na naše 
dětské hry, tak vlastně zjistíme, že k 
obyčejným lučním květům se vzta-
huje řada lidových pověr.

Vždyť i památníčky našich babi-
ček, nebo lépe prababiček, byly plné 
lidové poezie o květinách, krasopis-
ně vepsané. 

Tak např.:
V růži je útěcha, 
v pomněnce žal, vzpomeň 
si, Liduško, kdo Ti to psal...
A jaké je povědomí dnešních dětí 

o lidové poezii a pověrách kolem 
květin? V předprázdninovém čase 
jsme oslovili žáky prvního stupně v 
Základní škole Zámek.

Jak ŽN informuje jejich učitel-
ka Hana Olšiaková, děti zjišťovaly 
informace u rodičů a prarodičů, hle-
daly také v herbáři, encyklopedii a 
časopisech. „Já jsem jim také přečetla 
něco z historie,“ dodává učitelka. Pak 
se žáčci pustili do práce, aby o květi-
nách sepsali zjištěné zajímavosti. A 
zde je výsledek. 

Žákům za jejich úsilí děkujeme. 
 Redakce Žďárských novin

Pampeliška
Smetanka lékař-

ská neboli slu-
níčko.

Pampeliška 
se zrodila z 
prachu, 
který 
rozfou-
kal bůh  
Slunce. 
Když se ráno 
květ pampeliš-
ky  neotevře, bude 
celý den pršet a bude 
zataženo. 

Také šťávu z pampelišek pily pihaté 
ženy, protože se bály, že porodí moc 
dětí. Zuzana Houdková

Mateřídouška
Je známá jako douška,  

mateřinka, chodec, boží byli-
na. 

Používala se dáv-
no v Egyptě k 
balzamování 
mumií, v 
Řecku se 
pálila a 
její dým 
dodával 

sílu bojovníkům. Odhání zlo, je sil-
nější než svěcená voda. 

Když se trhá na sv. Jana, pomáhá 
proti kouzlům. U nás se říká, že byla 
jedna chudá žena, která žila sama s 
dětmi. Protože byla nemocná, brzy 
zemřela. Na hrobě neměla nic. Po 
čase na něm ale vyrostla květina – 
mateřídouška, která svou vůní při-
pomínala dětem jejich matku. Proto 
ten název: mateří (maminčin) douš-
ka (dech). Lucie Blažková

Bouřka

Správně se jmenuje rozrazil 
rezekvítek.

Už v dobách starého Říma se věři-
lo tomu, že rostlinka zahání bouřku 
a blesky. 

U nás se říká bouřka, pršavka nebo 
modrokvítek. Je modrá jako obloha. 
Když ji ale utrhneme, začne pršet. 
Ale hlavně  zahání bouřku a mraky. 
Kdo chce déšť, ať si utrhne bouřku. 

Matěj Kulda, 
Antonín Sejkora a Marek Kadlec

Sedmikráska chudobka
Chudobka 

se jí sice říká, 
ale chudob-
ná není.

Ozna-
muje 
nám, že 
kon-
čí zima a 
začíná jaro. 
Platí, když je 
jaro suché a 
teplé, chudobky kvetou 
bohatě. A to znamená, že 
bude bídný rok a chudá 
úroda.

Prý se zrodila ze slz Máří 
Magdaleny, která si vypla-
kala oči při ukřižování 
Ježíše Krista. Říká se 
jí také oko dne, boží úsměv, protože 
se otevírají ráno s východem slunce 
a večer se při západu slunce zavírají.

Maxim Augusta, Tadeáš Hansl, 
Vladimír Špička 

Levandule
Kdo ji zná, 

ví, že krásně 
voní. Proto 
nahra-
zuje 
mýdlo, 
odhání 
moly ze 
skříní, 
ale hlavně 
pomáhá 
navracet 
paměť. 

Prý pomáhá 
ženám, když se 
jim  má narodit 
miminko, odhá-
nět strach a 
dodat  odvahu.

 Klára Slámová 

Violka vonná

Tato květina je od dávných dob 
symbolem lásky.

Praví se, že bílá barva na  kvě-
tu vyjadřuje tajnou lásku. Mod-
rá barva na květu vyjadřuje lás-
ku věrnou. A žlutá barva na květu 
říká, že se lidé vezmou dříve, než 
jim uteče mládí. Proto je její vůně 
tak  silná, jako láska.

 Natálie Rosecká

Divizna

K lidovým názvům této rostliny 
patří psí ocas, oranka, Petrova hůl, 
vousáč.

Je nejen bylina. V klášterních 
zahradách se prý používala jako 
ochrana před ďáblem. A také se uctí-
vala jako rostlina bezpečí.

Říká se, že kdo chce zdravé plíce 
mít, musí odvar z divizny pít.

 Marika Kociánová

Najít tak čtyřlístek
pro štěstí...



(Dokončení ze str. 8)

Šalvěj
Určitě si všich-

ni vzpomenete na 
píseň z  fi lmu Dívka 
na koštěti: Saxá-
no, v knihách váza-
ných v kůži, zapsá-
no,  kouzel je víc 
než dost...Zde 
kouzelná 
květina šal-
věj lékař-
ská, nebo-li 
babské ucho, 
vysvobodila 
Saxanu ze světa 
kouzel. 

Šalvěj lékařská se 
používá jako elixír 
proti stárnutí. Hodně lidí si ji spojo-
valo s nesmrtelností. 

 Hanka Adámková

Jetel – čtyřlístek
Kdo chce mít štěstí, musí hledat 

čtyřlístek. 
Jetel 

čtyřlístek 
je spo-
jován se 
slovem 
štěstí. 
Hodně 
lidí ho 
hledá, 
mno-
ho lidí ho 
našlo. A většina 

z nás ho má doma. Čtyřlístek se sklá-
dá ze čtyř lístků. Každý lístek má 
svůj význam. První prý znamená 
štěstí. Druhý přináší zdraví. Třetí prý 
zajistí bohatství a čtvrtý má na sta-
rosti lásku. 

Tak takový význam  má čtyřlístek, 
a proto, když jste na louce, hledejte!

 Simona Havránková

Kopřiva

Občas se jí říká žahavka, nezmar 
pálivý, královna léčivých rostlin. To 
proto, že nás chrání před  nemocemi. 
Nemocní se kopřivami  museli šle-
hat, což sloužilo jako podpora léčby.

Když chcete ochránit zahrádku 
před housenkami, zakopejte natě 
kopřivy do rohu zahrady. Kdo chce 
být zdráv, musí se šlehat kopřivou.

 Ondřej Čuhel

ŽN - SRPEN 2016STRANA  9 Publicistika / Inzerce

 

 

 

MINIGAL s.r.o. (  25299671 ), provozovna D V RA  árská 22, dírec nad Doubravou, PS  582 63, I P 1001966414 

 
 
 
 

                   ve DÍRCI NAD DOUBRAVOU, ÁRSKÁ 22 
 

        MINIPIVOVAR 
   PENZION, RESTAURACE 
JÍZDA NA KONI, KO  
           FIREMNÍ AKCE 
      DÁRKOVÉ POUKAZY 

 

 

 

 

 

 

www.dzekuvranc.cz      
dzekuvranc@dzekuvranc.cz 

Restaurace a penzion tel.: 561 110 747 

Stáje tel.: 606 806 820 

Najít tak čtyřlístek pro štěstí...



STRANA  10 Rozhovor ŽN - SRPEN 2016

Jan Teplý: Už dávám jen rady vyžádané - II.
Dnes přinášíme druhou část roz-

hovoru s bývalým přednostou žďár-
ského okresu, s podtitulkem Bez 
obalu. 

Minule Ing. Bc. Jan Teplý vzpo-
mínal na první demokratické kroky 
okresu v roce 1991. Letos je to 25 
let. 

Tehdy Žďárští usilovali o zapsání 
kostela sv. Jana Nepomuckého do 
seznamu UNESCO a řešili např. 
hrozící havárii Vírské přehrady.  Jan 
Teplý dnešním pohledem kvituje,  
že se tehdy podařilo zlepšit úroveň 
sociální sféry a péči o klienty…

  
(Dokončení z minulého čísla) 

Co se naopak nepovedlo? 
Z mého pohledu se nepovedlo 

zdravotnictví. Kvůli zákonům neby-
lo úplně moudré, že se OÚNZ roz-
padl na 11 samostatných organizací. 

Třeba o nemocnici Mostiště 
požádalo město Velké Meziříčí, kte-
ré ji pak celou převedlo na Biskupství 
brněnské. Důsledkem toho se tehdy 
rušila „eldéenka“ a my jsme horko 
těžko zajišťovali lůžka pro dlouhodo-
bě nemocné na Buchťáku.

Okresy získávaly prostředky na 
svůj chod přímo z ministerstev. Jak 
se vám sháněly peníze na potřebné 
investice?

Platilo základní pravidlo, že stát kaž-
dý rok slyšel na něco jiného, takže jak  
ministerstva zveřejnila své koncepce, 
museli jsme mít jasno, co chceme pre-
ferovat příští rok. Okresní rozpočet 
na rok následující se začal připravovat 
již v únoru roku předchozího. Přijít 
v září nebo říjnu s nějakým požadav-
kem, bylo naprosto zbytečné. 

Jeden čas bylo slyšeno na čističky 
odpadních vod (ČOV) pro obce nad 
2000 obyvatel. My jsme byli připra-
veni a na Žďársku se s pomocí dotací 
podařilo vybudovat celý systém čisti-
ček. 

Roční fi nance pro okres rozdělo-
valo okresní shromáždění staros-
tů. Myslíte, že to byl rychlejší pro-
ces než přerozdělování přes dnešní 
kraje? 

Já bych řekl, že to bylo nesrovnatel-
ně pružnější. Měli jsme 11člennou 
přípravnou komisi, v níž převládali 
starostové obcí nad městy, okresní 
shromáždění zasedalo čtyřikrát do 
roka.

Naše domluva na prioritách 
byla rychlá, a platila. V okresním 
shromáždění se vytvořila tak obrov-
ská důvěra, že mi starostové vystavi-
li určitý fi nančně omezený „bianko 
šek“ a věci pak schvalovalo okresní 
shromáždění  se zpětnou platností. 

Také jsme jako relativně chudý 
okres dostávali vyrovnávací dotaci, 
která byla řádově 130 milionů korun 
ročně. A protože jsme byli pružní a 
sestavovali rozpočty dopředu, tak 
vlastně na každou naši korunu js-
me sehnali další dvě koruny z minis-
terstev. Pak se v rozpočtech obcí i 
samotného okresu, kromě fi nancí 
na výstavbu a realizace hmotných 
věcí, našly i zdroje na místní kultur-
ní akce.

Co bylo vlastně před rokem 

2002 impulsem k rušení okresů a 
vzniku krajů? 

Prvním neštěstím bylo, že po eufo-
rii 89. roku se zrušily původní kraje 
z roku 1960. Ne všechno z doby za 
„bolševika“, bylo špatné. Původní 
kraje měly svoji váhu, logiku a spá-
dovost. V našem případě jednoznač-
ně do Brna: vysoké školy, divadla i 
nemocnice.

Na druhé straně ale vyšší samo-
správné celky svým způsobem chy-
běly. Nemělo však dojít ke sloučení 
samosprávy a státní správy. Dnes je v 
podstatě samospráva nadřízena stát-
ní správě. Je to ona,  kdo odvolává, 
jmenuje a dává peníze...

Důsledek systému pociťují  obča-
né, třeba při vyřizování povolování 
kolem staveb. Úředníci se někdy bojí 
zcela přirozeně rozhodnout, protože 
se za ně nikdo nepostaví.

Tehdy se myslím pracovalo s více 
variantami krajů...

Ano, účastnil jsem se všech pra-
covních komisí ministerstva vnit-
ra a parlamentu na veřejnou správu. 
Pracovali jsme se třemi variantami 
nového uspořádání krajů: 1. v počtu 
do deseti,  2. mezi 27 až 42, čímž by 
se vytvořily větší okresy a posílil se 
vliv okresních shromáždění a jako 
úplně největší nesmysl  logiky, řízení 
i fi nancování nám vycházela 3. vari-
anta - vytvoření 13 až 17 krajů. A to 
se stalo. 

V důsledku nemůže pořádně fun-
govat školství ani zdravotnictví, 
protože jsou řízeny a fi nancovány z 
několika zdrojů. Vytváří se další úřa-
dy, s ne úplně jasnými kompetence-
mi, a tato správa je podstatně dražší.

Kdy vlastně do hry vstoupily 
dotace Evropské unie? 

To bylo ke konci existence okres-
ních úřadů. Vzhledem k tomu, že se 
vytvořilo těch nesmyslných 13 + 1 
krajů (Praha samostatně), tak tyto 
malé celky byly - a jsou, pro dotační 
tituly EU  hospodářsky bezvýznam-
né.  Kvůli dotacím se začaly kra-
je zase slučovat v územní celky, tzv. 
NUTS 2, čili regiony soudržnosti.

Pro obyčejného člověka skoro 
nečitelné...

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj 
patří do NUTS 2 Jihozápad..   

NUTSy zpočátku zastřešovali 
přednostové, v našem případě hav-
líčkobrodská přednostka Jaroslava 
Přibylová. Pak kompetence přešly na 
nové kraje. Já jsem byl zvolen místo-
předsedou NUTSu pro Vysočinu a 
Jihomoravský kraj, předsedkyní byla 
senátorka Dagmar Lastovecká, poz-
dější ústavní soudkyně.

Jak vzpomínáte na spolupráci 
se starosty, utkvěl vám některý z 
nich? 

Vždy jsem si vážil starostů, kteří 
svoji práci vykonávali na nejmenších 
obcích, zpočátku bez absolutního 
zázemí. To jsou někdy až úsměvné 
příhody. Jednou přijela do takové 
vísky volební komise na kontrolu  a 
chtěla vidět připravené volební urny. 
Bodrý starosta jim odvětil, že má 
připravenou škatuli od bot a ujistil 
je:  „Se nebojte, já to obendu“...

 Když se nyní dívám, jak obrov-
ský humbuk je s propouštěním na 
Ostravsku, vybaví se mi, jak se před 
lety na Bystřicku rušily tři uranové 
šachty a vytvářel se jediný uranový 
závod. O práci přišla spousta lidí.

Se starostou Bystřice Vladimírem 
Vágnerem jsme tehdy ve spolupráci 
s ministrem Dlouhým a „uraňáky“ 
rychle budovali průmyslovou zónu u 
nádraží. Starostu Vágnera sice neby-
lo mnoho vidět, ale odvedená prá-
ce ano. Město z jeho správného roz-
hodnutí prosperuje do dneška. 

Pak velice rád vzpomínám na žďár-
ského starostu Jaromíra Brychtu. 
Měl sice chyby jako mnohomluv-
nost a nedodržování časových termí-
nů, ale jinak je to veskrze ryzí člověk, 
který za Žďár dýchal.

Jako přednosta OkÚ jste se 
setkával s významnými lidmi. Kdo 
vám nejvíc ulpěl v paměti? 

Nebudu mluvit o našich preziden-
tech, setkal jsem se vlastně se všemi, s 
Milošem Zemanem, ještě coby před-
sedou vlády. Ale zcela mimořádným 
člověkem byl hrabě Radslav Kinský 
a velkou osobností je pro mne čtyř-
hvězdičkový generál Jiří Šedivý. Roz-
hodně neuznávám  takové ty „upatla-
né“ kariérní politiky, kteří dostali moc 
a nepochopili, že moc je od toho, 
sloužit druhým lidem. 

Co říkáte současnému politické-
mu vývoji regionu - myslíte, že je 
dnes Vysočina lepší? 

Kraj Vysočina je slepenec okresů, 
které k sobě nepatří a každý má jinou 
spádovost. Na to, aby se lidé sžili s 
Krajem Vysočina, myslím jedna gene-
race nestačí. Vždyť na jednom konci 
přemýšlíme jinak jak na tom druhém. 
Vytváří se umělé vazby a je to ekono-
micky slabý svazek.

Proč jste abdikoval na funkci 
přednosty OkU? 

Když jsem na okrese viděl, kam se 
to řítí, odešel jsem. Já nejsem od toho, 
abych tomu sloužil kvůli penězům a 
pocitu moci. Nesouhlasil jsem s no-
vými kraji a svůj názor jsem ventiloval 
i na poradách přednostů. Nejednou 
na mne náměstkyně Štreková křičela 
přes celý sál.

Co jste dělal pak? 
Nastoupil jsem na Žďase jako per-

sonální ředitel. Byl jsem „odejít“ hned 
druhý po generálním řediteli Josefu 
Petrlíkovi. On Žďasu opravdu rozu-
měl  a myslím, že jeho odvolání bylo 
největší chybou slovenských  maji-
telů. Následně jsem šest let pracoval 
v jedné konstrukční  fi rmě, z toho tři 
roky v Rusku. V Samaře jsem založil 
fi rmu na prodej typografi ckých stro-
jů. Nyní jsem v penzi.  

Co nyní děláte, čím se bavíte a 
máte ještě politické ambice? 

Vážně nebo legračně? Loni v září 
jsem měl infarkt. Ale to nic, vždyť je 
to jen jeden sval v těle (zlehčuje). 

Jeden den jsem kácel stromy a dru-
hý den se probral v helikoptéře...  Ale 
musím říci, že na „intenzivce“ v Jihla-
vě  jsou lékaři a sestřičky fantastičtí. 

Pomalu se vracím do tempa a tak 
trochu bilancuji. V životě jsem pro-
jel kus světa, abych nakonec zjistil, že 
nejkrásněji je na Vysočině.

Zapojujete se do života obce? 
Ve svém rodném městě jsem vel-

mi spokojený, máme výborného 
starostu. Jsem ještě pořád ve fi nanč-
ním výboru města a pokud je o mne 
zájem, baví mě to. Také už dávám jen 
rady vyžádané. Roznášet moudra, to 
si myslím, že už není moudré. Pro-
tože ta „moje“ doba byla jiná...

Jan Teplý je otcem čtyř dětí a má 
osm vnuků.  Lenka Kopčáková

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

Jan Teplý: 
Kraj Vysočina 

je slepenec okresů, 
které k sobě nepatří...
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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: byliny, 
trvalky, trávy, skalničky, okrasné stromy 
a keře, jehličnany, pnoucí rostliny, sadbu 
jahod a česneku. 

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

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

Renovace vany

Pro veřejnost každou středu: 
9.00 - 15.00

Budova Agrofarmu 3. patro (roh ulice Smetanovy a Horní)

Na Horácký džbánek míří 
známí písničkáři

V nejbližším srpnovém víkendu 
se na první nádvoří zámku Kin-
ských opět vrací Horácký džbánek, 
tradiční festival folku a country. 

Jak pro ŽN říká Marcela Loren-
cová, ředitelka pořádající organi-
zace Kultura Žďár nad Sázavou, 
páteční odpoledne 5. srpna bude 
patřit převážně country hud-
bě. Zahrají Trapeři s Robertem 
Křesťanem, Jitka Vrbová nebo 
Tomáš Linka a Jeho Přímá linka. 

Sobotní odpoledne 6. srpna 
zahájí svým akustickým vystou-
pením Kamil Střihavka s kapelou. 
„Těšit se dále můžete na vystoupe-
ní německé kapely Bayou Alligators, 
Oldřicha Kaisera s Dášou Vokatou 
nebo kapelu Fleret, která dvoudenní 
hudební festival završí,“ informuje.

Kvůli zdravotním problémům 
některých svých členů však opro-
ti původnímu programu nepřijede 
kapela K.T.O. Účast však přislíbil 
jeden z nejúspěšnějších českých 
písníčkářů Honza Nedvěd. Spo-
lečně s ním vystoupí také Pavel 
Helan - nazývaný vlídný písničkář, 
hráč na kytaru a ukulele, skladatel, 
pohotový moderátor a průvodce 
pořadů. 

„Pavel Helan se na podzim 2013 se 
stal fi nalistou soutěže Českosloven-
sko má talent. V roce 2015 absolvo-
val festivaly v ČR i na Slovensku, byl 
hostem Hradišťanu i Tomáše Kluse,“ 
říká M. Lorencová pro zajímavost. 

Vedle bohatého hudebního pro-
gramu čekají návštěvníky Horácké-
ho džbánku i workshopy, pohádky 
pro děti a řada obchůdků. „Věříme 
tedy, že si každý návštěvník najde 
to své a společně prožijeme pohodo-
vý víkend, který „nenahlodá“ ani 
případná nepřízeň počasí. Všechny 
srdečně zveme,“ vzkazuje Marcela 
Lorencová. -lko-

Studánky jsou
v pořádku

Vzorky z pramenů žďárských stu-
dánek U Křiváku, Salvatorka a 
Klafárek byly v den odběru, 11. 7. 
2016, všechny v pořádku. Vodu 
lze využívat jako pitnou. Zkoušku 
zadal u Zdravotního ústavu odbor 
rozvoje a územního plánování 
MěÚ. -red-
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David Koller
Turbo Kapriola
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Areál pivovaru
Havlíč kův Brod

babská hardrocková kapela z Ostravy 

Penzistor
přerovská kapela hrající rock 
„děd metál“

Ozzy Osbourne 
revival 

Pivní speciály     Kulinářská show     
Prohlídky pivovaru     Soutěže pro děti 

Havlíčkův Brod

Harmonikářka Jana Blažková Vstupné:

220 Kč do 14:00 a v předprodeji

290 Kč     2 piva ZDARMA 

od 14:01

Děti do 15 let ZDARMA

za doprovodu dospělého.

+

Areál pivovaru bude otevřen od 10:00.
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Připravujeme

Předplatné

Výstavy

Festivaly

Program na SRPEN 2016

Do 16. 9. - CO VÍTE O KA RLU IV.? 
- soutěžní kvíz, i  on-line na webu: www.
knihzdar.cz nebo osobně v odd. pro 
dospělé čtenáře. Losování výherců pro-
běhne v rámci Týdne knihoven 2016.

Výstavy v knihovně 
Zdeňka Formánková: LETNÍ NÁ-

LADY - výstava rukodělných výrobků, 
ukázka použití přírodnin z dovolené, 
po ukončení výstavy budou výrobky 
prodejné. (vitríny  u hlavního vchodu a 
před čítárnou)

KOUZELNÉ, SLUNCEM PRO-
VONĚNÉ PRÁZDNINY - výstava 
prací dětí z MŠ  a ZŠ Polnička (odd. pro 
děti a mládež)

St 3. 8. – pá 30. 9. - Marie Škorpíko-
vá: Z MÉ DUŠE - Začínající hendike-
povaná malířka a obrázky z počítačové-
ho programu (vestibul Čechova domu)

Prázdninová půjčovní doba
(Do 31. srpna 2016)

Dospělé, dětské, hudební odd. a čí-
tárna: po, st: 9 – 17, čt 9 – 15 hod.

Pobočka Nádražní: po, st: 9 – 11.30 
a 12.30 – 17 hod.

Kontakt: www.knihzdar.cz, 
icentrum@knihzdar.cz, 

tel: 566 623 766.   

(Akce v rámci Slavností jeřabin uvádíme 
ve festivalovém přehledu) 

Pá 5. a so 6. srpna, Zámek Kinských 
34. ročník festivalu
HORÁCKÝ DŽBÁNEK 
Pátek 5. 8. od 17 hod.
TRA PEŘI S ROBERTEM KŘESŤA-

NEM / JITKA  VRBOVÁ / 
TOMÁŠ LINKA  A JEHO PŘÍMÁ 

LINKA   / LOJZO
Sobota 6. 8. od 14 hod.
KA MIL STŘIHAVKA  / JAN NE-

DVĚD / BAYOU ALLIGATORS / 
OLDÁŠ OLDŘICH KA ISER A DÁŠA 

VOKA TÁ / ŠVIHADLO / FLERET
Uvádí Jiří ,,Moravský” Brabec, zvuk Petr 

Stejskal, tvořivé a umělecké dílny,  občerst-
vení.

Předprodej: pokladna DK, KV a  Stará 
radnice

Galerie Stará radnice 
MONIKA  VOSYKOVÁ – ČLOVĚK / 

NÁDOBA / VÍTR

Program: 
Čtvrtek 18. 8. 
v 15.30  Slavnostní zahájení před Starou 

radnicí, zahraje ŽĎÁRSKÝ SWINGOVÝ 
ORCHESTR
v 16.30 PROTI ČASU: vernisáž výstavy 

členů Klubu výtvarných umělců Horácka.  
Stará radnice:  denně mimo pondělí 9 – 
12, 13 – 17 hod.
v 17.15 PRŮVOD OBRŮ z Flobecqu 

od Staré radnice
v 17.30 FOLKLORNÍ SOUBORY z 

partnerských měst  Cairanne, Flobecqu a 
Žďáru nad Sázavou, plocha za DK
v 20.30 LETNÍ KINO – Marťan, sci-fi  

(USA 2015, 12+ T, 2D) s Mat Damontem 
v režii Rydlley Scott a).

Pátek 19. 8. 
prostranství za Domem kultury
v 16.30 vystoupení pěveckého sbo-

ru a orchestru z partnerského města 
Schmölln
v 18.00 vystoupení folklorních soubo-

rů z partnerských měst Cairanne, Flobec-
qu a Žďáru nad Sázavou
v 20.30 LETNÍ KINO – Učitelka, dra-

ma (Čes / Slov 2016, 2D)                       nový 
fi lm J. Hřebejka a P. Jarkovského.

Sobota   20. 8. 
Od 8 do 11.30, nám. Republiky 
FARMÁŘSKÝ TRH
v 20.30 a 22.00, prostranství za DK
LETNÍ KINO – Mimoni, anim. rodinná 

komedie (USA 2015, ČD, 2D) 
Padesátka, zimní komedie Vojty Kotka 

(Čes 2015, 12+, 2D) J. Prachař, V. Kotek, J. 
Mádl, V. Cibulková, T. Voříšková ad. 
Při nepříznivém počasí se promítání usku-

teční v sále Kina Vysočina.
Děti s rodiči se mohou rozloučit s prázd-

ninami sobotním kempováním s opéká-
ním špekáčků (zázemí DK).

Sobota  27. 8.
Od 9 do 20 hod., věž kostela sv. Prokopa
CELODENNÍ PROHLÍDKA  VĚŽE
Prohlídka v doprovodu průvodce trvá 20 

min. Ve věži  historické snímky města k po-
rovnání se současností.
Vstup zdarma, skupiny po 15 osobách. 

Neděle 4. 9. 
v 16 hod., u Bránského rybníka
VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYM-

POZIA
Čtrnáctidenní sympozium zakončí verni-

sáž, při níž tři sochařky představí svá díla.
 
Úterý  6.9.
v 19 hod., Městské divadlo
JAK SE CO DĚLÁ
Divadlo Viola a večer Karla Čapka. Vý-

běr děl sestavený z jeho rozmanitých prací. 
Dokáží potěšit i rozesmát. Účinkují Car-
men Mayerová a Petr Kostka.

Čtvrtek   8. 9.
V 17 hod., Knihovna M. J. Sychry
SOUČASNÝ UMĚLEC A TVŮRČÍ 

SVOBODA
Beseda se členy Klubu výtvarných umělců 

Horácka o jejich tvorbě.

Sobota  10. 9. 
Od 12 do 17 hod.,  víceúčelová plocha u 

zimního stadionu 
MEMORIÁL JANA DŘÍNKA  A KA R-

LA HEROLDA
13. ročník soutěže v požárním útoku, zpí-

vající hasič Dan Moravský.
V 21 hod., Klub Batyskaf
CARPET CABINET
Našlápnutá parta nekompromisně hrne 

do všech stran jadrnou muziku. Radost 
slyšet, radost vidět.

Neděle  11. 9. 
V 15 hod., Městské divadlo
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě pohádky 

pro mlsné jazýčky
Veselá pohádka s písničkami pro tři herce 

a nejmenší diváky. 

Čtvrtek  13. 9.
v 17 hod., Stará radnice 
UMĚNÍ SROZUMITELNĚ  
Derniéra výstavy s přednáškou členů Klu-

bu výtvarných umělců Horácka.

Čtvrtek  15. 9.
v 17 hod.,  Městské divadlo
ZUŠ F. Drdly – GEN JEŘABINÁM
Přehlídka tanečních choreografi í žďárské-

ho tanečního souboru GEN a jeho hostů: 
ZUŠ Charbulova Brno, ZUŠ Jihlava a žes-
ťový kvintet města.

Sobota  17. 9. 
Od 8 do 11.30, nám. Republiky
FARMÁŘSKÝ TRH
V 9, 11, 14 a  16 hod., Muzeum nové ge-

nerace
CESTA ZA SVĚTLEM
Tanečnice ze žďárského souboru GEN 

oživí prostory Muzea nové generace svými 
autorskými choreografi emi a improvizace-
mi - inspirované historickými exponáty a 
interaktivním pojetím výkladu historie. 

Neděle  18.9. 
V 18 hod., Stará radnice 
ŽĎÁRÁČEK  NA STARÉ RA DNICI
Hudbou staletí provede posluchače DPS 

Žďáráček (ZUŠ F. Drdly).
 (Redakčně upraveno)

VZPOMÍNKA   na Slavnosti jeřabin roku 2007 a tehdejší Partnerské dny ve Žďáře. Francouzské Cairanne si tehdy přivezlo lidové ta-
nečníky ze sousedního Avignonu a k tanci nakonec strhli celé náměstí. Těšit se můžeme i letos… Foto: Lenka Kopčáková, archiv ŽN 

Slavnosti jeřabin 2016
Do Žďáru se vrací městský festival s dlouhou tradicí

Otevřeno: út - so 9 – 12 a 13 – 17, ne 13 
– 17 hod.

Do 14. 8., Malá galerie Stará radnice 
VÝSTAVA PRA CÍ
Díla žáků výtvarného oboru ZUŠ F. Drd-

ly
Otevřeno: po - ne 9 – 12 a 13 – 17 hod.

Program KOMORNÍ: 
MAM´ZELLE NITOUCHE - Divadlo 

Semafor Praha - Městské divadlo / 27. 9.
INFLAGRA NTI - Koncert tria - Měst-

ské divadlo / 13. 10. 
ANI ZA MILION! - Divadlo V Rytířské 

Praha - Městské divadlo / 28. 11. 
ŠVESTKA  - Divadlo Járy Cimrmana - 

Městské divadlo / 2. 12. 

Program ZELENÁ: 
BOSÉ NOHY V PARKU – Agentura 

Harlekýn Praha - Městské divadlo / 29. 9. 
PADESÁTKA  – A studio Rubín - Měst-

ské divadlo / 3. 10. 2016
FRIDA - MALOVAT A MILOVAT – 

Hudobné divadlo Bratislava - Městské di-
vadlo / 1. 11. 

CELEBRITY – Studio Dva Praha - 
Městské divadlo / 12. 12. 

Program ŽLUTÁ:   
UŽ NIKDY SÁM! – Divadlo Kalich Pra-

ha - Městské divadlo / 19. 9. 2016 
FRA NKIE & JOHNNY – Divadlo V 

Rytířské Praha - Městské divadlo / 25. 10. 
2016

FILUMENA MARTURA NO - Agen-
tura Harlekýn Praha - Městské divadlo / 6. 
11. 2016

STARÁ DOBRÁ KA PELA – Divadlo 
Palace Praha - Městské divadlo / 4. 12. 
2016

Od 15. 8. do 5. 9. stávající abonenti (při-
neste si své abonentní kartičky) * Od 6. 9. 
– 12. 9. noví zájemci * Od 13. 9.  jednotlivé 
tituly.

  6. 9. JAK SE CO DĚLÁ / Slavnosti je-
řabin / Petr Kostka a Carmen Mayerová / 
Městské divadlo 

11. 9. HRNEČKU VAŘ - pohádka / 
Slavnosti jeřabin / Městské divadlo 

14. 9. FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLU-
ŽEB / Dům kultury / PRONÁJEM

14. 9. GEN JEŘABINÁM - taneční 
obor ZUŠ / Slavnosti jeřabin / Městské di-
vadlo / PRONÁJEM

19. 9. UŽ NIKDY SÁM! – DP žluté / 
Městské divadlo 

21. 9. LÉČIVÉ DIVADLO / Městské 
divadlo / PRONÁJEM 

26. 9. KA FE A CIGÁRKO / Cafe u tety 
Hany 

27. 9. MAM´ZELLE NITOUCHE – 
DP komorní / Městské divadlo 

29. 9. BOSÉ NOHY V PARKU – DP 
zelené / Městské divadlo

Pozor: do 14. 8.  je uzavřena pokladna 
DK, do 20. 8. uzavřena pokladna KV. 
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Žďárské noviny

Stomatologové o víkendech a svátcích

Kino Vysočina vás zve

V sobotu 13. srpna startuje v 9.30 ho-
din od Pilské nádrže druhý ročník cha-
ritativní cyklojízdy s názvem Na kole 
dětem Žďárskými vrchy.

Jejím cílem je nejen pohodový den na 
kole v krásné přírodě Žďárska, motivace li-
dí s handicapem ke sportu, ale hlavně pod-
pora dětských pacientů. 

V čele pelotonu pojede celou trasu v dél-
ce 65 km Žďárák Aleš Wasserbauer, šla-
pající jednou nohou a jeho kamarád Josef 
Zimovčák, mistr světa v jízdě na vysokém 
velocipedu.

„Pepa Zimovčák z Veselí nad Moravou je 
desetinásobným mistrem světa v jízdě na vy-
sokém kole, přejel na něm napříč Ameriku, 
má rekordy v počtu km za 24 hodin,“ říká je-
ho žďárský parťák.

Zimovčák v roce 2010 založil charitativ-
ní fond Na kole dětem, s cílem podpořit 
léčbu i rekondiční pobyty onkologicky ne-
mocných dětí. Spolu s nadačním fondem 
Krtek podporuje dětské kliniky FN v Praze 
a Brně.

„Tím, že i já jsem si prošel onkologickým 
onemocněním, rozhodl jsem se podobnou 
charitativní cyklojízdu uspořádat ve Žďáře,“ 
říká dnes 30letý Aleš Wasserbauer, který 
se musel vyrovnat s amputací nohy. „Vše se 
odehrávalo, když mi bylo 21 let. Nějakých de-
vět let jsem vyléčen,“ ohlíží se.

Účastnit se akce může každý, nejde totiž 
o závod, ale o cyklojízdu volným tempem 
a s odpočinkem v partnerských městech 
Svratka a Nové Město na Moravě. Regis-
trace účastníků je na Piláku od 8 hodin, 
startovné je dobrovolné.

   „Je vhodné se registrovat i na www.
zdaracidetem.cz. To proto, abychom měli 
přehled o počtu účastníků. Peleton jede za 
dohledu policie a má speciální povolení k uží-
vání silnic,“ říká organizátor.

Loni se premiérové jízdy po Žďársku zú-
častnilo na 300 cyklistů. Vybraná částka dí-
ky sponzorům přesáhla 300 tisíc Kč. 

Díky tomu na Milovech proběhl rela-
xační tábor pro vyléčené děti, pediatrie v 
novoměstské nemocnici si pořídila pulsní 

oxymetr pro novorozence, speciální mě-
řič tlaku pro kojence a batolata, odsávačku 
mateřského mléka a polohovatelnou, elek-
tricky ovládanou postel pro děti po ope-
racích a úrazech. Jihlavská nemocnice za 
darované peníze zrekonstruovala dětský 
pooperační pokoj. 

„Věřím, že i letos nás pojedou stovky. Loni 
s námi jel celou trasu v délce 65 km šestiletý 
klučina, a byl v pohodě,“ oceňuje Wasser-
bauer.

S peletonem poputuje kasička, kterou 
pak J. Zimovčák odveze do Veselí nad 
Moravou, kde se úředně zapečetila a tam 
se také rozpečetí. Částka se pak rozdělí na 
oba projekty. Letošním cílem je podpořit 
nadační fond Krtek, a tím onkologickou 
léčbu dětí  ve FN Brno-Černá pole. Zisk 
půjde i na pediatrie obou jmenovaných ne-
mocnic v Kraji Vysočina a opět na relaxač-
ní tábor pro vyléčené děti na Milovech.

Číslo transparentního účtu charitativní 
cyklojízdy: 2400981046/2010.

 -lko-

Na kole dětem Žďárskými vrchyPozor: od 18. do 20. srpna  - LETNÍ 
KINO za Domem kultury (vstupné dob-
rovolné). Pořady LK uvádíme v progra-
mu Slavností jeřabin na str…

Neděle 21. srpna 
V 14.30 - STRA ŠIDLA                                 
Pohádková komedie (Čes 2016, 2D) 

Když strašidla nemají na nájem a musí 
začít pracovat… Nová pohádka Zdeňka 
Trošky.

V 17.00  - SEBEVRA ŽEDNÝ OD-
DÍL                                                                      

Dobrodružné fantasy (USA 2016, T, 
12+, 2D) Tým superzločinců má porazit 
záhadnou nepřemožitelnou entitu. 

Čtvrtek 25. srpna 
V 19.30 - SEBEVRA ŽEDNÝ OD-

DÍL                                                                      
Dobrodružné fantasy (USA 2016, T, 

12+, 2D) Opakování.

Pátek 26. srpna 
Přehlídka dětských fi lmů
Ve 14.00 - DOBA LEDOVÁ: Mamu-

tí drcnutí           
Anim. komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Páté pokračování veleúspěšné série.                                          
V 16.00 - TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČ-

KŮ        
Anim. komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Co dělají vaší čtyřnozí mazlíčci, když ne-
jste doma? Skvělý dabing K. Hádek, D. 
Novotný a M. Dejdar! 

V 18.00 - STRA ŠIDLA                                 
Pohádková komedie (Čes 2016, 2D) 

Opakování. 
Ve 20.00 - MŮJ KA MARÁD DRA K                
Dobrodružná pohádka (USA 2016, 

ČD, 2D)Desetiletý Pet a jeho přítel ve 
výpravném fi lmu  ze studia Disney. Ro-
bert Redford, nádherná příroda, krásný 
příběh!

Sobota 27. srpna 
Minifestival prázdninových hitů
Ve 14.00 - BOŽSKÁ FLORENCE    
Životopisný (USA / V. Brit. 2016, T, 

2D) Meryl Streep v roli závratně bohaté 
ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bo-
hužel její nadání i hlas jsou příšerné... 

V 16.00 - KROTITELÉ DUCHŮ                       
Sci-fi  komedie (USA 2016, T,  2D) Po 

třiceti letech se vracejí  a opět zachraňují 
svět.                                            

V 18.00 - STAR TREK: Do neznáma   
Sci-Fi (USA 2016, T, 12+, 2D) Posád-

ka lodi Enterprise se opět vydává za hra-
nice známého vesmíru. Dlouho očekáva-
ná premiéra.

Ve 20.00 - JASON BOURNE    
Akční thriller (USA 2016, T, 15+, 2D)  

Je to už devět let, co se nad agentem Ja-
sonem Bournem zavřela voda. Matt  Da-
mon našel cestu, jak se vrátit zpět.

Neděle 28. srpna 
Ve 14.30 - STRA ŠIDLA                                 
Pohádková komedie (Čes 2016, 2D) 

Opakování Troškovy pohádky.
V 17.00 - Mělčiny                                             
Horor. drama  (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Byla napadena velkým žralokem a uvěz-
něna pouhých 200 metrů od moře. 

Čelisti pro zcela novou generaci divá-
ků…          

Nám. Republiky, 146

5.8. | 21.00
YELLOW CAP (GER)
Tradiční letní koncert s německou  ka-

pelou. Do Batyskafu se vrací po mnoha 
letech!

9.8. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády  tým (maximálně 

8 hráčů) a přijďte odpovědět na 56 zá-
ludných otázek, které budeme během 
večera pokládat.

10.8. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Soutěž pro týmy kamarádů (maximál-

ně 8 hráčů).
Více na: www.batyskaf.net

stadion  Bouchalky 

Mistrovská kopaná
Muži A 
Ne 14. 8. v 17.00 - FC Bystřice n. P.
Ne 28. 8. v 16.30 - FC Stará Říše

Muži B 
Ne  7. 8.v 16.30 - FC  Nové Syrovice
Ne 21. 8. v 16.30 - Ježek Rantířov

Dorost starší + mladší  - divize
So 20. 8. v 10.15 + 12.30 - FC Bosko-

vice
St 24. 8. v 15.15 + 17.30 - HFK Tře-

bíč
So  3. 9. v 10.15 + 12.30 - FK Blan-

sko

Žáci starší + mladší
Ne 21. 8. v 9.00 + 10.30 - FC Vel. Me-

ziříčí
So 27. 8. v 9.00 + 10.30 - TKZ Polná

Žáci mladší B – okr. přebor
Ne 28. 8. v  13.30 - Sok. Bobrová

více na www.fczdas.cz

 6. 8. Léto v Železných horách - Sobi-
ňov (15 km) sraz v 8.00 nádraží BUS

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

20. 8. Lípské putování – Havlíčkův 
Brod (14) v 7.30 nádraží ČD

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

Vycházky určené pro veřejnost, každý 
jde na vlastní nebezpečí.

Neděle 7. srpna od 14 hod., 1. ná-
dvoří zámku Kinských

BOŽEJÁCI
Poslechový koncert nejstarší jiho-

české dechovky, založené roku 1904. 
Koná se v rámci oslav 130. výročí 

založení zámeckého Sboru dobro-
volných hasičů ve Žďáře 2. 

Hasičský doprovodný program, ob-
čerstvení, vstup zdarma. -red-

Až do 4. září byla prodloužena v Regi-
onálním muzeu města na Tvrzi výstava 
s názvem Cesta k pramenům. 

Je srdeční záležitostí pro mnohé Žďá-
ráky. Připomíná totiž 65. výročí od zahá-
jení výroby na Žďasu. V bývalých   Žďár-
ských strojírnách a slévárnách prožilo 
svůj produktivní věk i několik generací 
zdejších rodin. Žďas je tak kusem jejich 
života. 

První pracovníci začali  podnik budo-
vat v počátku 50. let a přinesl do tehdy 

zapomenutého kraje práci tisícům no-
vých zaměstnanců. Lidé přicházeli z nej-
různějších míst republiky, aby  ve Žďáře 
začali  svůj nový život. 

„Vstupní část výstavy je věnována prvním 
rokům výstavby fi rmy, ale i životu ve měs-
tě, který noví zaměstnanci a jejich fi rma 
pomáhali rozvíjet. V druhé části pak před-
stavujeme akciovou společnost ŽĎAS v její 
současné podobě,“ vysvětluje historik Sta-
nislav Mikule.  -lko- 

Výstava Cesta k pramenům 
láká Žďáráky na Tvrz

NA VERNISÁŽ výstavy Cesta k pramenům  si přišla zavzpomínat řada bývalých zaměst-
nanců Žďasu. Mnohé zaujal obraz výstavby Žďasu. Foto: Lenka Kopčáková

   6. 8. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice (775 479 595)
   7. 8. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2 (566 523 796)
13. 8. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 (605 151 774)
14. 8. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, ZR 4 (566 690 131)
20. 8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, ZR 1 (774 084 064)
21. 8. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P. (566 688 232)
27. 8. MUDr. Fiodor Gončar, Benešovo nám. 123, Křižanov (566 522 218) 
28. 8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P. (566 552 332)

Ordinační doba: 9 – 12 hodin
Aktuálnost rozpisu zubní LPS sledujte na www.nnm.cz.
Denně: zubní LPS i v Jihlavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost.
Non-stop: zubní LPS v Úrazové nemocnice Brno, Ponávka 6, Brno, tel.: 545 538 421.
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