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Ve Žďáře od 18. srpna visí pestré 
vlajky Slavností jeřabin, které celý 
měsíc značí festivalová místa. 

Již 22. ročník multižánrového fes-
tivalu letos začínal i se Dny part-
nerství ve Žďáře, takže francouzské 
městečko Cairanne, belgický Flo-
becq i německý Schmölln přivezly 
svůj folklor a umění. 

Po mezinárodním zahájení Slav-
ností jeřabin a otevření festivalových 
výstav vyšel od Staré radnice prů-

vod, vedený dvěma obřími loutkami. 
Nezvyklá podívaná přilákala zejmé-
na rodiny s dětmi.

Během cesty k Domu kultury Rad-
niční ulicí se střídaly hudba sta-
ré Francie s píšťalami a bubínky a 
svižnější hudba z Belgie. Oba obři 
co chvíli průvod zastavili a tanči-
li na místě. Siláci v jejich útrobách 
se pořádně zapotili, protože nesli 
nejméně 80 kg. Ale svůj úkol zvlá-
dali bravurně. Lidé se smáli, když 

se k sobě párek přerostlých loutek 
dokonce naklonil k polibku… Za 
domem kultury již diváci obsadi-
li připravené hlediště a následovaly 
folklorní vstupy jednotlivých part-
nerských měst. Obři přešli do valčí-
kového kroku. Málokdo si všiml, že 
zpod kabátu loutek vylézali uhonění 
vodiči a hned je střídali další. V závě-
ru vystoupila na pódium i krojovaná 
žďárská Studánka s horáckými a žer-
tovnými písněmi. Večer následovalo 

premiérové letní kino. 
Během září pro nás mají Jeřabi-

ny ještě řadu akcí pod festivalovou 
vlajkou. Třeba vernisáž Sochařské-
ho sympozia 4. 9., soutěž hasičů v 
požárním útoku, Memoriál J. Dřín-
ka a K. Herolda 10. 9., Farmářský trh 
17. 9., nebo taneční přehlídku GEN 
Jeřabinám 15. 9.

Festival završí v neděli 18. 9. koncert 
na Staré radnici, při němž nás Žďárá-
ček provede hudbou staletí. -lko-

Bydlíte v Přednádraží a máte připo-
mínky k současnému systému nebo 
nedostatkům dopravní sítě v tomto 
sídlišti? 

Pak vás bude zajímat veřejná disku-
se se zástupci radnice a dopravními 
odborníky na téma Studie posouze-
ní dopravy na sídlišti Žďár 6. Setkání 
se koná v úterý 6. září od 17 hodin v 
jídelně Základní školy Palachova.

Studii vypracovala Dopravní fakul-
ta Jana Pernera Pardubice. 

Tým odborníků provedl zhodno-
cení komunikační sítě a její posouze-
ní z hlediska bezpečnosti dopravy, a 
analýzu dopravy v klidu.

Na základě svých průzkumů do-
pravy v sídlišti vypracoval návrhy 
nových propojení, úpravy režimů a 
parametrů komunikací. Autoři stu-
die jsou připraveni lidem odpovídat 
na jejich dotazy. 

Při veřejném setkání také městský 
architekt Zbyněk Ryška poinformu-
je o přípravě architektonické soutěže 
Nádražní ulice. -red-

FOLKLOR staré Francie s píšťalami a bubínky během průvodu partnerských měst střídala svižná muzika z Belgie.
 Foto: Lenka Kopčáková

Slavnosti zahájil mezinárodní průvod 

Pojďme 
diskutovat

Tématem 6. 9. 
je doprava v Přednádraží
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Městská poliklinika prochází postup-
nou modernizací. Přes léto v budově 
přibyly dvoje elektronické dveře, které 
se před návštěvníkem otevírají samy.

Zejména při vstupu do oddělení 
rehabilitace tak nové dveře ulehčují 
přístup pacientům o holích či na vozí-
ku, novinku vítají i maminky s kočárky.

„Město do pořízení dvojích dve-
ří vložilo 350 tisíc Kč a do polikliniky 
směřují i další prostředky,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil. Při Dni zdra-
ví v sobotu 10. září má být veřejnosti 
představen nový diagnostický ultra-
zvuk, pořízený za 600 tisíc Kč, uvol-
něných z rozpočtu města. -lko- 

Jeden z fl obecqských borců, kteří 
ve Žďáře obří loutky vodili, Martin 
Deroose, odpovídal na otázky Žďár-
ských novin. To v přímém překladu 
Václava Košťála, průvodce Partner-
ských dnů.

Přibližte tradici obrů... 
Tato tradice je rozšířena nejen v 

Belgii, ale i ve Francii a Španělsku. 
Vždy jsou to fi guríny představující 
významné lidi nebo známé postavy v 
dané oblasti. Může to být třeba i sta-
rosta nebo kněz.

A koho představují obří loutky z 
Flobecqu? 

Ten první obr se jmenuje George 
Delize. Představuje spisovatele a novi-
náře, který kdysi žil ve Flobecqu. 

Pak máme s sebou ještě Sylvii. 
Představuje selku a farmářku, která 
bydlela v lese na kraji Flobecqu. Byla 
napůl čarodějnice.

Jak je těžké se naučit ve fi gurí-
nách chodit? 

Tělo obra tvoří kovová nebo prou-
těná konstrukce. George váží 85 kg a 
Sylvie kolem 70 kg.

Je to obtížné, protože v obří loutce 
stojí jeden člověk, který ji musí nést 
a když se do vysoké fi guríny opře vítr, 
je dost obtížné ji udržet. Nosičů je nás 
více a po chvíli se střídáme.  -lko-

Své návrhy, co by se dalo ve Žďá-
ře vylepšit pomocí vyčleněných 600 
tisíc korun v rámci premiérového 
participativního rozpočtu města roku 
2017, představí nyní autoři na veřej-
ném diskuzním setkání.

To se koná ve středu 7. září od 17 
hodin v zasedačce zastupitelů na 
MěÚ. Žďáráci mohli návrhy podávat 
do 10. července. 

Mezi nápady byl např. Santiniho 
barokní festival, oplocení volnočaso-
vého areálu a vodní molo na Farča-
tech, oprava pítka v atriu za obchod-
ními domy, workoutové hřiště či 
vstup do úvozu s připomínkou první-
ho osídlení Žďáru... 

„Obdrželi jsme celkem šest návrhů, 
což na první rok a velikost našeho měs-
ta není málo,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Alokovaná částka je 600 tisíc Kč a 
to znamená, že se do ní vejdou čty-
ři plné projekty s maximální hranicí 
150 tisíc Kč.

Poslední slovo o tom, které návrhy 
má obec realizovat, padne v listopa-
du při všelidovém hlasování. Účastnit 
se jej mohou všichni Žďáráci starší 15 
let. Hlasovat mohou na webu města, 
ve zpravodaji, či pomocí hlasovacích 
uren v městských budovách. 

„Zajímavostí je, že každý hlasující 
bude mít dva pozitivní a jeden negativ-
ní hlas, tedy bude možno podpořit dva 
projekty a jeden odmítnout,“ vysvětluje 
Navrátil.

Radnice se letos přidala k prvním 
městům, která participativní rozpočet 
zavedla. Při seznamování občanů se 
systémem pořádala tématické veřej-
né diskuse a sousedská setkání. Lidé 
pak prodiskutované návrhy projektů 
předali radnici. Odbory kultury a roz-
voje přes léto návrhy posoudily z hle-
diska realizovatelnosti. „Veškeré práce 
a postupy na participativním rozpočtu 
a při jeho letošním zavádění konzultuje-
me s autorem projektu, společností Ago-
ra,“ dodává starosta. -lko-

Řidičům ve Žďáře nad Sázavou se 
ulevilo. Po rozsáhlé rekonstrukci sítí 
a povrchů se v neděli večer 14. srpna 
rozjela doprava po dlouho uzavřené 
ulici Smetanova.

Ta je páteřní komunikací ve měs-
tě a během oprav ji musely nahra-
dit složité objížďky. V této ulici s 
rodinnou zástavbou radnice počítá 
s dopravním značením, které zamezí 
nadměrnému hluku. Již nyní tu pla-
tí omezení vjezdu nákladní dopra-
vy. Dle schválené projektové doku-

mentace je zatím v celé ulici rychlost 
50 km/h. Pouze ve směru od Brněn-
ské ul. k parku u Ivana, je před pře-
chodem pro chodce u ZZN rychlost 
snížena na 30 km/h.

Jak uvádí mluvčí radnice Niko-
la Adlerová, po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu město požádá 
o snížení rychlosti na maximální „tři-
cítku“ v celé ulici Smetanova, tak jak 
požadovali občané a usnesli se ještě 
před prázdninami zastupitelé města.
 -lko-

Letos na podzim si zvolíme nové 
zastupitele Kraje Vysočina. Termín 
krajských voleb v ČR byl rozhodnu-
tím prezidenta republiky stanoven 
na dny 7. a 8. 10. 2016.

Při těchto volbách můžeme do 
obálky vložit jeden hlasovací lístek 
strany, hnutí nebo koalice, kterou 
chceme podpořit. Preferujeme-li 
konkrétního kandidáta, můžeme 
jeho jméno na kandidátce zakrouž-
kovat. Učinit tak můžeme maxi-
málně u čtyř kandidátů pouze na 

jednom hlasovacím lístku. Takto 
zvýhodněný kandidát může díky 
preferenčním hlasům přeskočit 
kandidáty, kteří jsou na kandidátní 
listině před ním.

Poprvé se všech 26 volebních 
místností ve Žďáře a jeho místních 
částech otevře v pátek 7. 10. od 14 
hodin a hlasování pro tento den 
skončí ve 22 hodin. V sobotu 8. 10. 
budeme mít šanci hlasovat v době 
od 8 do 14 hodin. 

Právo volit do zastupitelstva kraje 

má občan ČR, který alespoň ve dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvo-
du kraje. Volič, který nebude moci 
volit ve dnech voleb v místě svého 
volebního okrsku, si může vyřídit 
voličský průkaz, s nímž může volit v 
ostatních okrscích svého kraje. 

Ve stejné dny proběhne v okrese Jih-
lava i první kolo voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR. Žďársko má na senát-
ní volby čas až do roku 2020. -lko-

Žďáráci představí návrhy 
k vylepšení města

Další elektronické dveře

Ulice Smetanova ještě čeká 
na snížení rychlosti 

GEORG A SYLVIE, jinak obří loutky z belgického Flobecqu. Nosiči schovaní v jejich nitru dokáží obry i roztančit.
 Foto: Lenka Kopčáková

Nosiči obřích loutek: Je to dřina

Krajské volby budou 7. a 8. října
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Po Žďáře bylo do konce léta 
umístěno pět typů nových lavi-
ček a řada těch stávajících prošla 
opravou.

Během května mohli lidé posílat 
radnici své tipy k umístění laviček 
do míst, kde pokládají posezení za 
potřebné, a tipy na opravy laviček 
stávajících. 

Na výzvu města reagovalo kolem 
dvacítky občanů a někteří měli 
stejný nápad. Lidem nejvíce chy-
bí lavičky u cyklostezek a obchod-
ních center. 

Došlé návrhy posoudil odbor 
komunálních služeb z hlediska 
možnosti následné údržby a vývo-
zu odpadu. Ke každé lavičce totiž 
nově náleží i odpadkový koš. 

„Nové lavičky najdeme na páteřní 
cyklostezce, za mostem u fotbalové-
ho hřiště, u Konventského rybníka, 
odkud je hezký pohled na zámek a 
Zelenou horu a také v sídlišti Libu-

šín a u Kauflandu,“ informuje sta-
rosta Zdeněk Navrátil. Na žádost 
seniorů prý byla lavička umístěna 
i při cestě od zastávky autobusu ke 
hřbitovu pod Zelenou horou. 

Na opravách a nátěrech stáva-
jících laviček na území města se 
podílely skupiny veřejně prospěš-
ných prací a Ponorka – nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež. 

Ponorka se dokonce stala garan-
tem parku na Farských humnech. 
Jak ŽN informuje její pracovnice 
Alžběta Šabartová, během červen-
ce pracovníci a uživatelé Ponorky 
společně natřeli všechny lavičky v 
tomto prostranství. „Odměnou za 
dobře odvedenou práci jim byl pik-
nik přímo v areálu Farských humen,“ 
ohlíží se.

Díky natírání laviček mohla 
Ponorka svým uživatelům nabíd-
nout činnost, kterou se stali pro-
spěšní svému okolí.  -lko-

V sobotu 10. září bude na žďár-
ské poliklinice živo. V době od 8 
do 13 hodin se zde koná již druhý 
ročník preventivně zážitkové akce 
s názvem Den Zdraví.

 Lenka Kopčáková

Lidé mohou přihlížet prezenta-
ci integrovaného záchranného systé-
mu hasičů, záchranky a policie, včetně 
oderní techniky. Uvidíme slaňování 
pacienta ze střechy, práci služebních 
psů i nácvik první pomoci. 

Zájemci si v rámci BESIPu vyzkouší 
brýle simulující opilost, únavu, či účin-
ky drog. Atrakcí bude i velký model 
plic společnosti ONKO MAJÁK, 
s užitečnými radami o prevenci rako-
viny plic.

V areálu najdeme stánky fi rem se 
zdravotnickou tematikou a některých 
zdravotních pojišťoven.

Vyšetří cévy i přeměří zrak
 Lidé se při Dni zdraví nemusejí jen 

koukat, ale mohou udělat i něco pro 
sebe. Třeba se nechat zdarma prohléd-
nout specialisty. První možností je 

prevence interních onemocnění, tedy 
vyšetření tepen a žil. Ženy mají mož-
nost preventivně využít jinak hrazené-
ho sonografi ckého vyšetření prsu. Na 
speciální pomůcce zaškolí o způsobu 
samovyšetření prsu.

Prezentovat se budou oddělení radi-
ologické, rehabilitace a laboratoř, kde 
se mohou lidé podívat i do prostor, 
kam se normálně nedostanou a dozvě-
dět se zajímavosti o této práci.

Prezentovat se bude i výdejna zdra-
votnických prostředků, můžeme si 
nechat přeměřit zrak, či si promluvit 
s výživovou poradkyní.

„V rámci preventivních programů pro-
běhne slavnostní převzetí nového ultra-
zvukového přístroje pro oddělení RTG. 
Na tomto přístroji probíhá celá řada 
důležitých vyšetření jako UZ srdce, vnitř-
ních orgánů, cév, štítné žlázy a ve vel-
kém i UZ prsou, coby prevence rakovi-
ny,“ informuje Michal H. Zrůst, ředitel 
městské polikliniky.

Jak dodává, pořadatelé nezapomněli 
ani na děti. Mohou se vyřádit na ská-
kacím hradu nebo si nechat vymalovat 
na obličej nějaký obrázek. 

Zcela neobyčejnou sobotu 20. srp-
na prožili návštěvníci i samy posádky 
dračích lodí na Pilské nádrži ve Žďá-
ře nad Sázavou. 

Od rána do pozdního večera chrlil 
zábavu a podívanou jubilejní Festival 
Dračích lodí Velké Dářko 2016. Veš-
kerý program prolínalo téma „Deset 
let s vámi“.

Na vodní hladině své síly měři-
ly dračí posádky z blízka i daleka a 
pořadatelé je vyhodnocovali za účast 
a umístění v závodu od zcela první-
ho ročníku doposud. Někteří závod-
níci oprášili staré modely a zabojova-
li v soutěži O kostým století. 

Dračí festival zahájilo vypále-
ní čestné salvy nastoupenou gar-
dou jihlavského Spolku přátel 
dělostřelby a Bubenickou Dragon 
show. Diváky bavil Čaroděj Cave, 
Lučištnický spolek Sherwood či 
ostnatě šokující Fakír. Podívanou 
byl seskok dračích paragánů, ohňo-
vá show a ohňostroj Draco Ardens. 
 -lko-

O prázdninách některá dětská hřiš-
tě ve Žďáře doznala změn. Pokračoval 
projekt Aktivně pro Žďár, do kterého 
se dobrovolně zapojují občané.

Pokud chtějí ve svém okolí docí-
lit zlepšení dětského hřiště nebo vol-
nočasové plochy a jsou ochotni se 
fi nančně či osobně podílet na jejich 
vylepšení, mohou se stát buď patro-
nem či garantem plácku. 

V prvním případě město umožní 
patronovi, který sponzoruje hřiště, 
umístění reklamy či loga na tomto 
plácku. 

Garant zase pomáhá s dohledem 
nad dodržováním provozního řádu 
konkrétního hřiště a dbá na pořádek 
a jeho funkčnost. Hlásí na městský 

úřad závady, poškození herních prv-
ků a sám provádí i drobné opravy. Na 
to mu úřad poskytuje potřebný mate-
riál.

V polovině srpna již našla své garan-
ty desítka dětských hřišť. 

Příkladem může být dětské hřiště 
v ulici Pelikánova na Vodojemu, kte-
ré v létě získalo nové pletivo a bran-
ky. „Bylo jedním z prvních hřišť, takto 
realizovaných ve spolupráci s garantem 
a místními občany,“ říká starosta Zde-
něk Navrátil. 

Na ulici Haškově zase díky této akti-
vitě přibyl na hřišti (mezi domy proti 
nádraží) nový pingpongový stůl. 

„S garantem hřiště se bavíme, že by 
lidé měli zájem podpořit i herní prvky. 

Jsou připraveni uvolnit půlku investice 
ze svého fondu bytových družstev a měs-
to dodá druhou část peněz,“ informuje 
Navrátil. Na akci dojde v příštím roce.

Ve druhé fázi příprav své obnovy je 
také hřiště za kulturním domem v uli-
ci K Přehradě, na Vysočanech I. „Je již 
hotová vizualizace a začnou první prá-
ce,“ dodává starosta. 

Začaly také práce na hřišti v uli-
ci Nádražní, za Úřadem práce. Byl 
vyměněn povrch na hřišti pro míčové 
hry a vybudovány zábrany proti spa-
dení míčů ze stráně. 

„Všechna tato hřiště jsou realizována 
ve spolupráci s garanty a ukazuje to, že 
Žďáráci jsou aktivní. Když vidíme, že 
zde najdeme lidi, co mají zájem o veřej-

ný prostor, nám se do lokalit mnohem 
lépe investuje,“ vítá starosta. Hlásí se 
už dokonce garant, který si chce vzít 
na starosti veřejné ohniště. 

„My jsme dali na městský web seznam 
dětských hřišť, která máme do určité 
míry zájem rozvíjet. Finance ale smě-
řujeme prioritně tam, kde lidé projeví 
zájem o spoluúčast a kde stojí garant,“ 
vysvětluje Navrátil.

Proces stále běží a lidé se mohou 
zajímat a přihlásit se k tomu „svému“ 
hřišti. 

„Mám obrovskou radost, že vedle lidí 
z dané lokality se nám ozývají i fi rmy a 
neziskové organizace se zájmem hřiště 
podpořit,“ dodává místostarosta Josef 
Klement. -lko-

Lavičky jsou natřené 
a je jich více

Den zdraví: 10. září

MIMONI ZE ŽĎÁRU si i v letošním závodu Dračích lodí obhájili obvyklé 12. místo. Foto: Vladan Solnička

Jubilejní Dračí festival lidi pobavil

O dětská hřiště začali lidé pečovat
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Koncem léta začal stavební 
ruch v další části bytového sou-
boru Klafar, v území vpravo od 
Sázavské ulice. 

Město totiž vybrané fi rmě předalo stave-
niště pro vybudování technické infrastruk-
tury budoucí ulice Hrnčířská. 

Rada města také již připravila záměr 
na prodej prvních osmi pozemků v 
rámci této lokality a koncem prázdnin  
schvalovala regulativy, podle nichž 
se budou muset zájemci o stavební 
pozemky řídit, třeba dodržením urči-
tých  „archi typů“ v ulici. 

„Pravidla a záměr  musí potvrdit 
zastupitelstvo města, které zasedne 8. 
září.  Pokud se tak stane, záměr na pro-
dej pozemků bude vyhlášen od 12. 9. 
do 14. 10. 2016. Cena bude ta nejnižší 
možná, tj. 1000 Kč/m2, s jistinou pro 
zájemce o daný pozemek, k ceně bude 
připočítána 21% DPH,“ informuje 
místostarosta Josef Klement. 

V rámci Žďáru se jedná o nadstan-
dardní pozemky o velikosti kolem 
1000 m2.

Regulativ připravený odborem roz-
voje a městským architektem, se má 
týkat jen osmi městských parcel. 
V lokalitě je totiž řada dalších sou-
kromých pozemků a snahou radnice 
je tedy s majiteli dohodnout  ucele-
ný charakter lokality. Ale to bude na 
jejich rozhodnutí. Jednou  z vlastníků 
pozemků je zde i slavná olympionič-
ka Martina Sáblíková.

„Městský architekt doporučí v ulici 
minimálně dva „archi typy“ a v tomto 
duchu bude jednat s dalšími asi sed-

mi vlastníky pozemků,“ říká Klement. 
Výstavba zasáhne pole, vpravo od 
mostu z Libušína na Klafar. Na jedné 
straně ulice Hrnčířská bude prostor i 
pro obytné „viladomy“. 

Jak na otázku ŽN  odpovídá sta-
rosta Navrátil, občanská vybavenost 
je v územní studii Klafaru defi nová-
na. „Ale ještě nějaký rok potrvá, než 
k tomuto území dojdeme. V mís-
tech, kde by občanská  vybavenost 
měla být, požadavek vznášet bude-
me,“ říká. Nejbližší podobná realizace 
bude možná až při výstavbě městské-
ho polyfunkčního domu, který má 
stát  na nároží další plánované ulice, 
hned za mostem. Mělo by jít kombi-
naci bydlení a služeb v přízemí.

Radnice si pochvaluje, že zainvesto-
vání ulice Hrnčířská infrastrukturou 
ji nakonec  vyšlo o polovinu méně. 
Stavba byla původně spočítána na 40 
miliónů Kč.  

„Díky včasné soutěži se nám přihlási-
lo velké množství fi rem a v jejich konku-
renci se nakonec náklady stavby vysou-
těžily na 20 mil. Kč, včetně DPH,“ 
informuje Klement.

„To jsme rádi, protože 40 miliónů  by 
bylo velkou zátěží pro žďárský roz-
počet,“ míní starosta Navrátil. Infra-
struktura v ulici má být hotová v červ-
nu 2017. „Pokud budou mít v té době 
vlastníci pozemků již vyřízené  staveb-
ní povolení, budou moci začít stavět,“ 
připouští starosta. Město dle jeho 
slov chce v další fázi výstavby pokra-
čovat přípravou pozemků  menších 
a v fi nančně dostupnějších,  aby se 
dostalo na více zájemců.  -lko-

Začala stavba Hrnčířské ulice



Po letní pauze se radnice vrací k 
dialogu s veřejností na téma Studie 
posouzení dopravy na sídlišti Před-
nádraží a k tématu architektonické 
soutěže Nádražní ulice.

Můžete z každé oblasti sdělit 
vždy jeden, podle vás nejvážnější 
moment, a přichází Váš politický 
klub do diskuze s nějakým opti-
málním řešením?

  

Jak se stalo zvykem v tomto období, 
nemáme o těchto diskuzích a přede-
vším obsahu žádné informace. Posled-
ní zastupitelstvo odmítlo utratit za 
architektonickou soutěž závratných 
450 tisíc korun. Proto nás oživování 
tohoto tématu překvapuje. Podle naše-
ho názoru by stálo za to ušetřit fi nan-
ce za architektonickou soutěž „do šup-
líku“ a věnovat se raději oprávněným 
požadavkům velké skupiny žďárských 
občanů, např. dopravě, opravám chod-
níků a komunikací v sídlištích, úpra-
vě zeleně, bydlení, stavění laviček, 
anebo úpravám nástupních ostrůvků 
MHD. Když už máme potřebu neu-
stále jen diskutovat a malovat vzdušné 
zámky, tak ji věnujme třeba na získá-
ní potřebných názorů většiny občanů 
sídliště. Například, zda chtějí zacho-
vat klidovou zónu, nebo ji zprůjezd-
nit. A doporučujeme provést to citli-
vým způsobem, ne jako ve Smetanově 
ulici. I bez studie je jasné, že celé této 
oblasti by pomohlo propojení Jihlav-
ské na Brněnskou. V tom městu určitě 
pomůžeme. Parkovacích ploch je s ná-
růstem aut jistě všude nedostatek, tady 
je tato potřeba díky nádraží ještě větší. 
Podpoříme jednání s ČD o možnos-
tech rozšíření těchto ploch. Další úpra-
vy jsou omezeny soukromým vlast-
nictvím většiny objektů, ale i tak se dá 
postupně upravovat celá tato oblast. 
Určitě v tom vedení města podpoříme.

  

Místní část města Přednádraží je 
tvořena dvěma problematickými uli-
cemi. Slepé rameno ulice Haškovy 
a ulice Palachova představují místa 
dopravních komplikací. Proto jsme 
se rozhodli nechat celou tuto místní 
část posoudit odborníkem v kontex-
tu s ostatními ulicemi. V této lokalitě 
je velká hustota obyvatel a není jed-
noduché najít volné místo k parková-
ní a průjezdu. Rádi bychom právě s 

občany, kteří zde bydlí, prodiskutovali 
možnosti úprav. Stále hledáme mož-
nosti třeba i jednosměrného propojení 
zmíněných dvou ulic nebo ještě jeden 
výjezd na ulici Jihlavská. Bohužel, pro-
storu a městských pozemků zde není 
dostatek.

Tuto lokalitu nelze posoudit takří-
kajíc od zeleného stolu. Proto prosa-
zujeme řešení a návrhy, které by vzešly 
z architektonické soutěže. Tuto vari-
antu doporučil i městský architekt na 
základě zkušeností z jiných měst. Rádi 
bychom seznámili občany s prvními 
výsledky a návrhy v zářijovém setkání 
s občany, aby byli předem informováni 
o plánovaných úpravách.

  

Žijeme ve městech, jejichž dopravní 
infrastruktura byla povětšinou stavě-
na v době, kdy se na tři rodiny uvažo-
valo v projektech s jedním osobním 
automobilem. Bohužel, také sídliště 
Přednádraží trpí nemocí plynoucí z 
této doby. Studií posouzení dopravy 
se snažíme řešit nejpalčivější doprav-
ní problémy této lokality, jako je málo 
parkovacích míst, špatná průjezdnost 
ulic, umístění odpadových nádob, 
nádob na sběr odpadu a jiné nedo-
statky. 

Architektonická soutěž sama o sobě 
není řešením. Je to však první krok v 
procesu kvalitní přestavby Nádražní 
ulice tak, aby se na jejím závěru zrodi-
lo něco, co Žďárákům bude sloužit bez 
potřeby úprav dlouhá desetiletí a za co 
se před budoucími generacemi nebu-
deme muset stydět. 

  

Sdělit nejvážnější dojem z oblas-
ti „Doprava na sídlišti Přednádraží“ je 
obtížné, neboť z vlastní otázky nevy-
plývá, zda se jedná o MHD (pak proč 
jen Přednádraží?) nebo o silniční 
dopravu obecně. Problematiku MHD 
v celém městě vedení radnice řeší prů-
zkumem, studií a čekáním na vyjád-
ření dopravce, jehož dokonce dotuje 
nemalou částkou 6,5 mil. Kč ročně. 
Dokud nebudou alespoň trochu kon-
krétní závěry z výše uvedených akcí, 
nemá smyslu bez dostatečných pod-
kladů navrhovat za politický klub jaké-
koliv rádoby optimální řešení. Snad 
jen pro dopravce - zvážit na některých 
linkách používání malokapacitních 
autobusů, příklad lze najít v N. Měs-
tě na M., v Jihlavě, i v dalších městech. 

Silniční doprava ve jmenované lokalitě 
se po znovuzprůjezdnění ulice Smeta-
nova vrátila do normálních poměrů. 
Pro architektonickou soutěž na úpravu 
Nádražní ulice platí v podstatě totéž, 
co pro dopravu. Jedná se o úkol, jehož 
řešení je především v rukou odborní-
ků - architektů a jak už máme zkuše-
nosti, ne vždy dochází ke shodě názo-
rů odborníků a laiků z řad občanů, jak 
se stalo např. při barevném řešení exte-
riéru Divadla. 

  

Situaci na sídlišti Přednádraží kom-
plikuje malá kapacita vnitřních obsluž-
ných komunikací a slepý konec ulice 
Palachova (bez možnosti průjezdu na 
ulici Jihlavskou). Obojí je třeba řešit v 
rámci nového dopravního plánu měs-
ta a během rekonstrukcí komunikací 
následně postupně zrealizovat. Nový 
„kruháč“ ulic Chelčického - Jihlavská 
pak jistě usnadní výjezd od nádraží 
a zvýší dopravní bezpečnost tohoto 
křížení. 

 Jsme zastánci architektonické sou-
těže Nádražní ulice v celé její délce. 
Jde o centrální pěší osu města nádraží 
– náměstí, která je různě kombinova-
ná s automobilovou dopravou. Jde o 
nejviditelnější a zároveň nejdůležitěj-
ší městskou ulici. Sjednocující archi-
tektonické řešení je zde zcela namístě. 
Více zeleně, zklidnění dopravy, jed-
nodušší parkování (jednosměrka od 
Ivana k poště?), možnost zásobování, 
dobudování komunikace pro cyklis-
ty – na to vše je třeba myslet a uvést 
do souladu. Kvalitní architektonická 
soutěž, třeba i několik jejích kol, se zde 
určitě vyplatí.

  

Obě oblasti spolu úzce souvise-
jí a týkají se promyšleného přístupu k 
celé lokalitě Přednádraží. Městská část 
vybudovaná v 80. letech trpí nedostat-
ky, především v oblasti dopravy a par-
kování. Komplikace v dopravě způso-
buje také omezený počet vstupů do 
oblasti. 

Ačkoli se o tom ví již dlouhou řadu 
let, řešení se odkládalo. Vedení města 
se touto oblastí začalo zabývat hned po 
volbách v roce 2014 a navázalo úzkou 
spolupráci s DF Jana Pernera Univer-
zity Pardubice. Vznikla studie dopravy 
v území Přednádraží. Za nejzásadnější 
v rámci budoucích kroků, které studie 

doporučuje, považuji podnět ke zlep-
šení průjezdnosti územím, tedy aby 
nebylo slepé a dalo se do něj vstoupit 
např. i z ulice Jihlavská, popř. Brněn-
ská. S tímto krokem může souviset i 
logické zjednosměrnění ulic, které by 
umožnilo podélné parkování. Zároveň 
je nutné řešit dopravu v klidu, tj. zajis-
tit dostatek parkovacích míst. Návrhy 
studie chce město v první fázi dis-
kutovat s občany. Výstupy studie 
budou proto prezentovány občanům 
již 6. září, a to přímo v místě (jídelna 
5. ZŠ), kde lze diskutovat nad kon-
krétními řešeními. 

Druhou částí, která bude na uvede-
ném setkání s občany představena, je 
Architektonická soutěž na Nádraž-
ní ulici. Díky soutěži chceme získat 
důležité poznatky a myšlenky, jak s 
touto ulicí pracovat do budoucna. 
Kvůli špatnému stavu kanalizací nás 
brzy čeká rekonstrukce Nádražní ulice 
od parku u Ivana k poště. Město tedy 
chce být připraveno, aby bylo možné 
navázat rekonstrukcí povrchů. 

Návrhy do soutěže by měly také defi -
novat, jakým způsobem bude řešena 
doprava v rámci Nádražní a samozřej-
mě bude obsahovat i přesah ke studii 
dopravy ve čtvrti Přednádraží. Ulici 
Nádražní vnímáme jako jednu z nej-
významnějších ulic ve městě, spojuje 
nádraží jako pomyslný přístav města s 
jeho srdcem – náměstím. To je důvod, 
proč musíme přistupovat k rekon-
strukci této ulice se vší vážností.

  

Na sídlišti Přednádraží jsem žil do 
svých 30 let a stále tam žijí moji rodi-
če, a tak mám možná lehce informační 
náskok o situaci. Hlavním problémem 
jsou zde samozřejmě vozidla, jejich 
velké množství, úzké ulice a nedosta-
tek parkovacích míst, což kompliku-
je servis komunální techniky nebo 
zásahy záchranných složek. Možným 
řešením je dle mého názoru vytvoření 
několika jednosměrek (např. ul. Pala-
chova, nebo Haškova). Dalším místem 
k samostatnému řešení je křižovatka 
ulic Chelčického a Jihlavské. V sou-
časném stavu, bez bližšího posouzení 
dopravy v této lokalitě, je architekto-
nická soutěž Nádražní pouhým dra-
hým plácnutím do vody! Kde je napří-
klad dva roky radou slibované řešení 
dopravy petentům z Klafaru a sídliště 
„Stalingrad“? 
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Doprava v Přednádraží a pěší zóna

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Mgr. Ludmila 
Řezníčková, 
klub ANO 2011 

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Ing. Josef 
Klement, 
klub KDU-ČSL

Mgr. Zdeněk 
Navrátil, klub 
ŽĎÁR - ŽIVÉ 
MĚSTO

Bc. Ladislav 
Bárta, 
klub TOP 09

Studánky mají bakterii
Poslední rozbor žďárských studánek 

z odběrů vody dne 9. 8. 2016 ukázal, 
že studánky U Křiváku a Klafar ma-
jí bakterie Escherichia coli a nejsou 
tedy momentálně vhodné k pití. Stu-
dánka Salvátorka je v pořádku. -red-



Čas jako stvořený pro výlety a zábavu
I když prázdniny a mnohé dovo-

lené již skončily, září nám obvykle 
dopřává teplé dny, nebe jako šmol-
ku a nádherné pohledy do pestré 
přírody. Mnozí lidé mají tento čas, 
vonící ovocem a svěžím vzduchem 
mnohem raději, něž samotné léto.

Mezi stromy se volně vznáší sítě 
malých pavouků, které našim předkům 
připomínaly šedé „babské“ vlasy. A tak 
vznikl název pro toto období – babí 
léto. Stejně se někdy říká i těm malým 
vznášejícím se pavoučkům, jejichž „ni-
tě“ se nám při houbaření zachytávají 
na oděvu. 

Babí, neboli pozdní léto, je obdobím 
déletrvajícího suchého, slunečného a 
málo větrného počasí na začátku pod-

zimu. Někdy je také nazýváno létem 
svatého Václava. V Severní Ameri-
ce mají zase pro tento podnebný jev 
název Indiánské léto.

Ať tak nebo tak, měsíc září je časem 
jako stvořeným pro rodinné výlety. 
Při vyvedeném počasí je také výbor-
ná dohlednost, což oceníme při výšla-
pech, třeba Žďárskými vrchy. Můžeme 
pozorovat, jak se v chladných ránech 
údolí typicky halí v bílé mlze, než opět 
vykoukne slunečný den.

Toto příjemné podzimní počasí v 
jednotlivých letech trvá různě dlou-
ho. Snad nejdelší babí léto v Čechách, 
téměř sedm týdnů, trvalo podle 
pamětníků v roce 1959.

Žďárské noviny dnes v příloze Kam 

Kam v babím létě
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v babím létě přichází s několika nápa-
dy na výlety, či zábavu během měsíce 
září. Babí léto se dá ale příjemně prožít 
i na zahrádce, kde v této době kvetou 
pestré podzimní květiny a vybarvuje 
se ovoce. 

A právě nyní, kdy jablíčka chytají 
červenou barvu, můžeme s dětmi udě-
lat pokus. Nalepte na ještě nevybarve-
ná jablka vystřižené tvary vánočních 

komet či hvězdiček z neprůhledné 
samolepky nebo leukoplasti. Uvidí-
te, co se za těch pár týdnů stane. Před 
uložením do sklepa pak nálepky opa-
trně sejměte - a na červených jablíč-
kách budou zářit žluté komety. Hned 
máte originální výzdobu budoucího 
vánočního stolu... Ale teď ještě vzhů-
ru na kola, na houby, či k příjemnému 
zahradnímu grilování! -lko-

V hlavní výstavní budově Regionál-
ního muzea města na Tvrzi vládne čilý 
ruch.

Od 5. září se tu připravuje nová výsta-
va s názvem „Pojďte s námi do lesa“. 

Výstava bude veřejnosti otevřena 20. 
září a potrvá do 13. listopadu. 

Provede nás typickým lesem Žďár-
ska a dozvíme se, jaké druhy stromů, 
zvěře i ptactva můžeme v lese nejčas-
těji potkat, která zvířata - jakožto invaz-
ní druhy – nemají myslivci rádi a kdy 
byl zastřelen poslední vlk na Vysočině. 
Také poznáme „myslivecké desatero“. 

Čekají na nás základní informace o 
myslivosti a o jejím významu pro kra-
jinu, byť již dnes lidmi značně přetvo-
řenou. „Dozvíte se o jednom slavném 
českém lesníkovi, bez kterého by se tato 

výstava nemohla uskutečnit, protože by 
naše muzeum neexistovalo…,“ naznaču-
je historik Pavel Elbl.

Dodává, že výstava je určena všem 
zájemcům o přírodu. „A jak už je v 
Regionálním muzeu dobrým zvykem, 
nebudou chybět ani oblíbené interaktivní 
prvky pro malé i velké zvědavce,“ dodá-
vá. 

Moučkův dům s expozicí města 
To ovšem neznamená, že po dobu 

chystání výstavy je muzeum zavře-
né. „Trvalá expozice města v Moučko-
vě domě je vám k dispozici celoročně,“ 
ujišťuje druhý historik Stanislav Miku-
le. „Prohlídky se konají od úterý do nedě-
le, vždy od 9.00 do 17.00, v každou celou 
hodinu, krom poledne. Poslední prohlídka 
začíná v 16.00 hodin,“ informuje. -red-

Rodí se výstava o lese

V sobotu 10. září, od 12 hodin, 
u   zimního  stadionu proběhne 
„13. ročník Memoriálu Jana Dřínka 
v požárním útoku“ a soutěž o putov-
ní    pohár  čestného  velitele  sboru 
K. Herolda. 

Vítězem putovního poháru se stane 
družstvo s největším věkovým prů-
měrem, které dokončí požární útok.

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů, 

Zámek - Žďár nad Sázavou 2 s part-
nery.

Akce se koná v rámci letošního 130. 
výročí založení sboru.

Program: 12.00 Slavnostní zahá-
jení, 12.30–15.30 Plnění disciplíny v 
požárním útoku (muži, ženy),  15.30 – 
16.30 Dan Moravský (zpívající hasič), 
skákací hrad pro děti, 16.30 Vyhlášení 
výsledků a předání cen. -lko-

Soutěž v požárním útoku
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Je tu sedmý díl soutěže pro milov-
níky a objevitele mexického jídla. 
Kdo ještě neví oč jde, může zkusit 
své štěstí právě nyní, v nastupujícím 
babím létě. 

Výhra stojí za to a servírovaná např. 
v příjemném prostředí letní zahrád-
ky Yucatanu může být zážitkem. 
Hlavní cenou soutěže je totiž Yuca-
tanský talíř. 

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

Zájemci mohou soutěžit pro-
střednictvím emailu na adrese 
info@mexiko-zdar.cz nebo na strán-
kách www.mexiko-zdar.cz.

Otázky na září:
1) Naučil se náš šéfk uchař tradiční 

mexickou kuchyni v Mexiku? ANO-
NE

2) Otevření naší restaurace bylo
1. září roku:
A) 2015
B) 2014
C) 2013
3) Jaké je Vaše nejoblíbenější 

mexické jídlo:

Správné odpovědi na minulé 
otázky:

1) Máme v nabídce dezert s obsa-
hem KA PSAICINU: ANO

2) Která z Chilli papriček je nejpá-
livější: B) Habaneros

3) Jalapeňos jsou pojmenovaná
   podle mexického města: Jalapa 

(Xalapa) (PIYu-9-L)

Soutěžíme s mexickou restaurací 
YUCATAN / 7

Přání být tulákem po hvězdách 
připomíná hrdinu stejnojmen-
ného Londonova románu, který 
fantazií o neznámých světech 
unikal strádání v kobce vězni-
ce. My však, zde na Vysočině, 
můžeme s hlavou zakloněnou k 
noční obloze doopravdy žasnout 
při toulkách po hvězdách...

 Lenka Kopčáková

Jak říká novoměstský amatérský ast-
ronom Karel Daněk, u nás, a přede-
vším v centrálních partiích Žďárských 
vrchů, umocňuje zážitek z pozorování 
noční oblohy kvalitní tma. Ta je dnes 
již vzácností, neboť kolem velkých 
měst se rozlévá světelný smog.

„Žďárské vrchy se rozkládají zhruba na 
čtverci o rozloze 25x25 km a výhled na 
noční oblohu z jeho vnitřku je excelent-
ní,“ říká. Zejména v létě poskytuje pří-
mo „ohňostroje“ zajímavých objektů. 

Daněk se kromě astronomie zabý-
vá i mikroskopií a dle jeho zkušeností 
zdejší rašelinné tůňky ukrývají mnohé 
poklady křehkého mikrosvěta. Ty nad-
šeně fotografuje. Stačí s sebou na výlet 
vzít malou lahvičku a do ní nabrat z 
rašelinné tůňky vzorek. Když si pak od 
svého dítka vypůjčíme školní mikro-
skop a společně se podíváme do kapky 
nabrané vody, budeme překvapeni tou 
krásou.

Karel Daněk se kdysi při pátrání po 
mikroskopických organizmech potkal 
se skupinou odborníků z Karlovy uni-
verzity a ti mu poradili, kde a jak hle-
dat.

Dnes, kdy slyšíme o samé ebole, pne-
umo a meningokocích, člověk na mik-
roby pohlíží jako na něco výhradně 
škodlivého. „Ale např. některé mikrosko-
pické rostlinky signalizují naopak čisté 
prostředí a svou krásou jsou srovnatelné 

s orchideí či Viktorií královskou, největ-
ším leknínem světa; jen je nutné trochu je 
zvětšit, asi dvěstěkrát“ uvádí nadšenec.

Studuje převážně vzácné mikro-
skopické rostliny, které naši botani-
ci shodou okolností poeticky nazvali 
hvězdulky, takže zde možná je i jistá 
souvislost se zalíbením v pozorování 
hlubin hvězdné oblohy. „Ale i tyto nád-
herné mikroorganizmy postupně zanika-
jí kvůli vysoušení mokřadů a zúrodňová-
ní půd,“ lituje. 

Začátkem léta Karel Daněk vydal 
publikaci Toulky Žďárskými vrchy s 
binokulárem a mikroskopem, v níž své 
poznatky shrnul pro případné zájemce 
a turisty, kteří si útlou knížečku mohou 
přibalit do batohu. Čtenáře navádí, jak 
popsané objekty na obloze hledat.

„Vesmír a mikroskopické světy již dnes 
lidé často nejsou zvyklí nijak zvlášť vní-
mat. Fotkami v příloze knihy jsem proto 
chtěl ukázat jejich krásu,“ říká autor. 

Turistům na Žďársku tak ukazuje i 
pohledy do světů, které neozbrojeným 
okem nevidíme, ale přitom jimi pro-
cházíme a míjíme tak velmi zajímavá a 
vzácná zákoutí.

Autorskou knihu vydal Karel Da-

něk svépomocí v české a anglické ver-
zi. Zatím prý nic podobného nevyšlo. 
Na daná témata pořádá i přednášky 
po Vysočině. Publikaci seženeme ve 
žďárském a novoměstském turistickém 
info centru a knihkupectvích. 

„Když se utáboříme třeba v údolí 
Svratky nebo v Devítiskalské vrchovi-
ně, vyberme si noc, kdy se blíží nov. Pak 
se při pozorování noční oblohy dostane-
me i s malým turistickým triedrem, kte-
rým ve dne hledíme do krajiny omezené 
obzorem, nepředstavitelně daleko,“ uvá-
dí. Malým binokulárem lze pak v létě 
pozorovat třeba souhvězdí Střelce, pře-
kypující množstvím mlhovin a hvěz-
dokup. 

Musíme však poodejít z přesvětle-
ného místa u ohně, či z dosahu pou-
ličních lamp. Pak prý můžeme při 
troše pozorovatelského štěstí snadno 
dohlédnout i do vzdálenosti řádově 
miliónů světelných let.

Daněk při vysvětlování orientace na 
noční obloze v knize používá analogie 
s orientací pozemskou. 

„Možná si, s hlavou zakloněnou ke 
hvězdám, někdy uvědomíme, že my 
všichni, co tu jsme, jsme složeni z hvězd-
ného prachu. Neboť všechny těžší prvky 
vznikaly v nitrech rozpadajících se hvězd. 
Například železo, které v naší krvi zpro-
středkovává transport kyslíku, dle všech 
poznatků pochází ze speciálních druhů 
supernov,“ dostává se do svého živlu 
astronom. Říká, že běžně dostupným 
amatérským astronomickým daleko-
hledem lze pozorovat i supernovy.

 „Těší mě, když mi někdo pošle mail se 
svými připomínkami, zkušenostmi nebo 
náměty,“ dodává.

Holandsko, země
mikroskopie

„Inspiroval mě i nedávný pionýr-
ský počin podobného druhu, nyní už 
zavedená a velice navštěvovaná atrak-
ce v holandském Amsterodamu. Tam 
asi před dvěma lety otevřeli muzeum s 
názvem Micropia,“ informuje Karel 
Daněk. Muzeum v sousedství Králov-
ské botanické zahrady lidem přibližuje 
svět mikroskopie a zájem je obrovský.

Přání být tak tulákem po hvězdách...
Ta pravá tma je ještě ve Žďárských vrších

KA REL DANĚK napsal pro turisty putující Žďárskem Průvodce po hvězdách i 
mikroskopií.  Foto: Lenka Kopčáková
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BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

hotel, pivnice, restaurace, školení, pivovar, oslavy, teambuilding, ubytování,
svatby, školy v přírodě, lety horkovzdušným balónem

Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717 
Radešín 11, 592 55  Radešín 

www.balonovyhotel.cz

Naše pozvánka míří do města Kun-
štátu na Blanensku, jehož vznik se 
pojí s rokem 1279 a pány z Kunštátu. 
Také zdejší hrnčířství není o mnoho 
mladší.

O víkendu 17. a 18. září se tu koná 
již 24. ročník Hrnčířského jarmarku 
v režii města, které srdečně zve. 

Na 170 keramiků ze všech koutů 
vlasti vytvoří na náměstí Krále Jiřího 
rozmanitou přehlídku hrnčířského 
řemesla. Určitě neodoláte a z výletu 
si přivezete nějaký ten kafáček. 

„Hrnčířství patří ke Kunštátu od 
nepaměti a jarmark není uměle vytvo-
řenou tradicí,“ říká za pořadatele Rad-
mila Banyaová z městské knihovny. 
Vysvětluje, že v okolí byl dostatek 
tvárné hlíny a tak se v Kunštátu vyrá-
bělo první nádobí pro denní potřebu. 
Když pak ve městě bylo asi deset hrn-
čířských mistrů, sdružili se s dovole-
ním vrchnosti v cech, neboli bratr-
stvo. Jeho artikule schválil roku 1620 
tehdejší držitel kunštátského panství 
Štěpán Schmidt z Freihofu.

A z téhož roku pochází i cechovní 
pečeť s vyobrazením prvního „kera-
mického výrobku“, Adama s Evou a 
hada na jabloni. „Dříve se hrnčířské 
jarmarky na náměstí konávaly i něko-
likrát do roka. Na těch současných si 
každoročně prohlédne, a může nakou-
pit keramické zboží od výrobců z celé 

republiky i ze zahraničí, na 16 tisíc 
návštěvníků,“ dodává naše průvodky-
ně. Novodobý jarmark má svoji výsa-
du, koná se vždy třetí víkend v září.

I letos mají návštěvníci možnost 
vyzkoušet si práci na hrnčířském 
kruhu a obdivovat pálení RA KU 
keramiky, původem z Japonska. „Má 
tu zvláštnost, že nádoby jsou páleny v 
přímém ohni na 1100°C, rozžhavené 
se vyjmou a prudce ochladí v pilinách 
a ve vodě. Každý kus je pak originál,“ 
vysvětluje pořadatelka.

Svým hlasováním také můžeme 
rozhodnout o vítězi 4. ročníku kera-
mické soutěže. Letošním tématem 
je „váza“ a soutěžní výrobky od stov-
ky keramiků uvidíme v informačním 
centru.

Na děti čeká divadelní představení 
i výtvarné dílničky, kde si vyzkouší 
např. malování na keramiku. Během 
víkendu se na pódiu vystřídají kon-
certy kapel, za všechny např. Spiritu-
ál kvintet, Zrní…

„Pokud zavítáte do Kunštátu, dopo-
ručujeme navštívit Památník hrnčíř-
ských domů a dílen v Kunštátě. Je dílem 
sdružení Řemesla Kunštát a bývala 
zde nejstarší keramická dílna ve městě 
z roku 1599,“ zve Radmila Banyao-
vá s tím, že za vidění zde stojí i malá 
expozice historie hrnčířství v Kunštá-
tě. Více na www.kunstat.eu. (PIku9-L)

Kunštát ožije hrnčířským 
řemeslným jarmarkem Za jasné bezměsíčné noci se 

můžeme vydat dokonce na meziga-
laktickou vycházku a v rámci Míst-
ní skupiny galaxií navštívit spirální 
galaxii v Andromedě. 

Zve amatérský astronom Karel Da-
něk:

…Naší domovské Mléčné dráze je 
docela podobná, přestože je o pozná-
ní větší. Podlouhlý mlhavý obláček se 
středovým zjasněním, které vytušíme 
i neozbrojeným okem, zaznamená-
me jasně i v kompaktním turistickém 
binokuláru. Tento objekt hluboké-

ho vesmíru možná nevypadá na prv-
ní pohled atraktivně, ale jeho světlo 
je zhruba dva a půl miliónu let staré! 
Mapu pro vyhledání galaxie v Andro-
medě s katalogovým označením M31 
nalezne zájemce o vesmírnou turistiku 
na internetu. 

Začátkem září ji kolem půlnoci spat-
říme vysoko nad východním obzorem. 
Stačí pohodlně se usadit v zahrad-
ním lehátku, nasměrovat svůj pohled 
patřičným směrem a vydat se do neu-
věřitelných dálav nás obklopujícího 
prostoru... -red-

Co na Žďársku nabízí
hvězdná obloha v září

Bývalý Brdíčkův mlýn Šlakhamr 
na Žďársku obsadili začátkem 
srpna fi lmaři. Štáb režiséra Jiřího 
Chlumského tu natáčel scény pro 
rozvernou letní komedii s názvem 
Špunti na vodě. Film vstoupí do 
kin v dubnu 2017.

Kulturní památka ve správě Tech-
nického muzea Brno (TMB) se tak 
na týden změnila na rodinné hnízdo, 
kde se chystá zlatá svatba babičky 
Lady (Dana Syslová) a dědy Václava 
(Arnošt Goldfl am). 

Jak JL informuje Hana Bartošo-
vá z TMB, první dny fi lmaři natáče-
li v interiéru a tak v expozici bydle-
ní došlo ke změnám. „Část expozice 
jsme museli vystěhovat a pro účely fi l-
mu zde vznikl pokoj. Kuchyň již nedo-

znala tolik změn, fi lmaři ji pouze 
doupravili, aby jim interiér vyhovoval,“ 
dodává Bartošová. 

Práce celého realizačního týmu 
prý byla velmi intenzivní, od brzké-
ho rána do pozdního večera. V exte-
riéru Šlakhamru se točily např. scény 
ze svatební hostiny. „Všichni byli vel-
mi milí a při natáčení vládla příjemná 
atmosféra,“ líčí mluvčí Technického 
muzea.

Původně středověký hamr, který je 
nyní kulturní památkou, se nachází v 
údolí řeky Sázavy, nedaleko přírod-
ního útvaru Rozštípená skála.

Je také součástí Hamerského 
vycházkového okruhu. Při zpáteční 
cestě se můžeme podívat i na mís-
to s názvem Na Konci světa, což je 

MOMENTKA  z natáčení letní komedie Špunti na vodě. Na pozadí fi lmové sva-
tební hostiny je Šlakhamr na Žďársku, vpravo můžeme poznat Annu Polívkovou 
a Janu Kvantikovou v rolích partnerek hlavních hrdinů.

 Foto: Hana Bartošová, TMB

Šlakhamr si „zahrál“ ve fi lmu

bývalá zemská hranice Čech a Mora-
vy. Od Rozštípené skály nás sem 
dovede červená turistická značka. 
V prosklené budce opatřené hamer-
ským znakem tu hranici střeží fi gurí-
na historického celníka vyzbrojené-
ho holí.

A o čem nový fi lm bude? 
Bratři ( Jiří Langmajer, Hynek Čer-

mák) a jejich bratranec (Pavel Liška) 
dostanou geniální nápad: na zlatou 
svatbu rodičů vyrazí na kánoích po 
řece, tak jako za starých časů. Jenže 
zapomněli, že už jsou ženatí. A tak 
zatímco jejich manželky a přítelky-

ně (Tatiana Vilhelmová, Anna Polív-
ková a Jana Kvantiková) vyrážejí na 
dámskou jízdu, tátové se musí posta-
rat rovnou o sedm ratolestí. Useda-
jí s nimi neohroženě do kánoí a do 
raft u… V dětských rolích se objeví 
Filip Antonio, jeho bratr Viktor nebo 
Nelly Řehořová. 

První klapka budoucí rodinné 
komedie padla 15. června na Stvo-
řidlech a natáčelo se i na několika 
místech po proudu řeky Sázavy, kdy 
však práci fi lmařů komplikovaly sil-
né bouřky… Scénář napsal Marcel 
Bystroň, za kamerou stál Pavel Ber-
kovič. -lko-
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Do Žďáru se po letech vrátilo 
sochařské sympozium. Zatímco 
dříve byla tato atraktivní tradice 
spojená jen se dřevem, pro letošní 
rok město vsadilo na trvanlivější 
materiál. 

Zajímavostí je, že kámen a písko-
vec tu letos otesávají samé ženy: 
sochařka, šperkařka a designerka 
Kamila Housová Mizerová, sochař-
ka Miroslava Špačková a sklářská 
výtvarnice Věra Vejsková.

Trojice se od 22. srpna činí v are-
álu SDH Zámek na ulici Dvorská 
(vedle Nového dvora).  Přes den 
mohou tvorbu sochařek lidé sle-
dovat zblízka, v noci  je  oplocený 
areál uzamčen.  Sympozium potr-

vá 14 dní, hotová díla obohatí cyk-
lostezku ve směru od zámku k fot-
balovému hřišti. 

„Znovu se pokoušíme obnovit his-
torii sochařských sympozií, na nichž 
se podílejí stále stejní lidé. Spolupra-
cujeme se sklářskou výtvarnicí Moni-
kou Vosykovou a aktivně se angažuje 
zastupitel a sochař Michal Olšiak,“ 
fandí věci starosta Zdeněk Navrá-
til s tím, že Olšiak pro sympozi-
um zajistil výhodně kámen, který 
na místo tvorby zdarma dopravila 
místní firma. „Chtěli jsme, aby lidé 
měli možnost vidět, jak ta díla vzni-
kají, proto jsme po dohodě s hasiči 
zvolili právě areál ve Dvorské ulici,“ 
říká starosta.

Vernisáž děl se koná v neděli 4. září 
od 16 hodin na cyklistické stezce 
pod Bránským rybníkem. 

Pokud se tento ročník povede, 
město chce v tradici sochařských 
sympozií pokračovat, téma a mate-
riál dle starosty určí každý rok 
zvlášť.  -lko-

Naším tipem na pátek 9. září 
od 15 hodin je další ročník mul-
tižánrového festivalu Funny Fest v 
prostorách prvního nádvoří žďár-
ského zámku. Akci pořádá Ponor-
ka – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež.

Těšit se můžeme hned na několik 
hudebních kapel a tanečních usku-
pení jako Like It, Amater, Popsmog, 
Anett a a manželé Soukupovi. 

„Dětem a mládeži chceme ukázat 
možnosti, jak lze aktivně trávit vol-
ný čas a jak se zabavit,“ vysvětluje 
vedoucí Ponorky, Veronika Brych-
tová.

Akce si klade za cíl přiblížit veřej-
nosti nízkoprahová zařízení, mini-
malizovat předsudky vůči nim a 
poukázat na důležitost smyslupl-
ného trávení volného času dětí a 
mládeže. 

Nejedná se tedy o klasický fes-
tivalový program. Nabízí aktivity 
zaměřené jak pro nejmenší děti, 
tak činnosti blízké mládeži a dospí-

vajícím. Na své si přijdou i rodiče. 
„Na akci také vystoupí žáci ZŠ 

Komenského 6 se svojí bubenickou 
show, dále taneční uskupení Gingers, 
k vidění bude breakdance či romské 
tance,“ přibližuje její kolegyně z 
Ponorky Tereza Mikešová. Účast-
níci si také mohou vyzkoušet slack-
line, čili moderní provazochodec-
tví, připraveny budou kreativní a 
výtvarné dílny, soutěže, hry a obří 
bublifuk. Chybět nebude ani foto-
koutek, malování na tělo či turnaj 
ve stolním fotbálku. 

V rámci prevence Ponorka nabí-
zí i slalom s brýlemi, které simulují 
stav po požití alkoholu nebo mari-
huany. „Program je opravdu pestrý 
a bohatý, takže věříme, že si každý 
návštěvník najde to své a domů bude 
odcházet se spoustou nových a zají-
mavých zážitků,“ uzavírá vedoucí 
Brychtová. Vstupné je dobrovol-
né, výtěžek jde na podporu tohoto  
nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež. -lko-

Naším tipem je výlet do Při-
byslavi, v sobotu 10. září, kdy 
týdenní Přibyslavské slavnosti 
vrcholí populárním Mlékáren-
ským dnem. 

 Lenka Kopčáková

Soutěžní festival mlékárenských 
výrobků se do Přibyslavi každoroč-
ně vrací již čtvrt století a má své 
opodstatnění. Přibyslavi se někdy 
také říká město Pribináčku. 

Původní recepturu dětské pochout-
ky totiž vynalezla ve 20. letech 
minulého století Jindřiška Hes-
sová z Přibyslavi, která si založila 
mlékárnu v nedalekém Hesově. V 
roce 1947 Mlékárenské a pastev-
ní družstvo uvedlo na trh tvaro-
hový krém, prodávaný pod názvy 
Eva, Bivoj, Perla a Mocca. Cílem 
bylo v poválečné době dětem při-
nést chutnou a zdravou pochoutku 
vyrobenou z mléka. V roce 1954 
se pak výrobek začal prodávat pod 
názvem Pribináček a byl vyráběn v 
16 různých příchutích...

Letošní 25. ročník Mlékárenské-
ho dne bude obzvlášť slavný, neboť 
město, coby hlavní organizátor 
oslovil mlékárny, které se kdy his-
toricky účastnily jako vystavovate-
lé. A přihlásilo se přes 20 výrobců 
mléčných dobrot a sýrů z celého 
Česka. 

Doposud vždy výstava mléčných 
výrobků s volnou ochutnávkou 

Sochařské sympozium 
Žďár n. S. 2016

Když kameny otesávají 
samé ženy...

Funny Fest s Ponorkou bude 
zážitkem pro malé i velké

Zajeďte si na Mlékárenský den 
Přibyslavské slavnosti: 4. až 11. září

Můžete si přibalit 
kolečkové brusle.... 

OHLÉDUTÍ za loňským ročníkem Mlékárenského dne. Pivovarské sklepy pras-
kaly ve švech. Foto: Michal Omes

probíhala ve starých pivovarských 
sklepích pod radnicí, ale letos by 
se sem rozhodně nevešla. Na Mlé-
kárenský den se totiž každoročně 
sjíždí návštěvníci zblízka i daleka.

„Máme zkušenosti, že sklepením 
vždy prošlo kolem 800 lidí a na 
náměstí se jich pohybovalo i něko-
lik tisíc. Někteří se do sklepení vůbec 
nedostali,“ ohlíží se starosta Mar-
tin Kamarád. Město tedy výsta-
vu rozšířilo ještě do objektů staré-
ho špitálu a farní stodoly. Tak by 
již prohlídka mohla zrychlit a kdo 
se nedostane do sklepení, půjde 
ochutnat výrobky jinam.

Návštěvníci budou jako vždy 

udělovat hlasy výrobku, který jim 
nejvíce zachutnal, ten pak získá 
diváckou cenu Přibyslavský krajáč. 
Hlasovací lístky jsou slosovatel-
né a lidé mohou vyhrát některou z 
mléčných cen. Mohou si zasoutěžit 
třeba v pití mléka. 

Mlékárny také přihlašují své 
vybrané výrobky do odborné sou-
těže, kde porota hodnotí paramet-
ry jako vzhled, chuť, konzistenci či 
obal.

„Naším partnerem je po mnoho let 
VŠ chemicko-technologická z Prahy, 
která zajišťuje odbornou komisi pro 
soutěž. Držíme i prvenství v tom, že 
jsme asi jedinou tak velkou přehlíd-

kou tohoto typu v republice,“ říká 
místostarosta Michal Omes. 

Jak vysvětluje, hodnocení výrob-
ků probíhá anonymním poměřo-
váním kvality, takže si v Přibyslavi 
klidně konkurují nadnárodní mlé-
kárny s drobnými zemědělci, kteří 
vyrábí z vlastní produkce. A mnoh-
dy právě pochoutky farmářů z růz-
ných koutů Česka překvapí. 

Potkáme zde samozřejmě i mno-
hé výrobce z Vysočiny. Na Bechy-
ňově náměstí se koná trh mléká-
renských výrobků, kde výhodně 
nakoupíme to, co nám nejvíce 
zachutnalo. A stále častější jsou tu 
produkty z kozího mléka. 

Součástí akce je i výstava ve zdej-
ším kulturním domě, která přináší 
retrospektivu do minulosti Mléká-
renských dní v Přibyslavi. Atrakcí 
nejen pro sběratele bude asi největ-
ší sbírka sýrových etiket na světě. 
Vystavuje ji Ladislav Likler, který 
je i členem hodnotitelské komise v 
soutěži mlékáren. 

Na malé i velké návštěvníky čeká 
spousta zábavy a hudby v dopro-
vodném programu. 

„Během Mlékárenského dne dopo-
ručujeme návštěvu věže kostela, 
městského či hasičského muzea, bude 
zpřístupněna i přibyslavská štola a 
nedaleké letiště nabízí vyhlídkové 
lety. Kulturní program na náměstí 
zakončí večerní ohňostroj,“ vyjme-
novává starosta.

A návštěvníci si prý mohou do 
auta přibalit i kolečkové brusle a 
vyzkoušet i cyklistikou a bruslař-
skou stezku romantickým údolím 
bývalé jednokolejky z Přibyslavi 
do Sázavy.
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V novém školním roce vyrazilo 
poprvé s aktovkou na zádech oko-
lo 240 prvňáčků, kteří ve čtvrtek 
1. září zasedli do lavic celkem pěti 
žďárských základních škol.

Podle výkonových výkazů na 
odboru školství, kultury a spor-
tu MěÚ  ve   Žďáře  n. S. opustilo 
k 30. červnu 2016 základní školy 

160 žáků 9. ročníků. Ti nyní také 
prožívají další „poprvé“ při nástu-
pu na vybranou střední školu či 
odborné učiliště.

Přejeme všem žákům a studen-
tům hodně úspěchů v lavicích a 
šikovnosti během jejich odborné 
praxe. -red-

Prvňáčci  při    své  velké  premiéře 
1. září objeví na školní lavici polytech-
nickou stavebnici s názvem ROTO z 
Vysočiny. Má sloužit k rozvoji manu-
ální tvořivosti dětí.

Jak ŽN potvrdil vedoucí odboru 
školství mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu RnDr. Kamil Ubr, obdrží 
ji všichni prvňáčci na Vysočině, do 
Žďáru tedy poputuje na 250 takových 
stavebnic. 

Spolu s dětmi totiž obdrží po jed-
né stavebnici i paní učitelka, která dle 
přiložených pokynů nastuduje, jak lze 
pomůcku využít.

„Jedná se o stavebnici typu Merkur, 
ale s většími díly z tvrdého papíru. K ní 
náleží pracovní listy pro děti,“ říká 
vedoucí celého školství na Vysočině. 

Žáčci se mohou se stavebnicí bavit i 
doma, ale hlavní účel této pomůcky je 
školní práce. 

„Sledujeme tím motivaci dětí k rozvoji 
zručnosti a ke zvýšení pohyblivosti jejich 
dětských prstíků,“ dodává Ubr.

„Stavebnici jsme tvořili přímo zde 
na Kraji a jejími autorkami byly čtyři 
učitelky prvního stupně. Ke stavebnici 
vymyslely kreativní úkoly, které lze pro-
vádět s dětmi 1. až 3. tříd,“ vysvětluje. 

Tuto „krajskou“ stavebnici obdrželi 
premiérově již loňští prvňáčci a jak 
RNDr. Ubr uvádí, měla velký ohlas 

STAVEBNICI Roto lze opakovaně 
sestavovat a rozebírat. Funkční pomůc-
ku lze využívat nejen v hodinách pra-
covních činností.
 Foto: archiv KrÚ Kraje Vysočina

Stavebnice rozpohybuje 
dětské prstíky

mezi dětmi i pedagogy. 
 Na ni pak navazuje práce žáků 4. 

tříd se stavebnicí Merkur. Metodiku, 
jak pracovat s Merkurem již připravil 
jiný tým. Školní pomůcka pro starší 
děti však již není zadarmo a rodiče ji 
žákům musí zakoupit.  -lko-

Žáci se 1. září vrátili
do školních lavic

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Volná místa v programech:

Pracujeme s počítačem
Základní zpracování a prezentace dat
Digitální video
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
a doplnění do stávajících jazykových
kurzů AJ/NJ
U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

u3v.vspj.cz. .
 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2016/2017

u3v.vspj.cz

Dne 9. září 2016 se v rámci Dne 
otevřených dveří uskuteční oslava 
70 let zemědělských oborů. Zaháje-
ní bude v 10 hodin v areálu VOŠ a 
SŠVZZ v Třebíči. Pro návštěvníky a 
zájemce je připraven bohatý dopro-
vodný program, který bude tematic-
ky zaměřen na prezentaci zeměděl-
ských a zdravotnických oborů.

O víkendu 10. a 11. září 2016 pro-
běhne v jezdeckém areálu Třebíč – 
Polanka (u koupaliště) XXV. ročník 
Chovatelského dne, jehož součástí 
je sobotní slavnostní průvod sedlo-
vých, teplokrevných, chladnokrev-
ných koní, jednospřeží, dvojspřeží, 
čtyřspřeží a pony na ruce městem. 

Nedělní dopolední program nabíd-
ne sedlové parkury včetně hodno-
cení koní a kolekcí na ruce. Zahájení 
proběhne ve 12 hodin slavnostním 
nástupem. Odpolední program vypl-
ní vozatajské parkury a na ně navazu-
jící koňská show s ukázkami dalšího 
využití koní. Návštěvníci se mohou 
těšit také na ukázky plemen hospo-
dářských zvířat, chovatelské a jez-
decké práce a zemědělské techniky, 
včetně služeb pro zemědělství. Pro 
veřejnost jsou připraveny projížď-
ky v sedle i bryčkách během celého 
dne.

Srdečně zvou pořadatelé.
(PI-t09-ze1D)  

„Zemědělka“ v Třebíči 
vzpomíná a slaví
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Všichni letošní prvňáčci na Vyso-
čině obdrželi ve čtvrtek 1. září dárek 
od Kraje Vysočina.

Je jím startovací kufřík s výbavou 
pro bezpečné cesty do školy i do 
přírody. „Stejně jako v předchozích 
letech v něm najdou malí školáci mimo 
jiné také základní výbavu bezpečnost-
ních pomůcek včetně cyklolékárnič-
ky a refl exní vesty,“ říká krajská radní 
pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová.

Vedle výukových pexes nabídly 
kufříky i řadu originálních tiskovin a 
pracovních listů, třeba pro environ-
mentální nebo výtvarnou výchovu. 
Do prvních tříd na Vysočině v letoš-
ním školním roce nastoupilo více 
než pět tisíc žáků.

 Praktický kufřík obsahuje také 
zdravé dobroty a čaj, který byl 
vyroben rodiči dětí v Jemnici, ale i 
pozvánky a volné vstupenky za zába-
vou a sportem nejen na Vysočině. 

Jak také radní Jana Fialová dodává, 
při letošní debatě o obsahu kufříků 
byly refl ektovány především návrhy 
učitelů, kteří spíše než obvyklé škol-
ní pomůcky, upřednostňovali růz-
né bezpečnostní prvky určené pro 
nejmenší děti. „Cesta do školy je pro 
malé školáky plná nových dojmů a čas-
to zapomínají na základní pravidla 
bezpečnosti silničního provozu. Pokud 
rodiče využijí v praxi alespoň část z 
námi nabízených bezpečnostních prv-
ků, jistě se to příznivě odrazí na vidi-

Jak je to 
s prázdninami 

v novém 
školním roce

Ve školním roce 2016/2017 při-
padnou podzimní prázdniny na 
středu 26. a čtvrtek 27. října 2016. 
Vánoční prázdniny začínají v 
pátek 23. prosince 2016 a žáci se 
vrátí do školy opět v úterý 3. ledna 
2017. 

Pololetní vysvědčení se bude roz-
dávat v úterý 31. ledna 2017 a jed-
nodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne proběhnou v Kraji Vysočina 
od 20. do 26. února 2017. 

Velikonoční prázdniny budou 
ve čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 
2017.

Školní vyučování skončí v pátek 
30. června 2017 a hlavní prázdni-
ny potrvají od soboty 1. července 
do pátku 1. září 2017.

Školní rok 2017/2018 začne v 
pondělí 4. září 2017. Ale to je ještě 
hodně a hodně daleko.  -red-

KRA JSKÝ kufřík pro prvňáčky skrývá spoustu užitečných věcí. 
 Foto: archiv Kraj vysočina

Kufřík pro prvňáčky už má tradici

telnosti jejich dětí,“ dodává náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy Libor 
Joukl.

Projekt Bezpečně do školy i do pří-
rody doprovází vysočinské prvňáč-
ky do škol už čtvrtým rokem. Kraj 
Vysočina byl prvním regionem, kte-
rý projet kufříků odstartoval.

Zajímavostí je, že část bezpečných 

Obalíme všechny knihy a učebnice. Obalovací stroj jediný na Vysočině. 
Batohy + penály levněji než internet. Papír-hračky pod nemocnicí, Nové 
Město na Moravě.

kufříků bude také rozdělena mezi 
prvňáčky ve vybrané základní škole 
partnerského regionu Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny.  -red-
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Tak jako v ostatních vyspělých 
zemích světa, dochází v poslední 
době i v ČR k významnému nárůstu 
počtu dětí s nadváhou a dětí obéz-
ních. 

Konzumují nadměrné množství 
nevhodné potravy, vysedávají u PC 
či televize a nehýbou se.

Jak si poradit s dětskou obezitou a 
jak jí předcházet, radí žďárská pediat-
rička, MUDr. Dana Wasserbauerová. 

Co je vlastně obezita, lze mluvit 
o onemocnění?

Ano, obezita je onemocnění dané 
nadměrnou tělesnou hmotností v 
důsledku zmnožení tukové tkáně. Je 
výsledkem energetické nerovnová-
hy, kdy energetický příjem převyšuje 
energetický výdej. 

Jak brát dětskou obezitu vážně?
Obezita je onemocnění, které i u 

dětí, ale hlavně později v dospělos-
ti ovlivňuje velmi významně celko-
vý zdravotní stav. Již od počátku zde 
dochází k poškozování srdce a cév 
ukládáním cholesterolových plátů v 
cévách na podkladě aterosklerózy, k 
rozvoji vysokého krevního tlaku. To 
doprovází vysoké riziko vzniku moz-
kové mrtvice a infarktu myokardu, 
poškození ledvin i oční sítnice.

Kam až může dětská obezita vést?
Vede k rozvoji cukrovky druhého 

typu se všemi jejími důsledky.
„Nošení“ nadměrné tělesné hmot-

nosti značně poškozuje pohybový apa-
rát, hlavně klouby dolních končetin.

Letní prázdniny, coby čas dět-
ských her a dobrodružství, skon-
čily. Pokud jsme večer jen stěží 
naše ratolesti zaháněli zvenku na 
kutě, patříme k těm šťastnějším 
rodičům. Někteří totiž řeší pravý 
opak.

Mnohé děti i o prázdninách vyse-
dávaly u počítače a nechaly se unášet 

na vlnách virtuálního světa. Třeba 
celý den ani nevytáhly paty… Kama-
rádi jim nechybí, protože mnoho z 
nich dělá to samé. Se svým tabletem 
jsou přes různé „fejsbuky“ a kanály v 
kontaktu a hrají společně bojové či 

dobrodružné hry. 
Nic proti tomu, ale dnešní děti se 

přestaly hýbat a úplně ztrácejí přiro-
zenou mrštnost a vitálnost. Dřív by 
se řeklo, že z nich rostou bábovky...

Také často jejich velmi zaměstna-
ní rodiče, ale dnes i dlouho pracu-
jící babičky, nemají čas vyvařovat a 
rodinný režim je celkově oslaben. 
Nebývá už dnes výjimkou, že rodina 

je přes týden živa na tzv. hotovkách, 
plných tuků, éček, mouky a cukru. 
Ztrácí se i tradice společného stolo-
vání a večer dospělí i děti s plnými 
talíři zamíří k obrazovkám. 

Není divu, že stále častěji potká-
váme děti obézní. Odborníci již 
dokonce hovoří o epidemii obezi-
ty. Bohužel, tento jev je důsledkem 
životního stylu poslední doby. -lko-

Obezita dětí je novým strašákem

MUDr. DANA WASSERBAUERO-
VÁ varuje před dětskou obezitou. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Pohyb se musí stát životním stylem rodiny
Desatero nejzdravějších potravin: 
brambory, brokolice, čočka, česnek, 
špenát, avokádo, citron, tmavá čoko-
láda, vlašské ořechy, losos.

SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
stadion Bouchalky   Žďár nad Sázavou
Informace na www.hokejzr.cz

PRO KLUKY I HOLKY

VEŠKERÉ TRÉNINKY PROBÍHAJÍ ZDARMA !!!
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE MOŽNOST BEZPLATNÉHO ZAPŮJČENÍ VÝSTROJE

každou sobotu a neděli ráno 
tréninky na ledě v období září - březen   letní suchá příprava
Vybavení na led: brusle, hokejka, rukavice (stačí i lyžařské), přilba (i cyklistická)

STAŇ SE MLADÝM

PLAMENEM
více než

75 let 
tradice

A POKRAČUJ V TRADICI 
MISTRŮ SVĚTA !!!

Odborníci již 
mluví o epidemii… 

Školní rok s čistým listem prá-
vě začíná, ale na Základní škole 
Komenského 2 mají ještě v pamě-
ti velký úspěch trojice spolužáků z 
loňského června.

Při krajském oceňování Talentů 
Vysočiny získala žďárská základka v 
konkurenci všech škol Kraje Vysočina 
dvě z pěti možných ocenění. 

 Ocenění „Talent Vysočiny“ je urče-
no žákům a studentům z celého kraje. 
Nominace a případné udělení tohoto 
ocenění není jen ohodnocením nadá-
ní a talentu, ale také píle, pracovitosti, 
cílevědomosti a snahy žáků a studentů 
dosáhnout úspěchu v určitém oboru.

„Z naší školy byli vybráni tři žáci: 
Alžběta Pečínková v oblasti sportov-
ní, Jan Černý a Jindřich Dítě v oblasti 

technické. Ve své oblasti získali ocenění 
Talent Vysočiny Alžběta Pečínková a Jin-
dřich Dítě,“ neskrývá radost ředitel ZŠ 
Komenského 2, Miroslav Kadlec. Je to 
velký úspěch, ale i výborná reprezenta-
ce Žďáru nad Sázavou. 

Na ocenění „Talent Vysočiny“ 
mohou být nominováni žáci základ-
ních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií ze všech základ-
ních škol a gymnázií Kraje Vysočina. 
Lze je nominovat v kategoriích: huma-
nitní, přírodovědná, technická, spor-
tovní a umělecká. Z nominovaných 
žáků je odbornými komisemi vybrá-
no maximálně deset žáků na fi nálový 
večer a z nich vzejde v každé kategorii 
jeden vítěz s oceněním Talent Vysoči-
ny. -red-

ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI zleva: Jan Černý, oblast technická (informatika, programování), Alžběta 
Pečínková (biketrial) - získala ocenění Talent Vysočiny v oblasti sportovní, Jindřich Dítě (infor-
matika, programování) - Talent Vysočiny v oblasti technické.  Foto: archiv ZŠ Komenského 2

Talenti Vysočiny z „dvojky“
Obezita předurčuje bohužel také dítě 

k významným psychosociálním pro-
blémům. Děti se stávají středem šikany 
a posměchu vrstevníků.

Mnozí rodiče věří, že jejich dítě 
z faldíků samo vyroste...

Pokud nedojde zavčas k úpravě živo-
tosprávy a pohybové aktivity, větši-
na obézních dětí zůstává takovými i v 
dospělosti. 

Rodina si mnohdy neuvědomuje 
závažnost nadváhy či obezity hned od 
útlého věku. Někdy je rodina dokon-
ce pyšná, jak jejich dítě „dobře papá“ 
a roztomile vypadá. Bohužel už v této 
době dochází k mnohdy nenávratným 
škodám na vyvíjejícím se organismu.

Co tedy můžeme proti rozvoji obe-
zity u dítěte udělat?

Na obezitu myslíme již od kojenec-
kého věku dítěte, pokud mu tzv. „chut-
ná“.  (Pokračování na str. 16)
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jakou mají vojáci Armády 

PAK NEVÁHEJTE 

Příjemným zážitkem babího léta 
může být akce s názvem Den zdraví, 
s pohybem a chůzí s holemi Nordic 
walking.

Koná se v úterý 13. září od 10 
hodin v areálu u Pilské nádrže. Vítáni 
jsou dospělí, rodiny s dětmi, mamin-
ky s kočárky i senioři. 

Akci s podporou Kraje Vysočina 
pořádá základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR, pro region Žďárska. 

 „V areálu Piláku proběhne výuka 
chůze s holemi Nordic Walking a pak 
účastníky čeká společný pochod s hole-
mi NW po trase od 0,5 km do 3 km, 
kdy každý jde podle svého,“ informuje 

Drahomíra Krejčí ze žďárského Klu-
bu kardiaků. 

Nevadí, pokud hole Nordic Wal-
king nemáte, na akci vám je zapůj-
čí. Navíc si můžeme nechat změřit 
krevní tlak,  BMI a  % tuku v těle.   

Tečkou za pohodovou sportovní 
akcí bude přednáška historika Milo-
slava Lopaura z Regionálního muzea 
města, o nejnovějších historických 
poznatcích k Pilské nádrži, o hrani-
ci Čech a Moravy, Tálském mlýně i o 
Dolním hřbitově. -lko-

Zkusíte Nordic Walking?
Přijďte k Piláku

13. 9. v 10 hodin

Kdo má rád  přírodu našeho regio-
nu a je sportovně založený, může se 
v sobotu 24. září vydat na tradiční 
turistický pochod nazvaný Se Soko-
lem kolem Žďáru, pěšky nebo na 
kole.

Dle naší zdatnosti si můžeme 
vybrat  buď pěší  trasy na vzdálenost  
10, 15, 25 a 30 km.  Připravené jsou 
i  cyklotrasy  v  délce 20, 40, 60, 80 
a 100 km.

Start je v době  od 7 do 12 hodin 
a  cíl od 12 do 18 hodin v Sokolovně 
na Doležalově náměstí, naproti diva-
dlu.

Kontaktní osobou je Oldřich 
Pospíchal, tel. 737 553 309. -lko-

Se Sokolem kolem 
Žďáru... Vyšla očekávaná  samolepka „Na 

Žďár“.  Jejím autorem je žďárský 
občan Radek Sobotka, který v kon-
kurenci dalších 20 návrhů zvítězil 
v grafi cké soutěži města. 

Cílem bylo 
v y t v o ř e n í 
originální 
n á l e p k y 
pro obča-
ny Žďáru 
nad Sázavou, 
kterou si označí svůj vůz a hrdě se 
tak přihlásí k místu svého bydliště. 
Nálepka se stala jedním z propagač-
ním předmětů města a je k dostání 
v IC na  Staré radnici a v info poin-
tech po městě za cenu 20 Kč. -lko-

Vyšla samolepka
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Pohyb se musí stát životním stylem...
(Dokončení ze str. 14)

Volíme vhodnou stravu s dostateč-
ným zastoupením zeleniny, ovoce, 
kvalitních mléčných výrobků, vhod-
ného pečiva a příloh. Co rodina nau-
čí dítě jíst, to pak ono preferuje v 
pozdějším životě. 

Máme či nemáme dětem sladit?
Děti si velmi rychle zvykají na 

sladkou chuť. Proto je třeba omezit 
nabídku sladkých jídel,zejména cuk-
rovinek a slazených nápojů. Prostě je 
na sladké nezvykat. 

Problém v jídelníčku představuje 
též konzumace výrobků z bílé mou-
ky. Tedy bílé pečivo - rohlíky, hous-
ky, buchty a knedlíky. Mnohdy stačí 
pouze vynechat z jídelníčku dítěte 
tyto výrobky společně se sladkostmi 
a váha jde sama dolů.

Jak mají vypadat porce dětí se 
sklonem k tloustnutí?

Žádoucí je konzumace malých 
porcí v kratších intervalech. Nao-
pak, zcela nevhodné je dlouhodobé 
hladovění zakončené nacpáním se v 
odpoledních nebo dokonce večer-

ních hodinách. Chybou je i nedosta-
tečný příjem tekutin.

V boji s nadváhou pomáhá 
tělesná aktivita… 

Ano, dítě by mělo být k přirozené 
všestranné tělesné aktivitě vedeno 
od malička. Nejlépe, když se pohyb 
stane součástí životního stylu celé 
rodiny a je společným příjemným 
prožitkem. Dostatečná tělesná akti-
vita je nezbytnou podmínkou nor-
málního rozvoje tělesných funkcí, 
motorických dovedností a schop-
ností dítěte.

Dnes má údajně až polovina ško-
láků problémy s tělocvikem?

Je to tak. Z nedostatečně nízké až 
alarmující pohybové aktivity dětí 
vyplývá významné snížení jejich 
tělesné zdatnosti - tedy nevýkon-
nost dětí. Toto lze pozorovat hlav-
ně v hodinách tělesné výchovy, kdy 
velká část dětské populace není 
schopna splnit základní výkonnostní 
požadavky.

Mají „počítačové“ a obézní děti 
větší sklony k nemocnosti? 

V posledních letech dětští lékaři 
bojují s nárůstem nemocnosti u dětí, 
hlavně v podobě opakovaných záně-
tů dýchacích cest a menší odolnosti. 
I toto je důsledek nedostatečného 
pohybu, sedavého způsobu života a 
konzumace nevhodné stravy. Mno-
hem menší nemocnost pozoruje-
me u dětí, které se pohybují často a 
dostatečně intenzivně venku, pokud 
možno za každého počasí. Tyto děti 
jsou otužilé a fyzicky zdatnější. 

Optimální je alespoň jedna hodina 
fyzické aktivity denně. To v podobě 
rychlé chůze, běhu, jízdy na kole či 
plavání.

Jak ale dítě správně motivovat?
Úspěšně ovlivnit myšlení dítěte a 

motivovat jej pro dosažení správné-
ho formování postavy a celého zdra-
votního stavu je úlohou hlavně pro 
rodiče. Dítě by však mělo být pod-
porováno, motivováno a chváleno 
celou rodinou. Ta by pak měla tzv. 
táhnout za jeden provaz.  Lenka 

V sobotu 17. září odpoledne se 
pod žďárskou památkou UNESCO 
koná ojedinělý závod. Totiž Faraón-
ský běh do schodů na Zelenou horu. 
Je výmyslem dobrovolných hasičů ze 
Zámku Žďár, kteří před 11 roky hle-
dali originální a tak trochu recesní 
způsob k prověření kondičky. 

Cílem je co nejrychleji vyběhnout 
nejméně osm desítek schodů na Zele-
nou horu. Jak pro JL vysvětluje hasič 
Luboš Zeman, s myšlenkou Faraón-
ského běhu kdysi přišel starosta sbo-
ru František Sládek. Mínil, že ten, kdo 
vládne, musí prokázat i fyzické vlast-

nosti. „Myslel tím prověření fyzičky 
funkcionářů výboru SDH, aby členstvo 
sboru vidělo, že má dobré a zdravé vede-
ní. Tak to prý dělali i faraóni,“ vysvětlu-
je Zeman. Běh do schodů na čas, od 
paty kopce k památce UNESCO, je 
dostatečným prubířským kamenem... 

„Když nultý ročník prokázal schop-
nost vedení, akce měla za rok ofi ciální 
1. ročník. To už se chtěli přidat i mla-
dí hasiči, v dalších letech se připojova-
la i členská základna a začaly se zvát 
i okolní sbory,“ ohlíží se hasič. A pro-
tože si běh do schodů chtěli vyzkou-
šet i přihlížející diváci, nebo ti, co šli 

náhodou kolem, byla vypsána i kate-
gorie volně příchozích. Faraónský 
běh si v minulosti zkusil např. i býva-
lý žďárský starosta Jaromír Brychta. 
„Dnes je vypsáno 12 kategorií a účast-
ní se kolem 150 závodníků,“ upřesňu-
je Luboš Zeman.

Letošní 11. ročník Faraónského 
běhu je navíc součástí oslav 130. 
výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Zámku Žďár v roce 1886. 
Sraz závodníků je 17. září ve 12.30 
hodin na úpatí hory a vlastní klání 
běžců proběhne od 14 do 17 hodin.
 -lko-

Hasiči pořádají Faraónský běh
do schodů na Zelenou horu

Opakovaným vítězem žďárského 
Faraónského závodu je dobrovolný 
hasič Marek Entlicher. Je členem SDH 
Zámek Žďár a ve svých 25 letech tré-
nuje mladé hasiče. Odpovídal na otáz-
ky JL.

Kolik schodů musí účastníci Fara-
ónského běhu zdolat?

Schody jsem dnes přepočítal, a dostal 
se na číslo 80.

Jaký držíte osobní rekord v závo-
du?

Můj nejlepší čas je 16:14. Každý rok 
běhám 16–17 s. Za těch deset ročníků 
jsem sedmkrát vyhrál, dvakrát jsem byl 
na druhém místě a jednou na třetím 
místě.

Co je na tomto běhu nejobtížnější 
- a vyžaduje účast nějakou speciální 
přípravu?

 Z mého pohledu je na běhu nejtěžší 
to, že musíte dvakrát měnit délku kro-
ku, jelikož schody nejsou stejně dlou-
hé. A taky jsou tvořeny z hladkých 
kamenů, takže rovina není úplně ide-

ální a povaluje se tu i štěrk. Ohledně 
přípravy, nikdy jsem na to netrénoval, 
maximálně jsem si to jednou nebo 
dvakrát zaběhnul.

Co říkáte zájmu veřejnosti o Fara-
ónský běh?

Jsme vždy rádi, když si přijde zaběh-
nout kdokoliv. Nejvíc máme závod-
níků z řad mladých hasičů z okolních 

sborů a samozřejmě od nás. Každý rok 
si přijde zazávodit kolem 20 závodní-
ků, kteří nejsou hasiči.

Je tento žďárský běh ojedinělou 
akcí v rámci ČR či dokonce Evropy?

Co se týče ojedinělosti Faraónské-
ho běhu tak to opravdu netuším. I 
když občas jsem viděl na internetu, že 
podobné závody jsou. -lko-

VZPOMÍNKA  na loňský jubilejní Faraónský běh do schodů na Zelenou horu. 
Vpravo letitý vítěz závodu Marek Entlicher. Foto: archiv SDH Zámek Žďár

Nejtěžší je prý měnit délku kroku
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Žďárský Dům kultury bude ve 
středu 14. 9. dějištěm již čtvrté-
ho ročníku Festivalu sociálních 
služeb. Zváni jsou všichni, kdo se 
o sociální služby zajímají, nebo se 
o nich teprve chtějí něco dozvě-
dět. Vstup je zdarma.

Akci, která tradičně probíhá 
v režii Sociálních služeb měs-
ta, přibližuje ředitel této městské 
organizace, Václav Šerák.

Co mohou od festivalu očeká-
vat návštěvníci, kteří sem zavíta-
jí poprvé?

Návštěvníky čeká exkurz do 
nabídky sociálních služeb v našem 
okrese. Mohou zjistit, jaký je roz-
díl mezi ambulantní, terénní a 
pobytovou sociální službou. Zjis-
tí, že zde pracují poradny, kte-
ré dokáží pomoci v nejrůznějších 
životních situacích, i v těch, které 
se zdají bezvýchodné. Dozví se, co 
jednotlivé služby nabízejí, jak se 
třeba zapojit nejen jako uživatel, 
ale také jako dobrovolník. 

Co vše se zde dozvíme a jaké 
kontakty můžeme získat?

Zájemci o služby mohou zjis-
tit, která služba je pro ně nej-
vhodnější. Také se dozví, co od ní 
mohou očekávat. Na jednom místě 
mohou porovnat nabídku sociál-
ních služeb z celého okresu, které 
by museli jinak zdlouhavě osob-

Festival představí sociální služby 

MGR. VÁCLAV ŠERÁK, ředitel Sociál-
ních služeb města.  Foto: archiv

ně objíždět. Odnesou si odtud 
letáčky jednotlivých poskytovate-
lů, kteří je zaujali. Zároveň získa-
jí kontakt na konkrétní službu a 
setkají se s odborníky, na které se 
případně budou obracet. Na mís-
tě jim mohou zodpovědět mnohé 
jejich otázky.

 
Najdou zde inspirace a rady 

i lidé pečující o nemohoucí a 
nemocné?

Festival není určen pouze pro 
odbornou veřejnost, ale hlavně pro 
laiky, nebo pečující osoby. Mohou 
se zde dozvědět spoustu užiteč-
ných informací, získat kontakty 
nejen na poskytovatele, ale také na 
další lidi, kteří sami pečují o své 
blízké. Mohou se tak podělit o své 
zkušenosti a získat inspiraci a dob-
ré rady nejen z odborného hledis-
ka, ale především z praxe samot-
ných pečujících. Tyto postřehy 
budou k nezaplacení. 

A co kompenzační a rehabili-
tační pomůcky? 

Budou se i prezentovat firmy 

Dům kultury
Žďár nad Sázavou

středa 14. září,
10 - 16 hod.

dodávající kompenzační a rehabi-
litační pomůcky. Nabízejí také růz-
né prostředky pro usnadnění péče, 
což by se lidem pečujícím o druhé 
mohlo také hodit. 

Zároveň se představí několik 
odlehčovacích služeb v kraji, kte-
ré jsou schopny pečující rodinu na 
omezenou dobu plně a odborně 
zastoupit. Rodina tak může strávit 
v klidu vlastní dovolenou, vyřídit 
v klidu neodkladné pracovní nebo 
i zdravotní problémy. 

 
Bude na festivalu zastoupena i 

poradna pro lidi v sociální tísni?

Ano, poradna tu bude, i všechny 
zúčastněné služby v rámci svých 
činností poskytují základní sociál-
ní poradenství. Pokud tedy nedo-
kážou s problémem pomoci sami, 
umí poradit, kam se má člověk 
obrátit, aby svou situaci zdárně 
vyřešil.

 
Které zkušenosti z předchozích 

let jsou pro vás nejdůležitější?
Zúročili jsme bohaté kontak-

ty získané v předešlých ročnících 
festivalu. Stále se snažíme festi-
val obohacovat o nové prvky, aby-
chom neustrnuli na místě. Přínos-
né se nám jeví i samotné setkávání 
poskytovatelů sociálních služeb, 
které může být zdrojem výměny 
informací a zkušeností. 

Přichází letošní festival s 
nějakou novinkou? 

Chceme přilákat širokou veřej-
nost a nejmenovaná firma nám 
poskytla skákací hrad pro děti. 
Věřím, že rodiče využijí této mož-
nosti k návštěvě Festivalu, i k zaba-
vení vlastních ratolestí. A když 
budou děti dovádět, mohou si 
rodiče dát výbornou kávu či fran-
couzskou palačinku ve výjezd-
ní Kavárně Pohodička. Je sociální 
službou a provozuje ji Domov bez 
zámku z Náměště nad Oslavou. 

 -lko-



Stavíme, bydlíme...
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  Nová služba: TV2GO 

a Interaktivní televize 

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

kabelové a interaktivní 

televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé 
a rychlé připojení bez 
limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

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

Více o našich službách na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz

Okružní 11

591 01 Ždár nad Sázavou

Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro), 
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Mnohdy banální drobnosti, které mohou 
být příčinou požáru u nás doma. Třeba 
sušení dřeva u kotle, postarší přístroje v 
režimu standby, či více přístrojů s nárazo-
vým odběrem v jediné elektrické zásuvce... 

 Lenka Kopčáková

Na co si dát doma pozor a v čem být obezřet-
ní, dnes pro ŽN radí žďárský vyšetřovatel požárů 
HZS Kraje Vysočina, por. Ing. Tomáš Poul, DiS.

Požáry od topidel
Nejčastější jsou v domácnostech dle jeho zku-

šeností požáry od topidel. Dnes se lidé v rámci 
úspor vrací k pevným palivům a stačí, že v kotelně 
nedodrží dostatečnou vzdálenost uložených hoř-
lavých věcí od kotle. 

„Mají např. u kotle připravené dřevo a papír na 
zátop nebo poblíž suší dřevo… Většinou je příčinou 
požáru nepořádek a různorodý materiál,“ konstatu-
je vyšetřovatel. 

Lidé prý také ve snaze šetřit palivo oheň tzv. škr-
tí a kotel začne dehtovat. „A pak stačí aby kotel 
trochu víc rozžhavili a saze ve spalinových cestách 
se vznítí,“ říká. To pak na nás sousedi klepou, že z 
našeho komína vyšlehl oheň nebo sami uslyšíme 
hučení v komíně.

Pozvat kominíka musíme
Majitel domu má povinnost minimálně jed-

nou za rok přizvat kominíka k vyčištění komína. 
Kominík také zkontroluje stav hořlavé konstrukce 

kolem pláště komínového tělesa. Nejméně 5 cm 
od pláště komína by neměl být žádný hořlavý 
materiál.

Majitel o kontrole obdrží důležitý doklad. 
Mimo to bychom měli alespoň třikrát do roka 

provést vyčištění komína a spalinových cest své-
pomocí. Když pak náhodou dojde k požáru kvůli 
vznícení sazí, je pro nás důležité zdokladování, že 
u nás kominík byl. 

Vynášení žhavého popele
Další příčinou požáru je vynášení nevychladlé-

ho popela. „Dřív měli všichni plechové popelnice, ale 
s dobou plynofi kace došlo k jejich výměně za plasto-
vé nádoby,“ uvádí Poul. Jenže lidé dál nevychladlý 
popel sypají i do plastové nádoby. 

„Ani když necháme popel stát den v plechové nádo-
bě, nemáme jistotu, že dostatečně zchladl. Může v 
něm zůstat ještě žhavý větší kousek a jakmile popel 
vysypeme mezi komunální odpad, může dojít k zaho-
ření,“ varuje hasič. 

To samé, když uklízíme zbytky dřevěného uhlí 
po grilování. Již mnohokrát vzplál kompost, kam 
s oblibou popel sypeme. 

Spálené jídlo a olej
Někdy se nám podaří jídlo spálit na škvarek. 

Když jsme doma, náš nos nás probudí i z nej-
hlubšího spánku. Horší, když odejdeme třeba na 
kafíčko k sousedce. Také můžeme zapomenout 
vypnout ploténku po smažení a rozpálená pánev s 
olejem se po chvíli vznítí. 

„Plamen z hořícího jídla rychle přeskočí na diges-
toř s plastovými prvky, které začnou hořet a požár se 
následně rozšíří na kuchyňskou linku,“ konstatuje  
T. Poul. 

Oblíbené dekorační svíčky
Častou příčinou požáru je dekorační svíčka, 

mnohdy stojící na hořlavém materiálu. Lidé si je 
večer zapálí a usnou. Kolem Vánoc to jsou zase 
adventní věnce.  (Pokračování na str. 23)

VYŠETŘOVATEL požárů Tomáš Poul ze žďárské sta-
nice HZS Kraje Vysočina. Foto: Lenka Kopčáková

Znáte požární rizika u vás doma?
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Dnešní článek se bude zabývat 
problematikou užívání vodoměrů 
v bytech a možných sankcí v pří-
padě neumožnění jejich odečtů. 
Přestože jejich používání není pro 
většinu nájemců či vlastníků bytů 
(dále jen „uživatel“) nic nového, 
stále se ještě v praxi setkáváme 
s nepochopením jejich významu, 
zejména pro rozúčtování nákladů 
za dodávku studené či teplé vody.

První, co je třeba zdůraznit je 
to, že bytový vodoměr má v sou-
ladu se zákonem č.505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších 
novel charakter tzv. „stanovené-
ho měřidla“, tedy měřidla, jehož 
se týká povinnost pravidelného 
ověřování, a to ve lhůtách daných 
prováděcí vyhláškou. Zjedno-
dušeně lze konstatovat, že pro 
bytové vodoměry je tato lhůta 
sjednocena na pět let, a to jak pro 
vodoměry na teplou vodu, tak i na 
studenou vodu. Povinnost zajistit 
jejich ověření (dříve též označová-
no jako „cejchování vodoměru“) 
má jak družstvo u družstevních 
domů, tak i společenství vlastníků 
u domů, kde vzniklo v důsledku 
převodu bytů do osobního vlast-
nictví. Neplnění této povinnos-
ti může být penalizováno poku-
tou až do výše 1 mil. Kč. Použití 
náměru vodoměrů bez platného 
ověření může být zpochybněno. 
V takovém případě by bylo nutné 
provést rozúčtování nákladů na 
dodávku vody náhradním způso-
bem, a tudíž by nebylo možné z 
údajů o náměru spotřeby vody dle 
neověřených vodoměrů vycházet. 
Vedle povinnosti provádět pravi-
delné ověřování vodoměrů uklá-
dá zákon i povinnost vést jejich 
evidenci. Tuto povinnost zajišťuje 
většinou pro společenství vlastní-
ků zmocněný správce v souladu 
s uzavřenou smlouvou o správě.

V souladu se stanovami družstva, 
společenství vlastníků a prohláše-
ní vlastníka má většinou vodoměr 
charakter společné části domu, 
která je ale ve výlučném užívá-
ní jednotlivých vlastníků resp. 
nájemců. Z tohoto pohledu by 
se měl každý uživatel bytu o tato 
měřidla i starat. Měl by provádět 
jejich pravidelnou kontrolu, a to 
zejména zda je vodoměr funkční, 
zda nedošlo k porušení plomby 
nebo zda nedochází k úniku vody 
na některém z napojení na roz-
vod vody. Zjištěné nedostatky by 
pak měl v souladu se stanovami 
okamžitě řešit s některým členem 
statutárního orgánu společen-
ství vlastníků u vlastníků, nebo 
s družstvem v případě družstev-
ních bytů. 

Vedle toho má statutární orgán 
nebo družstvo povinnost prová-
dět kontroly funkčnosti vodo-
měrů a neporušení plomb. Tato 
činnost je většinou spojena s pro-
váděným odečtem vodoměrů 

v pololetí či na konci roku. Nel-
ze tedy zjednodušit prováděné 
odečty vodoměrů pouze na to, že 
uživatel bytu nahlásí osobě prová-
dějící odečet (dále jen „odečtář“) 
mezi dveřmi nebo dokonce vho-
zením lístku do listovní schránky 
stav vodoměru. Takovýto odečet 
nesplňuje to, co je jeho účelem, to 
je provést nejen odečet, ale i kon-
trolu stavu měřidla a jeho plom-
bování. Tato osoba je v okamžiku 
provádění odečtů zástupcem sta-
tutárního orgánu společenství či 
družstva a má povinnost provést 
odečet osobně a vše i zkontrolo-
vat. Odečtený náměr poté zapíše 
do odečtových listin, uvede zde 
datum provádění odečtu a pří-
padné zjištěné závady a nechá vše 
odsouhlasit uživatelem bytu jeho 
podpisem, kterým tento stvrdí 
to, že uvedené údaje odpovídají 
skutečnosti. Odečtář má ze záko-
na a podle stanov společenství 
vlastníků právo vstoupit do bytu. 
Na druhé straně musí uživate-
lům bytů předem minimálně ve 
lhůtě tří dnů oznámit, že bude 
odečty provádět. Toto oznámení 
stačí vyvěsit na nástěnce ve vcho-
dě. Pokud uživateli bytu termín 
odečtu nevyhovuje, musí sám 
iniciativně kontaktovat odečtá-
ře a dohodnout si náhradní ter-
mín. Pokud tak neučiní a v době 
odečtů není v bytě přítomen, 
vyzve jej odečtář ke zpřístupnění 
bytu v náhradním termínu. Zde 
je vhodné tento termín oznámit 
uživateli písemně, nejlépe vhoze-
ním výzvy do listovní schránky. 
Pokud uživatel bytu neumožní 
odečet ani v náhradním termínu 
a sám si ani nedohodne pro něj 
vhodný jiný termín, uvede ode-
čtář v odečtové sestavě poznám-
ku, že odečet vody nebyl uskuteč-
něn, neboť byt nebyl zpřístupněn 
ani v náhradním termínu s uvede-
ním dne a času pokusu o provede-
ní náhradního odečtu vody, tuto 
listinu podepíše. Je vhodné, aby 
nechal podepsat i další osobu jako 
případného svědka (např. souse-
da), který bude přítomen vhození 
písemné výzvy do listovní schrán-
ky dotčeného uživatele bytu a 
dále, který bude následně účasten 
opakovaného pokusu o provedení 
odečtu vody. Tím pro něho pro-
ces odečtů končí. Rozhodně není 
jeho povinností opakovaně běhat 
po domě a shánět uživatele bytů, 
aby u nich provedl odečet. Rov-
něž ale nemá právo sám odečtové 
listiny podepisovat za uživatele 
bytů, nebo dokonce dělat odhad 
spotřeby a tento vyplnit, aniž by 
se osobně přesvědčil o výši námě-
ru. Pouze odečty provedené výše 
popsaným způsobem se mohou 
stát platným podkladem pro pro-
vedení vyúčtování dodávek teplé a 
studené vody a mohou být použi-
ty i v případném soudním sporu, 

Užívání bytových vodoměrů
pokud by bylo vyúčtování napa-
deno některým z uživatelů bytů.

Jak se pak dále postupuje vůči 
uživateli, který neumožnil pro-
vedení odečtu vodoměrů v bytě? 
Neumožnění odečtu vodoměrů 
je obecně chápáno jako porušení 
pravidel pro rozúčtování dodá-
vek vody, a proto je při výpočtu 
náhradní spotřeby používána 
sankce. Konkrétně u dodávek 
teplé vody se postupuje v soula-
du s ust. § 4 odst. 4) a Přílohy č.2 
vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb.  
a  dále s ust. § 6 odst. 4) zákona 
č. 67/2013 Sb. Prakticky to zna-
mená, že uživatel, který neumož-
ní odečet vodoměru, zaplatí vedle 
základní složky i spotřební složku, 
která se vypočte jako trojnáso-
bek průměrné hodnoty spotřební 
složky nákladů připadajících na 
1m2 podlahové plochy zúčtova-
cí jednotky (bytu). Obvykle bý-
vá problém se zajištěním odečtů 
u uživatelů, kteří v bytě nebydlí 
trvale a měli by tak relativně níz-
kou spotřebu. V případě tohoto 
náhradního výpočtu by pak místo 
několika kubických metrů vody 
zaplatili náklad, odpovídající řádu 
několika desítek kubických met-
rů vody. Obdobně se stanoví i 
náhradní spotřeba u studené vody, 
kde se vychází z vnitřních pravidel 
družstva či společenství vlastní-
ků popřípadě z vyhlášky MZ č. 
120/2011 Sb. 

Výše uvedeným problémům 
s odečty se lze vyhnout použitím 
vodoměrů s dálkovým odečtem, 
které se v současné době začína-
jí ve větším rozsahu v bytových 
domech užívat. Je pravdou, že 
jejich pořizovací cena je zhruba 
dvojnásobně vyšší než u klasic-
kých vodoměrů, ale při výměně po 
pěti letech je jejich cena podobná 
ceně nových běžných vodoměrů, 
protože radiový modul má život-
nost deset let, a tak se sníží cena 
při výměně o tento modul. Hlav-
ní výhodou jejich použití je to, že 
při odečtech již není třeba vstu-
povat do bytu. Tyto vodoměry 
mají i elektronickou plombu, jejíž 
případné poškození se projeví při 
nejbližším prováděném dálkovém 
odečtu. Dálkový odečet umožní 
evidovat i některé pokusy o ovliv-
nění tohoto měřidla a zpětným 
vyhodnocením u výrobce lze zís-
kat i přesné údaje o termínech 
ovlivnění nebo o případné poru-
še v měření. Další výhodou je i 
to, že se údaj o spotřebě ke konci 
roku uloží do paměti a tak se pro 
vyúčtování získají spotřeby vody v 
bytech ke stejnému dni. Pokud se 
k témuž dni, zpravidla k 31. pro-
sinci, odečte i stav fakturačního 
měřidla, získá dům možnost přes-
nějšího srovnání součtu náměrů 
bytových vodoměrů s vodomě-
rem fakturačním. Výhodou je i to, 

že tyto vodoměry umí registrovat 
i tzv. zpětný tok, ke kterému může 
docházet v důsledku toho, že tlak 
studené vody je nepatrně vyšší 
než vody teplé.

Je třeba ještě dodat, že nikdy 
není součet hodnot naměřených 
na bytových vodoměrech, které 
mají charakter poměrových měři-
del, shodný s náměrem fakturač-
ního vodoměru, umístěného na 
patě domu. V odborné literatuře 
se uvádí, že přípustný rozdíl může 
činit 20% až 25% ve prospěch fak-
turačního vodoměru. Při takto 
vysokých rozdílech je třeba hledat 
příčiny. Přitom vlivů na výši roz-
dílu může být několik. Vedle již 
vzpomínaného rozdílného termí-
nu odečtu jednotlivých bytových 
vodoměrů a fakturačního vodo-
měru dále:

nižší přesnost bytových vodo-
měrů, které nemusí indikovat 
např. nepatrné protékání splacho-
vače záchodu, které ale přesnější 
fakturační vodoměr zaregistruje

 individuální poruchy byto-
vých vodoměrů, které uživatel 
nenahlásí

 úniky v domovním rozvodu, 
zejména je-li fakturační vodo-
měr v šachtě před domem

 snaha o ovlivnění funkce 
bytového vodoměru uživatelem 
nebo i nelegální odběr z domov-
ního rozvodu

 zpětný tok při použití růz-
ných stop ventilů apod.

Závěrem jeden příklad ze živo-
ta. Společenství vlastníků zjisti-
lo vysoký rozdíl mezi součtem 
bytových vodoměrů a fakturač-
ním vodoměrem a rozhodlo se 
věc řešit. Provádělo různé kont-
roly včetně prohlídek vodoměrů 
v bytech a nemohlo na nic přijít. 
Jedinou jistotu mělo v tom, že 
někde dochází k úniku vody. Pro-
tože se jednalo o vodu teplou, 
jejíž cena byla více jak 200,- Kč/
m3, vznikala v důsledku toho-
to úniku domu výrazná škoda. 
Statutární orgán společenství 
vlastníků domu s péčí řádného 
hospodáře při výkonu své funk-
ce informoval na schůzi ostatní 
vlastníky a nájemce bytů o nastalé 
situaci v domě a následně se roz-
hodl podat na polici i trestní ozná-
mení na neznámého pachatele. A 
protože se i zázraky dějí, od toho-
to okamžiku se přestala voda na 
domě ztrácet. Z toho lze dovodit, 
že na vznik rozdílů má velký vliv 
především chování jednotlivých 
uživatelů bytů. To, jak s vodou 
hospodaří, ale i to, jak se starají o 
zařízení zajišťující rozvod vody a 
měření umístěné v bytě.

 Ing. Zdeněk Štursa, 
 předseda představenstva
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Budete stavět a nevíte, zda 
zvolit radiátory či podlahové 
topení? A také jaký zdroj otopu 
vybrat – zda pevné palivo, plyn 
či dokonce tepelné čerpadlo? 

 Lenka Kopčáková

Na otázky ŽN odpovídá žďárský 
topenář Rostislav Veselý.

Když lidé staví rodinný dům 
a jsou v lokalitě, kde si mohou 
vybrat druh topení, co dnes zvo-
lit? 

To opravdu záleží na každém, také 
zda chce mít pohodlí nebo šetřit. 
Zemní plyn je bez starostí, má také 
nízké emise, ale vyžaduje pravidelný 
servis kotle a komína.

Komfortním vytápěním je napoje-
ní na centrál (horkovod), bez práce 
je také vytápění elektřinou, nejlépe 
elektrickým kotlem, kdy lze v urči-
tou část dne využívat nižší tarify.

Téměř bez starostí je také tepelné 
čerpadlo. Zejména v novostavbách 
i zde na Vysočině začínají být tepel-
ná čerpadla žádaná, ale ve vysokých 
mrazech potřebují další zdroj.

Co obnáší volba pevného paliva? 
Automatický kotel, ať na hnědé či 

černé uhlí nebo peletky, potřebu-
je obsluhu s dosypáváním paliva a 
vybíráním popela. Nejvyšší emise 
jsou u hnědého uhlí, o něco nižší u 

černého. Peletky jsou ekologické. 
Také musíme mít dostatečně velké a 
suché prostory na skladování paliva.

Kdo má zdroje palivového dře-
va, vytápění domu jej tak vychá-
zí nejlevněji. Navíc je moc pěkný 
pohled přes skleněná dvířka krbo-
vých kamen. Ale největší starost je 
se zásobováním a mnohdy zpracová-
ním dřeva. Také musíme pravidelně 
čistit kamna a průduchy a každý den 
vynášíme popel. Ten z čistého dře-
va je možné zkompostovat. Dřevo 
však musí být dobře vyschlé, jinak 
vlhký kouř zanese brzy komín. Kdo 
má krbová kamna v obýváku ví, že v 
místnosti se od manipulace s pope-
lem více práší.

Také bychom u krbových kamen 
a kotlů na pevná paliva neměli opo-

menout pořídit si hlásič kouře. Malá 
krabička, která už mnohým lidem 
zachránila život. 

A co je lepší, pořídit si radiátory 
nebo podlahové topení?

Nejideálnější volba podle mě je 
podlahové topení, které se vytápí 
maximálně na 35°C. Radiátory již 
potřebují teplotu vyšší, podle zdro-
je tepla od 40 do 60°C. Ale zde na 
Žďársku, kde mohou uhodit velké 
mrazy, je dobrou volbou kombinace 
podlahového topení s radiátory. Ty 
vyhřejí místnost v prvních hodinách 
po zatopení, protože podlahovému 
topení trvá asi den, než povrch pod-
lahy vyhřeje. Naakumulovaná podla-
ha však zase dlouho drží teplo. Také 
musíme zvolit správnou krytinu, 
nejlépe dlažbu. 

Podlahová topení jsou hitem už 
řádku let. Došlo k nějakému zdo-
konalení této technologie?

Podle mé zkušenosti je o podla-
hové topení stále velký zájem. Za ty 
roky se také už „vychytaly“ rozdělo-
vače, které mixují vodu do systému. 
Také jsou lepší zdroje tepla, izolační 
podložky a možná i materiál, kterým 
se nyní ta podlaha „točí“.

Má podlahové topení nějaké rizi-
ko, že se na něm něco porouchá, a 
je pak náročná jeho oprava? 

Je náchylné na různé vrtání do 

podlahy, už jsem se s tím setkal 
(smích). Lepší nevrtat! 

 
Může se podlahové topení nějak 

„pohybem“ stavby protrhnout či 
zlomit? 

Tyto moderní a spolehlivé mate-
riály uložené ve speciálním systému 
spíš ne. Rizikem však je špatná izo-
lace domu. Např. dutin za sádrokar-
tónem, kde je průvan atd. Již jsem 
řešil situaci, kdy mráz z tohoto důvo-
du roztrhl trubku v topení. U podla-
hového topení je důležité stále tem-
perovat, pokud v zimě odjíždíme 
z domu, byť i na pár dní. 

 Ale co když k poruše podlaho-
vého topení dojde. A jak ji vlastně 
my laici poznáme? 

Že se něco děje, poznáme podle 
úniku vody z kotle, kdy klesá hladi-
na na manometru. Také se někde ve 
stěnách či stropech objevují mokré 
fl eky. 

Je vůbec PT opravitelné, když je 
zalité v betonu? 

Odborník musí zjistit velikost úni-
ku vody a podle toho se rozhodne, 
co dál. Při vysokém úniku se musí 
podlaha bourat. 

Malý nebo střední únik lze utěsnit 
chemicky. Odborník vpustí do vod-
ního systému chemikálii, která si, 
laicky řečeno, dokáže prasklinu sama 
najít a zapouzdřit ji.

TOPENÁŘ Rosťa Veselý jinak patří 
k partě žďárských „baskeťáků“.

 Foto: Lenka Kopčáková

Jaký druh topení zvolit pro náš dům
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S  T  U  D  I  O 
L IGHT ING

Máte doma slaměný klobouk, kte-
rý nikdo nenosí? Zkuste si jej kolem 
krempy ověnčit sušenými květy, tře-
ba slaměnkami v kombinaci s luční-
mi travami, a zavěsit na zeď. 

Naším tipem je prachobyčejný ple-
vel s názvem penízek rolní. Lidově se 
mu říká holubí vole, kokoška, luptík, 
penížek, štěničník či pleskačky. Tvo-
ří bohaté hroznovité květenství, kte-
ré dozraje v šešulky, a právě ty zdobí. 

PENÍZEK ROLNÍ, obyčejný plevel, 
ale po usušení krásný materiál pro kvě-
tinové aranžmá.                    Foto: -net-

Vyrobme si romantickou
připomínku léta

Náš tip
Penízek rolní obtočený kolem klo-

bouku efektně doplní usušené kvě-
ty a udělá velkou parádu. Tak si jej 
nezapomeňte na vaší procházce natr-
hat, je to hodně rozšířený plevel.

Najdete ve skříni vyřazenou malou 
kabelku, kterou je vám líto vyho-
dit? Zkuste ji proměnit v krásnou 
romantickou dekoraci. Do pootevře-
né naaranžujte květy, které ladí s bar-
vou kabelky. Třeba usušené růže či 
pivoňky, v kombinaci s levandulí...

 -lko-

Nově opravená ulice Smetanova se 
může těšit na jaro. Dočká se závěsné 
květinové výzdoby, na které budou 
mít lví podíl žáci Základní školy 
Švermova.

Radnice v posledních letech dbá 
na květinovou výzdobu veřejných 
prostor a přistoupila k výsadbě, kte-
rá tu doposud v takovém rozsahu 
nebyla.

Návštěvníky města i samotné oby-
vatele těší pohled zejména na trval-
kové záhony na náměstí Republi-
ky, sestavované od úpravy náměstí 
v roce 2014 tak, aby kvetly od jara 

do podzimu. Příjemné posezení 
v blízkosti květin poskytují i prosto-
ry před Domem kultury.

„Květinovou výzdobu chceme rozší-
řit i do nově opravené ulice Smetano-
va, ale její parametry nedovolují kvě-
tinové záhony,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil. Ulici proto od příštího 
jara zkrášlí květinová výzdoba na 
sloupech veřejného osvětlení. „Jsme 
domluveni se 4. ZŠ, že jim poskyt-
neme závěsné květináče a žáci nám 
do nich sami v průběhu jara rozpěstují 
květiny, abychom mohli květináče na 
jarní sezónu do ulice Smetanova zavě-

sit,“ vítá šéf radnice nový typ spolu-
práce, který propojuje vzdělávání a 
zájem žáků. 

 Pokud náklady na údržbu závěsné 
zeleně v ulici nebudou moc velké, 
protože si květiny vyžádají pravidel-
nou zálivku a péči, mohly by se dal-
ší okrasné květináče objevit i jinde 
v centru, např. v ulici Nádražní.

Přímo před vchodem do Staré rad-
nice zdobí prostředí zeleň v květiná-
čích a byly osazené první tři slou-
pové květináče. „Na nich si testujeme, 
jak to se závěsnou květinovou výzdo-
bou funguje,“ dodává Navrátil.   -lko- 

Žáci napěstují květiny do ulic
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(Dokončení ze str. 18)
Hoří také kvůli sváření či řezání 

fl exou v domácích dílnách, kdy lidé 
nedodrží povinný osmihodinový 
dohled a uklizené okolí.

Hlaste i malý požár
Ať je požár malý nebo velký, dle 

zákona máme povinnost o něm infor-
movat příslušný Hasičský záchranný 
sbor. 

„Některé požáry si lidé dokáží uhasit 
sami, ale i ty musí co nejdříve hasičům 
nahlásit. Pokud tak neučiní, dopouště-
jí se přestupku. Na to lidé zapomína-
jí, nebo ve tři ráno nechtějí volat,“ říká 
po zkušenostech vyšetřovatel. Jenže 
první, na co se jich zeptá likvidátor 
z pojišťovny, je právě to, zda požár 
ohlásili hasičům a zda mají od nich 
doklad o šetřeném požáru. 

„Stává se, že až po týdnu od udá-
losti nám lidé volají, že došlo k požá-
ru, že jsou pojištění a potřebují od nás 
doklad,“ říká Poul. 

Pozdní nahlášení požáru je však 
přestupkem se sankcí. Když pak 
vyšetřovatel přijede na místo a vše je 
uklizené a vyčištěné, jen těžko může 
uvést, co bylo příčinou požáru.

„Pokud lidé uhašený požár nahlá-
sí hned, nestihnou uklidit, protože 
jsme na místě bezprostředně,“ uvádí. 
Výjezd ani zásah hasičů se neplatí. 
Výjimkou by bylo dokázané úmysl-
né zapálení. 

Také když se prokáže, že příči-
nou požáru byl nepořádek u kotle 
a nedodržená vzdálenost hořlavých 
látek od topidel, uloží vyšetřova-
tel na místě blokovou pokutu až do 
výše 5000 Kč.

Při požáru pozavírejte dveře
Když dojde k požáru, pozavírejme 

všechny dveře, abychom izolova-
li oheň a nešířil se dým. Jednotlivé 
místnosti prý bývají stavěné tak, aby 
po určitou dobu odolávaly požáru. 

„Byty jsou většinou projektované jako 

jeden požární úsek a tomu odpovídá i 
jejich odolnost,“ vysvětluje hasič. 

Vstupní, často bezpečnostní dve-
ře máme nechat tak, aby zasahující 
hasiči mohli do bytu bezproblémově 
vstoupit, např. ponechat klíč v zám-
ku, aby si mohli rychle otevřít. 

Větší škody než samotný požár prý 
udělá kouř. Oheň zničí např. jed-
nu místnost, ale kouř prostoupí celý 
dům. Častou chybou je, že když tře-
ba hoří v kotelně, začneme obvyk-
le větrat a kouř se dostane do celé-
ho domu. „Pak mnohdy nezbývá, než 
si objednat speciální fi rmu na úklid a 
sanační výmalbu po požáru, protože 
pachu kouře se jinak nezbavíme,“ uvá-
dí.

Hoří pračky i myčky
Tu a tam hasiči řeší na Žďársku i 

požár pračky a myčky. Zde je opa-
trnost na místě. Stačí totiž, když 
zapadne odhlučovací materiál na 
topné těleso. Přístroj také může 
dostat ránu již při nešetrné přepravě. 
„Pračka se při ždímání různě mele 
a někdy cestuje. Stačí, aby byl volný 
kontakt na topném tělese a už dochá-
zí k přechodovému odporu, zahřátí 
kontaktů a roztavení plastové spojky. 
Následuje vznícení,“ konstatuje vyšet-
řovatel.

Když se přístroj „spálí“, většinou 
jistič vyhodí proud. „Někdy ale jistící 
prvek nezafunguje, rozteče se a vznítí. 
Proto opakuji, lépe vytahovat elektric-
ké spotřebiče ze sítě,“ říká. 

Časté jsou i požáry od elektrických 
přímotopů. Lidé si přitopí, že je jim 
zima, pak na přímotop spadne třeba 
deka a už hoří. Hasič radí všechny 
elektrospotřebiče používat dle návo-
du.

Hlásič požáru se vyplatí
Vybavení domácnosti hlásičem 

požáru nás bude stát kolem 200 Kč. 
Signalizace reaguje na každý dým a i 
kdyby desetkrát pípala nadarmo, jed-

nou nám může zachránit život.
„Začátkem letošního roku vzni-

kl požár, když lidé nechali zapnu-
tou vyhřívací dečku v gauči a šli spát. 
Došlo ke zkratu, přehřátí a celý byt 
vyhořel. Obyvatelé spali dole v suteré-
nu a naštěstí oheň zpozorovali natolik 
včas, že z bytu stačili utéci na balkon. 
Kdyby měli hlásič požáru, mohlo je to 
vzbudit při prvním kouři,“ informuje 
vyšetřovatel.

 
 Baterky mohou explodovat
Hasiči letos ve Žďáře řešili i požár 

od elektronické cigarety. Sice neho-
ří přímo elektronická cigareta, ale 
baterie při jejím nabíjení. „Důvodem 
vznícení byl fakt, že majitel použil 
jinou nabíječku. Došlo k zahřátí a 
vystřelení rozžhavených fragmentů 
do postele,“ uvádí por. Poul.

Podobně může požár vzniknout při 
nabíjení mobilu v neoriginální nabí-
ječce, nebo když si pořídíme baterku 
pochybného původu. Nestandardní 
akumulátory, většinou lithiové bater-
ky z Číny, se mohou při nabíjení pře-
hřívat, dojde ke zkratu a po uvolnění 
lithia nastane explozní hoření.

Moc dlouhé kabely 
Doma mnohdy nastavujeme vzdá-

lenost přístrojů od zásuvek pro-
dlužovačkami, někdy se podaří při 
manipulaci s nábytkem kabel při-
skřípnout. Mechanickým tlakem se 
vlastnost izolačního materiálu může 
snížit a dojít až k průrazu na drá-
ty. Pak následuje zkrat a jistič v roz-
vaděči tzv. vyhodí pojistky. „Horší 
situace nastane, pokud lidé používa-
jí prodlužovačky v délce 20-30 met-
rů, a na konci s větším odběrem. Když 
na takové šňůře dojde ke zkratu, jistí-
cí prvek to na takovou vzdálenost ani 
nemusí zaregistrovat a dojde k zahoře-
ní,“ varuje hasič. 

Přetížené zásuvky
Příčinou požárů ve starších bytech 

může být propojení zásuvek do série 
a jejich zatížení i několika spotřebiči 
na jednom okruhu. 

„Tím pádem dochází k přechodové-
mu odporu na posledních zásuvkách 
a ve fi nále začne hořet zásuvka, v níž 
ani není nic zapojené, ale prochází 
tudy proud,“ vysvětluje vyšetřovatel. 
Tomu můžeme předejít revizí elek-
troinstalace v bytě, byť není povin-
ností.

Ve starších bytových domech na 
Stalingradě či Průmyslovce jsou ješ-
tě původní rozvody v hliníku, jenže 
třeba senioři si fi nančně náročnou 
rekonstrukci elektrorozvodů do 
mědi mnohdy nemohou dovolit. 

V tom případě odborník radí ales-
poň částečné řešení. Nechat si elek-
trikářem dotáhnout šrouby na spo-
jích a sami se pokusili rovnoměrně 
rozložit odběr elektřiny po bytě. Aby 
třeba na jednu zásuvku v kuchyni 
nebyly napojené spotřebiče s vyso-
kými odběry, jako varná konvice, 
mikrovlnka, pračka a myčka…

 
Co udělat za bouřky 

Naše babičky za bouřky vytahovaly 
zásuvku od televize. My dnes použí-
váme přepěťovou zásuvku, na níž 
vypneme svítící kolík... 

Jenže dle zkušenosti hasičů nelze 
na přepěťové ochranné zásuvky zce-
la spoléhat. Záleží totiž, jak velký 
blesk zásuvku zasáhne. „Malé přepě-
tí takto rozpojená zásuvka zvládne, ale 
když do ní půjde úder většího blesku, 
tak vzdálenost rozpojeného kontaktu 
přeskočí,“ říká. 

Takže když čekáme bouřku nebo 
někam cestujeme, lepší je posta-
ru vytahovat zásuvky spotřebičů z 
elektřiny. Samozřejmě, kromě chlad-
ničky a mrazničky. Důležité je vzpo-
menout si i na satelit a odpojit síťo-
vý kabel od internetu. Jak hasič po 
zkušenostech dodává, nemusí ani 
uhodit přímo do našeho domu, ale i 
do vzdáleného objektu, a domům v 
okolí mohou vyhořet modemy. 

Znáte požární rizika u vás doma?



STRANA  24 Seriál ŽN - ZÁŘÍ 2016

Dnes představujeme silniční 
most nad jezem u bývalé vodár-
ny Žďasu. Kusé informace o 
jeho původu se nám podařilo 
najít v archivech města i Státní-
ho okresního archivu u Malého 
lesa. 

Když před víc jak 60 lety rost-
lo sídliště zaměstnanců podniku 
Žďas, vyvstala i potřeba spojení 
Stalingradu, jak se sídlišti začalo 
říkat, s centrem města novou sil-
nicí.

Závod Žďas převzal v roce 1950 
od firmy Amylon dřevěný stavid-
lový jez, aby sám měl ve své správě 
zařízení k zajištění vzduté hladiny 
Sázavy pro odběr vody. Ten pro-
váděla čerpací stanice na Sázavě, 
v sousedství starého jezu. Vodu 
Žďas potřeboval zejména pro pro-
voz ocelárny a zbytek vody nad 
jezem vedl náhonem k závodu 
Amylon. 

Stav dřevěného jezu však byl vel-
mi špatný a kvůli častým záplavám 
hrozilo, že při větších stavech vody 
v Sázavě dojde k odplavení jezu. 

Počátkem roku 1952 podnik 
dřevěný jez opravil. Vzápětí však 
vzešla akutní potřeba vybudová-
ní definitivního jezu a jeho pře-
mostění kvůli plánované silnici 
na Stalingrad. Město se dohodlo 
s podnikem na spojené investi-
ci. K vybudování moderního jezu 
se zavázal Žďas, město se uja-
lo přemostění řeky a vybudování 
potřebné silnice.

Nový most vyprojektoval Sta-
voprojekt Jihlava a Komise pro 
výstavbu  doporučila jezové zaří-
zení přičlenit do polí mostu, stej-
ně jako že komunikací po mostě 
má být veden přívodní vodovodní 
řád do sídliště.

V dubnu 1952 byl projekt silnič-
ního mostu o třech polích hotov. 
Mezitím Žďas oslovil předního 
odborníka na jezové stavby, prof. 
Františka Jermáře. Z pěti před-
ložených variant nakonec komise 
vybrala automatickou soustavu, 
která nejlépe odpovídá kolísavým 
poměrům a změnám vodních sta-
vů na řece Sázavě.

V roce 1953 předložil Jermář stu-
dii úpravy pohyblivého hydrosta-
tického jezu. Kromě automatické 
soustavy má rezervní mechanický 
pohon pro stavy bez vody. Pohy-
bový mechanismus je elektrický, i 
s ruční rezervou. Je ukryt v jedné 
z bočních zdí. Součástí hydrosta-
tického jezu s osmi stavidly bylo 
i elektrické rozmrazovací zařízení. 
Prodloužením vývaru až za mos-
tové pilíře autor projektu vyzískal 
větší vodní plochu, vhodnou jako 
koupaliště.

Původní projekt počítal s klíčo-
vým nákladem cca 700 tisíc Kčs a 
tím, že segmentový jez s hydrosta-

tickou automatizací byl prototy-
pem, bylo podniku nabídnuto, aby 
stavbu přihlásil jako vývojovou, 
že by se na části nákladů podílel 
ÚSVH. Jenže stavba se nakonec 
vyšplhala na 1,7 mil. Kčs, které 
celé uhradil žďárský podnik.

Samotné město vyšla stavba 
nového mostu zhruba na 8 milió-
nů Kčs.

Silniční most o třech polích, z 
nichž střední pole je 18 m široké a 
obě krajní pole přemosťující zápla-
vové otvory mají šířku po 12 m.

Celková šířka mostu v příčném 
řezu je včetně oboustranných 
chodníků po 3 m, celkem 14 m. 

Odborná komise si vyžádala, že 
stoletá voda musí protéci středním 
polem mostu při šířce 18 m, obě 
krajní pole budou sloužit pouze k 
provedení větších vodních stavů, 
než uvažuje zmíněné maximum.

Hladina možné katastrofální 
vody nesmí dostoupiti výše jak 70 
cm pod spodek nosné konstrukce 
mostu.

Most nad Jermářovým jezem byl 
dokončen v roce 1958. Vedla přes 
něj nová silnice ze Stalingradu do 
Veselské ulice a dále na ulici Huso-
va. V té době již přes most jezdila 
MHD od vlakového nádraží a síd-
liště s Dagmarkami. 

Ve Veselské ulici byly kvůli mos-
tu zbourány tři domy (Procház-
kův, Wasserbauerův a Kadlecův). 
Donedávna byl nejdelší a nejširší 
ze všech žďárských mostů. Tepr-
ve před pár lety jej překonal most 
přes údolí řeky Sázavy, z Libušína 
na Klafar. Lenka Kopčáková

 Zdroj snímků: sbírka Ptáček
 (Pokračování na str. 25)

Most spojil město se Stalingradem

STAVBA silničního mostu, který koncem 50. let min. stol. spojil Stalingrad s měs-
tem.

MAPA části Žďáru nad Sázavou v roce 1953. Po mostě a silnici na Stalingrad není ještě ani stopy. Na snímku patrný náhon 
kolem ulice Barákova byl později zasypán. Nová byla tehdy silnice Strojírenská vedoucí od podniku k sídlišti Žďasáků.

 Zdroj: MěÚ Žďár n. S.

POZNÁTE muže na snímku?

Seriál
Žďárské mosty 5.
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Od vzniku Kraje Vysočina uply-
nulo už neskutečných 16 let. Hned 
v prvním roce fungování kraje jsem 
se stal zastupitelem a podílel se na 
rozjezdu tohoto nového útvaru. 

Dnes již prakticky všichni v kra-
ji řekneme, že jsme z Vysočiny. Ale 
nebylo vůbec jednoduché přesvěd-
čit lidi o tom, že všechny oblas-
ti našeho kraje mají hodně spo-
lečného. Nakonec se to podařilo 
a náš kraj si našel svoje místo na 
mapě České republiky. Já sám jsem 
se stal v roce 2000 předsedou zdra-
votní komise a snažil se pomoci při 
převzetí našich nemocnic od státu. 
Pak následovalo období, kdy jsem 
jako předseda Finančního výbo-
ru kraje spolurozhodoval o hospo-
daření našeho kraje a v listopadu 
roku 2008 jsem se stal náměstkem 
hejtmana právě pro fi nance. 

Následující rok 2009, byl rokem 
začátku hospodářské krize. To zna-
menalo těžký, až půlmiliardový pro-
pad rozpočtu. Nebyla to vůbec jed-
noduchá situace, ale nakonec jsme 
toto období recese překonali a rok 
2015 nás zařadil mezi nejlépe hos-
podařící kraje ČR. Závěrečná zprá-
va po kontrole Ministerstva fi nancí 
mluví jasně. Žádná rizika, bez nále-
zu. Jen dva kraje dosáhly takového 
výsledku. Kraj Vysočina a Morav-
skoslezský kraj. 

Nový rozpočtový výhled ukazuje, 
že je připraveno mnoho projektů za 
několik miliard korun, bez nutnos-
ti zadlužit se. Kraj má v současné 
době na fondu strategických rezerv 
a v jiných bankách 1,3 miliardy.

Na účtech máme v současnosti 
něco přes 1,5 miliardy a společně 
se strategickým fondem a penězi na 
termínovaných vkladech, celkem 
více než 2,8 miliardy korun.

I letošní rok bude uzavřen v klad-
ných číslech. Už nyní máme v 

daňových příjmech více než 200 
miliónů nad rozpočet a téměř 350 
miliónů nad skutečnost loňského 
roku. Úspora tak ještě poroste. 

Velmi doufám, že jsme přesvěd-
čili občany našeho kraje, že nepro-
jídáme prostředky a zároveň mys-
líme dopředu. Vždy jsme se snažili 
o společné peníze postarat a rezer-
vy rozumně investovat do rozvoje 
naší Vysočiny. Pokračujeme v dal-
ších aktivitách, které směřují ke zve-
řejňování informací týkajících se 
správy veřejných peněz. Lidé v kra-
ji chtějí vědět, jak pracujeme s jejich 
penězi, kam a jak je investujeme. 

Díky našim webovým stránkám si 
může každý občan pomocí klikací-
ho rozpočtu prověřit, kam směřují 
jeho daně. Najít si příslušnou zakáz-
ku, fakturu nebo smlouvu. Zjistit 
dodavatele, účel a termín platby. To 
vše doplňují transparentní účty a 
informace o aktuálním hospodaření 
příspěvkových organizací. Zároveň 
jsme připravili tzv. participativní 
rozpočet. Občané projevili nebýva-
lý zájem o spoluúčast na rozhodo-
vání o směřování rozpočtu našeho 
kraje a to nás vede k dalšímu pře-
mýšlení, jak tento zájem zúročit. 

Blíží se krajské volby a já věřím, 
že příští zastupitelstvo bude pokra-
čovat i v našich aktivitách směrem 
k otevřenosti a transparentnosti 
našeho hospodaření. Přijde mnoho 
nových zastupitelů, dost často bez 
zkušeností z komunální politiky. A 
pak třeba moje zkušenosti a mož-
ná i historická paměť budou pří-
spěvkem pro řešení různých situací, 
které náš kraj potkají. Občané roz-
hodnou, zda se budu moci i nadá-
le účastnit na rozvoji našeho kra-
je. V každém případě si myslím, že 
náš kraj je minimálně fi nančně při-
praven na všechny výzvy, které ho 
čekají.

Náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný: 

Kraji Vysočina je už 16 let

Zasedačka pod heliportem Ne-
mocnice Nové Město na Moravě 
bude v úterý 6. září od 17 hodin 
místem veřejného školení. 

Zájemci se dozvědí novinky o 
poskytnutí první pomoci dospělým 
i dětem a na modelu si vyzkoušejí 
resuscitaci. 

Jak ŽN informuje mluvčí nemocni-
ce Roman Kratochvíl, podobné akce 
mají u veřejnosti ohlas. 

Bezplatný kurz pořádá oddělení 
ARO každý měsíc a je zaměřený na 
hlavní zásady první pomoci, prak-
tický nácvik masáže srdce a dýchání 
z úst do úst. „Paní doktorka vysvětlí, 
jak postupovat, když se člověk dostane 
do situace, že jde někomu o život. Zod-
poví i konkrétní dotazy,“ přibližuje 
Kratochvíl.

Všichni, kteří kurz absolvovali, 

odcházeli s přesvědčením, že když 
budou muset, budou umět pomoci...

„Většinou se přicházejí proškolit sku-
pinky, co se třeba znají z práce. Cho-
dí lidé jak z Nového Města, Žďáru n. 
S. i z okolních obcí,“ dodává mluvčí 
nemocnice. -lko- 

Lékaři z „ÁRA“ učí laiky
první pomoci

MONTÁŽ vlastního těla jezu s hydrostatickou automatizací.

Kdo byl František Jermář

KONSTRUKTÉR František Jermář 
měl smysl pro humor, jak dokazu-
je jeho autokarikatura. Vyšla v lednu 
1971 ve Věstníku ČSAV. První část hů-
ře čitelného textu v kresbě zní: Nejde 
přes to chodit, plovat, tohle musím 
zregulovat...).

PŘEBAL jedné z publikací prof. Jer-
máře. Zdroj: net 

Jez nese jméno konstruktéra
Napadlo vás, kde se vzal název Jermářův jez pro vodní dílo pod mostem, ve 

směru od pošty na Stalingrad? 
Významný konstruktér regulačních vodních děl a jezových staveb Franti-

šek Jermář přijal začátkem 50. let objednávku Žďárských a pro podnik Žďas 
vypracoval studii úpravy pohyblivého hydrostatického jezu na řece Sázavě, 
vedle tehdejší vodárny Žďasu.  V samotném Žďáru nad Sázavou se prof. Jer-
mář pohyboval od roku 1953. Pro dílo se časem ujal název „Jermářův jez“.

* 28. 5. 1891
† 3. 3. 1971
Prof. Ing. Dr. František Jermář 

byl významný český technik, autor 
téměř padesáti domácích patentů, 
týkajících se především pohyblivých 
jezů, vrat plavebních komor, lodních 
zdvihadel či automatických rybích 
přechodů. Profesor ČVUT, člen Čs. 
akademie věd, technický rada na 
úřadu Slezské zemské vlády. 

Na České VŠ technické v Praze 
absolvoval v roce 1913 obor kultur-
ního inženýrství. Pak byl několik let 
konstruktérem mostních a vodních 
ocelových konstrukcí v Rusku. Po 
návratu v roce 1919 pracoval jako 
vodohospodář na Opavsku, kde byl 

správcem slezských řek. Po roce 1938 
se podílel na projekční přípravě pře-
hrad, vodních elektráren a hydromeli-
orací. Své původní konstrukce hydro-
statických jezů realizoval na řekách u 
nás i na území tehdejšího Německa.

Za okupace Fr. Jermář odešel do 
Prahy, kde pokračoval v profesní kari-
éře. Po zahájení výuky na ČVUT 
v roce 1945, zde začal vyučovat a 
dokončil svoji profesuru. Od roku 
1950 byl pověřen správou Ústavu 
meliorací v Praze.

Hojně publikoval. Vydal např. kni-
hu „Jezy – stavby a konstrukce“, kte-
rá je snad jedinou českou publikací 
o jezech. V díle „Splavnění toků prů-
plavy“ se  prof. Jermář detailně zabý-
val problematikou průplavu Dunaj-
Odra-Labe. Konstruoval naše, ale i 
sovětské jezové stavby. 

V roce 1961 byl vyznamenán 
Řádem práce „…za tvůrčí vývoj a 
realizaci nových původních soustav 
pohyblivých jezů, znamenajících 
konstrukční, funkční a hospodářský 
přínos.“

František Jermář se dožil 80 let. 
V roce 1971 byl in memoriam vyzna-
menán Čs. Akademií věd, oborovou 
plaketou Františka Křižíka „Za záslu-
hy v technických vědách“. -lko-

Most spojil město se...
(Dokončení ze str. 24)
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Ruku mi podává upravená paní, 
které jen těžko hádat, že 12. června 
oslavila 104 let. Během naší besedy 
si pak uvědomuji, že z paní Boženy 
Nejedlé září mladost.

 Lenka Kopčáková

Útulný pokojíček v Domě klidného 
stáří na Okružní ulici, v němž se sešly 
hned dvě rodačky z Vepřové na Žďár-
sku. Jednou z nich je červnová jubi-
lantka. 

Na stolek odkládá ženský časopis a 
mně letí hlavou - móda a témata mini-
málně o 70 let mladších žen… Mrk-
nu na stolek o 15 let mladší sousedky, 
a tam leží Javořická a Pitt nerová. 

Paní Nejedlá čte výhradně ženské a 
společenské časopisy, co jí nosí dce-
ra. „O televizi nestojíme. Povídáme si 
a hodně čteme,“ shodují se krajanky. 
Vždyť mají spoustu společných témat 
i vzpomínek. 

„Ani nevím, kolik mám dioptrií. 
Někdy vidím docela dobře a když je 
venku pošmourno, je už to horší,“ říká 
paní Nejedlá a opatrně skládá letité 
brýle, aby jí ještě vydržely. 

Když se ptám na její životní příběh, 
paní Nejedlá chvilku zapřemýšlí: „No, 
musím začít, jak se říká, od Adama…“ 

A tak se dovídám, že její babička 
pocházela ze samoty za Vepřovou. 
Kolem vedla cesta k Ransku a tam 
ji našel dědeček. „Byl to Dobrovol-
ný z Poděšína. Jezdil jako povozník na 
stranu k Chotěboři, jak už se říkalo do 
Čech,“ vysvětluje. 

Když si paní nemůže vzpomenout 
na názvy obcí, tak se trochu zlobí. Ale 
pak se usměje. Vždyť, co na tom po 
letech záleží... Dobrovolní měli hos-
podářství, něco přes 10 hektarů, prý 
rozdělené ještě za Marie Terezie. 

„My dvě nejstarší sestry jsme se naro-
dily ještě za císaře pána. Já ve dvanác-
tým a sestra v desátým roce,“ už jsme 
u ní doma. „Pak tatínek narukoval do 
války a když se v devatenáctým vrátil, 
tak jsme měli ještě Jendu, Oldu a napo-
sledy Věru. Už z nich není nikdo živý… 
Ta nejmladší zemřela vloni…“ říká 
smutně. Vidím, že je v duchu zase 
doma... Ale pak se paní Božence zase 
obličej rozjasní. Vzpomíná si na jednu 
školní příhodu ještě z Vepřové.

 
Příhoda s lampou

„Měla jsem ze školy vypůjčenou kníž-
ku Pantáta Bezoušek. Jenže jak mamin-
ka na stole přebalovala nejmladšího 
Jendu, hoch kopl nožkou a převrhl lam-
pu. Petrolej se vylil rovnou na knihu. 
No, to byl pláč!“ Maminka prý školač-
ku utěšovala, že koupí knížku novou. 
A když se pak ve škole přiznala, pan 
řídící se tomu jen zasmál, že to nevadí 
a do knížky se alespoň nedají moli. 

Panenka z Vídně 
Tatínek měl bratrance ve Víd-

ni a děvčata od nich měla kočárek a 
krásnou pannu, kterou opatrovala. 
„S Božkou Machovou jsme si s ní u nás 
pěkně hrály, až jednou Božka zavadila 
o kočárek, panna spadla a rozbila se jí 
porcelánová hlava. Naši nebyli doma a 
bály jsme se, co bude, a tak jsme utek-
ly,“ říká paní Nejedlá a s odstupem času 

BOŽENA NEJEDLÁ ve svých 104 letech nejraději vzpomíná na domov.  Foto: Lenka Kopčáková

Stočtyřletá jubilantka vzkazuje:
Recept na život prostě není...

se tomu holčičímu trápení jen směje. 
Samozřejmě hromádka střepů nešla 
slepit a maminka slíbila, že až bude 
lépe, zkusí koupit hlavu novou. „Ale 
už k tomu nedošlo. A že byla naše nej-
mladší Věrka tak maličká, vozily jsme 
ji v kočárku namísto tý panny,“ dodává. 

Kočka s natrženým ouškem 
To se ví, v hospodářství byly koč-

ky. „Pamatuju, když za tý první války 
chodila rekvizice, kočka seděla u kamen 
a měla natržené ouško. Jeden voják si ji 
prohlížel, co se jí stalo,“ říká. A tuhle 
kočku prý měli hodně dlouho, ale 
špatně to s ní dopadlo. Úkolem dětí 
bylo vždy nanosit do putýnky vodu, 
aby byla na ráno… a jednou kočku 
našli utopenou v putýnce. 

Děti jedly, co bylo
Neexistovalo, že by maminka vyvá-

řela zvlášť pro děti. „Jedlo se, co bylo 
pro všecí. Měli jsme králíky, v zimě se 
zabilo prase, to se vyudilo, a samozřej-
mě svoje brambory,“ vypráví jubilant-
ka. 

Vzpomíná, že v zahradě měli vyso-
kou třešeň, kam děti nedokázaly 
vylézt. „Tatínek nám uřízl celou větev 
a už jsme ji na zemi obírali,“ směje se 
paní Božena. 

Když začala mlékárna v Hesově 
objednávat ovocné stromy a keře, 
rodiče je prý také nakoupili. „To už 
pak bylo veselejší, měli jsme rybízy, jab-
loně i třešně a s maminkou jsme my hol-
ky zavářely kompoty a marmelády na 
zimu,“ upamatovává si.

Už i děvčátka necovala 
Sousedovic Božka, jak jí říká, byla 

o tři neděle mladší a děvčata se už 
v šesti letech spolu učila necovat. 

„A protože jsme ještě neuměly, kde se 
má přidávat, tak jsme dělaly jen ty rov-
né náčinky k síťkovanejm čepcům,“ 
vypráví paní Nejedlá. Taky s mamin-
kou síťkovaly z vlasů. „Ale pamatuji, 
že ty navazované uzílky z vlasů se roz-
volňovaly. Měli jsme na to takovou 
hlavu a síťka se na ni upevňovala hře-
bíčky,“ vysvětluje. 

Když byla děvčata větší, pracova-
la pro faktorství v Losenici. „Dělaly 
jsme pro ně čepce z hedvábí a to už se 
nám líbilo. Já jsem háčkovala díly na 
uši a mladší sestra přišívala gumičku a 
patentek,“ popisuje. Dívky si libova-
ly, že si přes zimu vydělají a budou si 
moci něco koupit. 

Vylétla z hnízda 
Pan řídící doporučil mamince, aby 

dala dceru do měšťanky v Přibyslavi. 
A tak ve 12 letech udělala zkoušku a 
šla do druhého ročníku. Přes zimu 
dívku vzala k sobě na byt známá z 
Přibyslavi. „Myslela jsem, že půjdu do 

Humpolce, do Ústavu pro ženská povo-
lání, jenže maminka se moc rozstonala 
a já musela zpátky domů. Už tam na 
mě čekali,“ ohlíží se pamětnice. 

Když sourozenci vyrostli, roz-
hodla se Boženka, že půjde sloužit. 
„V novinách byl inzerát, že hledají děvče 
– evangeličku, a tak jsem se přihlásila,“ 
vzpomíná si. Bylo to někdy začátkem 
prosince, když s plným proutěným 
košem stála v Přibyslavi na peróně. 
Tatínek jí ještě pomohl do vlaku a pak 
se dvacetiletá dívka rozjela do Jindři-
chova Hradce. Tam nastoupila v rodi-
ně profesora češtiny.

Jednou Boženka chtěla domů na 
pouť a vzala si na to dovolenou. „Jenže 
jsem si to nějak špatně spočítala a přije-
la jsem až po pouti. Tak jsem byla zkla-
maná,“ říká. 

Jak švadlenka přišla o tanec
Bylo tradicí, že se omladina ve Vep-

řové učila Českou besedu. „Ten tanec 
mě bavil. Ale spolužačce jsem slíbila, 
že jí ušiju šaty. Maminka měla starou 
singrovku a tak jsem se do toho pustila,“ 
vypráví. Ale musela šít po večerech, 
protože přes den se mlátilo a byla prá-
ce po venku. 

„Těšila jsem se, že budeme s Čes-
kou besedou vystupovat na hasičském 
bále. Když jsem ale chtěla ty šaty dodě-
lat, nemohla jsem na poslední zkouš-
ku,“ vysvětluje. A na plese najednou 
namísto Boženky nastoupila k tanci 
paní Dobrovolná, manželka hospod-
ského. „To jsem ale byla zklamaná,“ 
ještě dnes cítí to bezpráví. „Ale musím 
uznat, že to hospodská uměla roztočit a 
všechny ty mladý chlapce naučila tanco-
vat,“ oceňuje.

 (Pokračování na str. 27)

Narodila se ještě 
za císaře pána

Božena Nejedlá přišla na svět v roce, 
kdy českým zemím vládl císař Fran-
tišek Josef I., v severním Atlantiku 
se potopil Titanic a inženýr Kaplan 
vynalezl vodní turbínu. V roce 1912 
také začala balkánská válka.

Vrstevnicemi naší jubilantky byly 
herečky Nataša Gollová, Jiřina 
Štěpničková či Vlasta Fabianová, z 
mužů měli stejný rok narození tře-
ba malíř Bohdan Lacina, loutkář Jiří 
Trnka a odbojář Otakar Jaroš. -lko-
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(Dokončení ze str. 26)
Zamilované mládí

S budoucím manželem se prý paní 
Boženka znala už od mládí. „Učil se v 
Malé Losenici u Krčálů truhlářem a tak 
jsem o něm věděla,“ směje se. „Bratr 
mistra byl kapelníkem a tak se i ten můj 
vyučil muzikantem. Uměl na klarinet 
a na housle. Až po vojně si pořídil ještě 
saxofon, a na ten krásně hrál,“ vzpomí-
ná zasněně. 

Svatební šaty
Celou vojnu si zamilovaný pár dopi-

soval. „Když se pak Jan vrátil, začal se u 
jeho rodičů zařizovat. Vybourali komo-
ru a udělali tam takovou pěknou sek-
nici, on jako truhlář udělal větší okno,“ 
vrací se paní Boženka v paměti.

Brali se v zimě 1936 a i když sama 
šila na sourozence, svatební šaty si 
nechala vyrobit u švadleny. „Vdávala 
jsem se ve světle šedých vlněných šatech. 
Byly krásné a praktické. Nechalo se v 
nich pak chodit,“ říká. 

U mužových rodičů žili celých devět 
let, tedy do konce 2. sv. války. Měli 
celkem tři dcery. Dědeček byl hajný 
a Jan si taky dodělal lesnickou školu. 
Když pak šel děda do důchodu, mladí 
se stěhovali na Veselíčko, kde Nejedlý 
nastoupil jako hajný.

Na myslivně
„Na Veselíčku jsme bydleli ve svým. 

Zpočátku v myslivně ani nebyla elektri-
ka, ale nám se zde líbilo. 

Pak to tam převzaly Státní lesy a my 

se zpátky stěhovali do Vepřový,“ vzpo-
míná. Manžel měl kancelář v Přiby-
slavi u Družstevních lesů, kam jezdil 
na motorce. „To už naše holky studo-
valy. Jedna šla v otcových šlépějích a 
taky má lesnickou školu, no a uděla-
la si známost s lesákem…,“ pokyvuje 
jejich maminka.

Nakonec i ona dělala u lesů a v 
zimě brigádničila ve Vepřové v 
družstvu. „No a přes zimu jsme taky 
síťkovaly,“ dodává. 

S čistým svědomím - 
čeho se bát... 

Jak dnešní jubilantka Božena 
Nejedlá říká, na zdravíčko si nemůže 
stěžovat. I když v tomto věku prý 
člověk musí počítat s kdejakými 
patáliemi. Když chci vyzískat recept 
na šťastný život, jen se směje. 

„Těžko budu někomu radit. Když 
jsem byla v eldéence, paní doktorka mi 
radila, ať se snažím jíst maso, že v něm 
je síla. A tak to dělám. A tady paní sou-
sedka maso vůbec nejí. Tak těžko něko-
mu něco doporučovat,“ říká.

„Víte, říkají mi, že 104 let je krásný 
věk. Ale člověk si tu připadá takový 
osamělý. Moji vrstevníci i sourozenci 
už jsou všichni pryč,“ pokyvuje. 

Celá jejich rodina celý život pocti-
vě žila, se sousedy vycházela a niko-
mu neublížila. „Mám čisté svědomí, 
tak čeho se bát, a je mi dobře,“ míní 
Božena Nejedlá. Na cestu mi nabíd-
ne bonbon a se stiskem ruky si 
popřejeme hodně zdravíčka.

Stočtyřletá jubilantka...
Rodí se terapeutická skupina pro 

všechny, co se potýkají se závislostí. 
Zač ne fungovat zdarma od letošního 
října.

Je rozšířením služeb adiktologické 
ambulance v budově Spektra na Žiž-
kově ulici. Ke stávající individuální a 
rodinné terapii tak přibude i terapie 
skupinová.

Adiktoložka Veronika Svobodová 
vysvětluje: „Jedná se o efektivní nástroj, 
který využívá k terapeutickým účelům 
skupinovou dynamiku, tzn. vztahy a 
interakce mezi členy skupiny. Tím nabízí 
prožití širší sociální a vztahové roviny než 
terapie individuální.“ 

Zaměření nové skupiny bude široké, 
takže zahrne v podstatě všechny mož-
né závislosti.

Odborníci tedy počítají s tím, že tuto 
možnost využijí jak lidé závislí na alko-
holu, tak i na automatech, lécích, nele-
gálních návykových látkách nebo i 
hrách a sociálních sítích.

Účast na skupině bude bezplatná a 
potrvá přibližně 12 měsíců. Bude jed-
nou týdně po dobu 90 minut. Přesný 
čas a den setkávání bude stanoven po 

vstupních rozhovorech se zájemci.
Jak adiktoložka Svobodová vysvětluje, 

skupina je pro člověka přínosná v tom, 
že během společných setkání má každý 
možnost zjistit, že terapeutická skupi-
na přirozeně podporuje pozitivní změ-
ny, které se člověku nedaří samostatně 
realizovat. Na základě sdílení své zku-
šenosti a setkání se zkušeností druhých 
tak člověk může získat naději k řešení 
zdánlivě neřešitelných situací. „Podpůr-
ná atmosféra skupiny také vytváří vhod-
né prostředí k uvolnění emocí, možnost 
nahlédnout na svá trápení a usnadňuje 
hledání funkčního řešení životních obtíží,“ 
dodává Veronika Svobodová.

Podmínkou pro zařazení do skupiny 
je věk nad 18 let, abstinence a chuť na 
sobě pracovat za podpory odborníků. 
Účelem je udržení si abstinence a zís-
kání náhledu na svá trápení. 

Zájemce o účast ve skupině by měl co 
nejdříve Veroniku Svobodovou kon-
taktovat (mob.: 731653585, e-mail 
veronika.svobodová@kolping.cz). Při 
osobním setkání si pak vzájemně vyjas-
ní očekávání a možnosti spolupráce.
 -lko-

Další pomoc závislým

Na začátek září vždy čekají milovníci historie a kultury. V bývalém cisterciác-
kém klášteře, dnes zámku rodiny Kinských se koná tradiční kulturně duchovní 
akce s názvem Klášterní noc. 

Letos ukáže život kláštera v celé jeho šíři - od duchovna, přes kreativitu, zahrady 
až po hudbu a umění. 

Klášterní noc se koná v sobotu 3. září a během jejího speciálního programu se 
mohou návštěvníci zúčastnit komentovaných prohlídek zámku, absolvovat trasu 
Po stopách Santiniho a navštívit expozice Umění baroka ze sbírek NG.   -lko-

Klášterní noc bude kreativní
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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: český 
česnek, sadba jahod, byliny, trvalky, 
trávy, skalničky, okrasné stromy a keře. 
Projekty a realizace zahrad.

Otevřeno: Po – So: 7,30 – 17,30,
Tel: 607 285 194, 724 960 317, 
www.uchlubnu.czUhlopark 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.

AUTO -  MOTO
• Koupím náhradní díly na staré vozy 
Škoda a jiné. Tel. 774 430 433

PRODEJ
• Dvojhrob na ulici Jamská, cena dohodou.
Tel .725 712 182

OZNAMOVATEL

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

Renovace vany
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•  Obchvaty frekventovaných měst a obcí 
Vybudujeme obchvaty měst Žďár nad Sázavou, 
Velké Meziříčí a obce Ostrov nad Oslavou ležících 
na frekventovaných tazích a napojení na dálniční síť 
s pomocí dotací EU a ministerstva dopravy. 

•  Bydlení pro mladé rodiny a bydlení pro seniory 
Zajistíme využití krajských budov a pozemků zejména 
k vybudování potřebných bytů a budov, např. startovací 
byty, DPS, Alzheimercentrum, denní stacionář.

•  Řešení nakládání s komunálními odpady 
Víme, že existují evropské dotace na vybudování 
regionálního zařízení na ekologickou likvidaci 
komunálních odpadů. Zabezpečíme toto vybudování 
a s tím bude souviset i možné zlevnění poplatku  
za ukládání komunálních odpadů. 

•  Kotlíkové dotace 
Zabezpečíme zvýšení finanční podpory na Žďársku, 
Novoměstsku, Velkomeziříčsku a Bystřicku 
v kotlíkových dotacích na úroveň ostatních krajů. 

•  Koncepce školství a sportu 
Nepustíme školy z regionu, budeme materiálně 
a motivačně podporovat existence malých škol  
na venkově a zabezpečíme finanční pomoc pro 
gymnázia z hlediska návratu ke kvalitnímu vzdělávání 
v městech okresu. Zároveň podpoříme učňovské 
školství, zejména stavební, instalatérské, strojírenské 
a elektro obory ve spolupráci s místními firmami 
s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 
Více budeme spolufinancovat vrcholné sportovní 
aktivity v našem regionu.

•  Průmyslové zóny a zaměstnanost 
Podpoříme vybudování průmyslové zóny v Novém 
Městě na Moravě a realizaci dalších chybějících 
zón pomocí fondů EU. Tím podpoříme zvýšení 
zaměstnanosti v našem regionu.

•  Čistá voda a ochrana před povodněmi 
Finančně podpoříme výstavbu čistíren a kanalizací pro 
obce, které nemají tato zařízení vybudována. Budeme 
podporovat boj se suchem a s povodněmi, zejména 
podpoříme vybudování nádrží pro zadržování přírodní 
vody s ohledem na úbytek podzemní a povrchové vody 
v regionu. 

•  Zdravotnictví 
Více motivačně a finančně podpoříme regionální 
nemocnici v Novém Městě na Moravě. 

•  Zemědělství a jeho rozvoj 
Celkově podpoříme zachování zemědělské činnosti 
na Vysočině, pomůžeme při zachování chovů skotu 
a pěstování původních plodin, které na Žďársko patří. 

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina

NAŠE PRIORITY PRO ŽĎÁRSKO

JSME VAŠI KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB 

51 let, ekologický poradce,
zastupitel města,
Žďár nad Sázavou

69 let, předseda představenstva
zemědělského družstva, Sněžné

50 let, podnikatel,
Velké Meziříčí

Ing. Vladimír MalecMgr. Ludmila Řezníčková Ing. Pavel Švec

„Nikdy jsem se nebál nových výzev. Vždycky jsem v nich uspěl 
zejména díky skvělým lidem, které jsem měl kolem sebe – ať už šlo  
o nadřízené nebo kolegy.“
 
Vystudoval jsem ekonomii. Před několika lety jsem vedl kabinet 
nejvyššího státního zastupitelství a v současné době jsem ředitelem 
odboru kontroly a řízení ve významném národním koncernu.
 
Jsem kandidát na hejtmana Kraje Vysočina a pokud uspěju  
ve volbách, chci:
•   na příslušných odborech kraje jen odborníky, kteří rozumí své práci
•  zlepšit spolupráci měst a obcí s krajským úřadem i centrálními 

orgány státu
•  více obchvatů měst a obcí, logické řešení oprav silnic II. a III. tříd
•  více dělat pro mladé lidi na Vysočině, aby neodcházeli do jiných 

regionů
•  na krajském úřadu zdravý selský rozum a lidský přístup
 
Toto je jen několik mých hlavních priorit. Celkovou představu o řízení 
kraje si můžete přečíst na mém webu www.pavlik2016.cz 

Ing. Josef Pavlík

58 let, kandidát na hejtmana
Kraje Vysočina, ředitel odboru
kontroly a řízení, Havlíčkův Brod
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Připravujeme

Divadla

Pořady pro děti

Kino Vysočina vás zve

Předplatné

Výstavy

Program na ZÁŘÍ 2016

(V rámci Slavností jeřabin 2016) 
Ne 11. 9. v 15.00
Městské divadlo  
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě pohádky pro 

mlsné jazýčky 
Veselá pohádka s písničkami pro tři herce a 

nejmenší diváky 

(V rámci Slavností jeřabin 2016) 
Út 6. 9. v 19.00 
Městské divadlo 
KA REL ČAPEK:  JAK SE CO DĚLÁ 
Divadlo Viola připravilo večer věnovaný 

dílu Karla Čapka. Nadčasové texty dokazují, 
že ani řádka z autorova originálního humoru 
léty nezestárla...

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Po 19. 9. v 19.00 
Městské divadlo 
UŽ NIKDY SÁM!  
Divadlo Kalich Praha, režie Petr Novotný.  

Hrají:  Z. Bydžovská, P. Liška, J. Polášek. Hra 
o osamělosti současných lidí ve velkoměstech, 
tzv. singles. Doprodej od 13. 9.

St 21. 9. v 19.00 – pronájem
Městské divadlo 
LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI
Hraje, tančí a zpívá: Gabriela Filippi a Patrik 

KEE
Příběh radosti, který začal slzami. Na mo-

tivy knižního bestselleru, vyprávění o životě 
po životě. 

Po 26. 9. v 19.00
Café u tety Hany 
KAFE A CIGÁRKO ANEB HISTORKY 

Z HERECKÉHO PODSVĚTÍ  
Autorské čtení Marie Doležalové
Hudební doprovod: AMaTér - dívčí duo ze 

Žďáru n. S.

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Út 27. 9. v 19.00 
Městské divadlo  
MAM´ZELLE NITOUCHE
Divadlo Semafor, režie Jiří Suchý, hrají J. 

Molavcová, J. Suchý, V. Kopta, J. Štědroň ad. 
Užijte si  slavnou Hervého operetu v  mírně 
jazzovém hávu…

Divadelní předplatné ZELENÉ
Čt 29. 9. v 19.00
Městské divadlo 
BOSÉ NOHY V PARKU
Agentura Harlekýn Praha
Režie K. Iváková, hrají A. Linhartová, R. 

Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský. Roman-
tická komedie nejen o lásce. Nejnovější insce-
nace  hry Neila Simona, kterou možná znáte 
z fi lmového zpracování s Jane Fondovou a 
Robertem Redfordem.

Doprodej vstupenek od 13. 9.

Do  18. 9., Galerie Stará radnice 
Slavnosti jeřabin
PROTI ČASU – Klub výtvarných umělců 

Horácka
Výstava k 25. výročí založení klubu
Otevřeno: út - ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 

17.00 hodin
Út 20. 9. – ne 2. 10., Galerie Stará radnice
JAROSLAV WASSERBAUER – SKLO
Vernisáž v út 20. 9. od 17.00  na Staré 

radnici.
Otevřeno: út - so 9.00 – 12.00 a 13.00 – 

17.00, ne 13.00 – 17.00 hodin.
Út 6. – pá 30. 9.
Městské divadlo
LADSLAV ŠAUERA  - OBRA ZY
Otevřeno hodinu před  a během předsta-

vení.

Program KOMORNÍ: 
MAM´ZELLE NITOUCHE - Divadlo Se-

mafor Praha - Městské divadlo / 27. 9. 

Sobota 3. září
14.30 UČITELKA  
Drama (Čes/Slo 2016, ČD 2D) Zdánlivě em-

patická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči. Premi-
éra  fi lmu Honzy Hřebejka a Petra Jarkovského.

17.00 SMRT VE TMĚ
Horor (USA 2016, T, 15+, 2D) Tři bezohled-

ní zloději se vloupají do domu bohatého slepce s 
vidinou dokonalé loupeže, ale vše se děje jinak...

19.30 BUCHTY A KLOBÁSY 
Animovaná komedie (USA 2016, T, 18+, 

2D) První totálně nepřístupný animovaný fi lm 
na světě!

Neděle 4. září 
14.30 OBR DOBR
Rodinný fantasy (V. Brit. / USA / Kan. 2016, 

ČD, 2D) Výpravný příběh, v němž se mladé 
děvče a hodný obr vydávají na dobrodružnou 
cestu s cílem zajmout lidožroutské obry.

17.00 TÝPCI A ZBRA NĚ 
Komedie (USA 2016, T, 15+, 2D) Zbohatnou 

na obchodu se zbraněmi do Iráku. Když získají 
zakázku na 300 milionů dolarů, kapku se jim to 
vymkne z rukou!

 
Čtvrtek 8. září
19.30 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Drama (Čes. 2016, 12+, 2D) P. Liška, J, 

Boková a M.Adamczyk v dramatu o nelegálních 
hledačích vltavínů. Nikdy nevíš, co vykopeš!

Pátek 9. září
17.00 LOVECKÁ SEZÓNA: STRA ŠPY-

TEL 
Animovaná dobrodružná komedie (USA 

2015, ČD, 2D) Bláznivá dobrodružství upoví-
daného jelena Elliota a rozmazleného medvěda 
Booga.

Do 16. 9.  Co víte o Karlu IV.? - soutěžní kvíz 
je možné vyplnit na on-line webových strán-
kách: www.knihzdar.cz nebo osobně v odd. pro 
dospělé čtenáře. Losování výherců proběhne v 
rámci Týdne knihoven 2016.

Čt 8. 9. od 17.00  Současný umělec a tvůrčí 
svoboda - beseda se členy Klubu výtvarných 
umělců Horácka o jejich tvorbě (Akce v rámci 
Slavností jeřabin).

Výstavy v knihovně
Do 22. 9.  Zdeňka Formánková: Letní 

nálady – výstava rukodělných výrobků, ukázka 
použití přírodnin z dovolené. Po skončení výsta-
vy budou výrobky prodejné (vitríny v chodbě u 
hlavního vchodu a před čítárnou)

Ukázka čtenářských listů - práce žáků ze 
třídy Mgr. Jitky Maršounové, 5. ZŠ (odd. pro 
děti a mládež)

Karel IV. - výstavka výtvarných prací žáků 
Mgr. Jitky Maršounové (odd. pro děti a mládež)

Do 30. 9. Marie Škorpíková: Z mé duše - 
obrázky začínající malířky s tělesným hendi-
kepem,  nakreslené v počítačovém programu 
(vestibul Čechova domu)

Knihovna připravuje  podzimní kurzy s rozší-
řením výuky jazyků a pět dopoledních programů 
přednášek pro seniory Knihovna seniorům. Při-
jímáme nové zájemce, bližší informace v čítárně.

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

INFLAGRA NTI - Koncert tria - Městské 
divadlo / 13. 10. 

ANI ZA MILION! - Divadlo V Rytířské 
Praha - Městské divadlo / 28. 11. 

ŠVESTKA  - Divadlo Járy Cimrmana - Měst-
ské divadlo / 2. 12. 

Program ZELENÁ: 
BOSÉ NOHY V PARKU – Agentura Harle-

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

divadlo / 3. 10. 
FRIDA - MALOVAT A MILOVAT – Hu-

dobné divadlo Bratislava - Městské divadlo 
/ 1. 11. 

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

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

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

ské Praha - Městské divadlo / 25. 10.
FILUMENA MARTURA NO - Agentura 

Harlekýn Praha - Městské divadlo / 6. 11. 
STARÁ DOBRÁ KA PELA – Divadlo Pala-

ce Praha - Městské divadlo / 4. 12.

  1. 10. DÍVČÍ VÁLKA  / Městské divadlo 
/ pronájem

  2. 10. MAJDA S PETREM VACKEM / 
pořad pro děti / KV 

  3. 10. PADESÁTKA  / DP zelené / MD
  5. 10. SLZA – KA TARZE TOUR 2016 / 

koncert / DK 
  5. 10. SCREMERS - VIDEOPŮJČOVNA 

/ travesti skupina / MD
  5. – 6. 10. JAK SE MLČÍ NAHLAS / KM 

I / MD
10. 10. LENKA  FILIPOVÁ / koncert / 

MD
12. 10. Z POVÍDEK MALOSTRA N-

SKÝCH – KM II / MD 
13. 10. INFLAGRA NTI / DP komorní 

/ MD 
15. 10. TŘI SESTRY / koncert / DK  
16. 10. VENKOVSKÁ KA PELA / koncert 

/ KV 
19. – 20. 10. POHÁDKOVÉ NEPOHÁD-

KY / DDP / MD
21. 10. PECHAKUCHA NIGHT / KV
24. 10. POSTEL, HOSPODA, KOS-

TEL – ZBIGNIEW CZENDLIK A PAVEL 
HELÁN  / Talk show / MD

25. 10. FRA NKIE & JOHNNY / DP žluté 
/ MD 

28. 10. TUBLATANKA  / koncert / DK 

KV (kino Vysočina), MD (Městské diva-
dlo), DK (Dům kultury), KM (kulturní mini-
mum)DDDP (dětské divadelní předplatné).

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz

19.30 SULLY: ZÁZRA K NA ŘECE HUD-
SON 

Životopisné drama (USA 2016, T, 12+, 2D) 
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem zázraku, 
když kapitán „Sully“ Sullenberge (Tom Hanks) 
nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledo-
vých vodách řeky Hudson a zachránil tak život 
155 pasažérů.

Sobota 10. září
14.30 LOVECKÁ SEZÓNA: STRA ŠPY-

TEL 
Animovaná komedie (USA 2015, ČD, 2D) 

Opakování.
17.00 NERVE: HRA  O ŽIVOT
Mysteriózní krimi (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Studentka a závislá uživatelka online her se ocit-
ne v nebezpečné situaci, kdy každý její pohyb 
začíná být monitorován anonymní komunitou 
pozorovatelů. 

19.30 SEBEVRA ŽEDNÝ ODDÍL
Akční fantasy thriller (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Tým těch nejnebezpečnějších superzločinců 
si právě kroutí tresty. Mají porazit záhadnou a 
nepřemožitelnou entitu. 

Neděle 11. září 
14.30 STAR TREK: DO NEZNÁMA   
Akčí Sci-Fi (USA 2016, T, 12+, 2D) Za 

hranice známého vesmíru. se  vydává posádka 
lodi Enterprise. Dlouho očekávaná premiéra pro 
všechny zasvěcené!

17.00 BOŽSKÁ FLORENCE 
Životopisné drama (USA / V. Brit. 2016, T, 

2D) Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, 
jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel, její hlas 
je příšerný…

Čtvrtek 15. září 
19.30 PRÁZDNINY V PROVENCE
Komedie (Čes. / Fra. 2016, ČD, 12+, 2D) 

Léto nekončí, zábava pokračuje! J. Prachař, 
V. Kotek a K. Hádek, jako členové kapely ve 
francouzské Provence. Dělají vše ve větším, než 
malém množství!

Pátek 16. září
17.00 THE BEATLES: EIGHT DAYS A 

WEEK - THE TOURING YEARS 
Dokument (V. Brit. / USA 2016, T, 2D) Osca-

rový režisér Ron Howard a příběh kapely, která 
změnila svět  Exkluzivní rozhovory a doposud 
nezveřejněné záběry…

19.30 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
Romantická komedie (V. Brit. / Fra./ Irsko / 

USA 2016, T, 15+, 2D)
Trochu povyrostla, ale je to pořád ta samá 

Bridget, která přitahuje maléry jako magnet. 

Sobota 17. září
14.30 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINO-

HRA D
Drama komedie (Čes. 2016, ČD, 2D) Auto-

biografi cký fi lm legendárního režiséra J. Němce 
s J. Mádlem a K. Rodenem. Poslední fi lm Jana 
Němce! 

17.00 MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍ-
ŠENÍ 

Akční krimi (USA 2016, T, 15+, 2D) 
Myslel, že už svou vražednou minulost hodil 
za hlavu, ale je donucen provést tři zdánlivě 
nemožné atentáty. V akci Jason Statham.

19.30 PRÁZDNINY V PROVENCE
Komedie (Čes. / Fra. 2016, ČD, 12+, 2D) 

Opakování.

Neděle 18. září
14.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaná komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Premiéra od autorů hitů Já padouch, či Mimo-
ni. Skvělý dabing. Kryštof Hádek, David No-
votný a Martin Dejdar Co dělají vaši čtyřnozí 
mazlíčci, když nejste doma?

17.00 VE JMÉNU KRVE
Akční thriller (USA 2016, T, 12+, 2D) Mel 

Gibson, bývalý člen motorkářského gangu, 
narkoman a opilec se pokouší zachránit  svoji 
16letou dceru na útěku před drogovými 
dealery.

Čtvrtek 22. září 
19.30 Filmový klub: BOJ
Akční thriller (USA 2007, T, 2D, 15+) 

Problematika válečná, rodinná i soudní proces. 
Nechybí napětí, ani reálný pohled na složitou 
situaci vojáků ze zahraničních misí. 

Pátek 23. září 
17.00 STRA ŠIDLA
Pohádková komedie (Čes. 2016, ČD, 2D) 

Jak to vypadá, když strašidla nemají na nájem a 
musí se vydat do práce. Nová pohádka Zdeňka 
Trošky.

19.30 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Drama (Čes. 2016, 12+, 2D) Opakování.

Sobota 24. září 
14.30 OBR DOBR 
Rodinný fantasy (V. Brit. / USA / Kan. 2016, 

ČD, 2D) Opakování.
17.00 SEDM STATEČNÝCH 
Western (USA 2016, T, 15+, 2D) Nové, 

moderní zpracování nejslavnějšího westernu. 
Přijďte porovnat, která verze je lepší…

19.30 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
Komedie (V. Brit. / Fra./ Irsko / USA 2016, T, 

15+, 2D) Opakování.

Neděle 25. září
14.30 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Animovaná komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Čápi nyní namísto dětí nosí balíčky pro inter-
netového magnáta. Podaří se navrátit jejich 
původní poslání?

17.00 CAFE SOCIETY 
Romantické drama (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Woody Allen ve světě třpytivého pozlátka Hol-
lywoodské smetánky i gangsterského nočního 
života New Yorku 30. let.

Čtvrtek 29. září
19.30 NEŽ JSEM TĚ POZNALA 
Vynikající drama. (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Upoután k invalidnímu lůžku nemá důvod žít. 
Pečovatelka Luisa je odhodlaná ho přesvědčit, 
že žít za to stojí!

Pátek 30. září 
17.00 KRYCÍ JMÉNO HOLEC 
Drama (Čes./ Rak. 2016, ČD, 12+, 2D) K. 

Hádek, V. Kerekes, D. Novotný, J. Boková, O. 
Brzobohatý, V. Cibulková a J. Vyorálek v pre-
miéře špionážního dramatu. Kolaborace nebo 
sebedestruktivní hrdinství?

19.30 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRI-
NOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 

Fantasy (USA 2016, ČD, 3D) Nezapome-
nutelný zážitek slibuje další snímek z dílny 
vizionářského režiséra Tima Burtona. Dle stej-
nojmenného úspěšného románu.

Sobota 1. října 
14.30 DEEPWATER HORIZON: MOŘE 

V PLAMENECH
Akční drama (USA 2016, T, 15+, 2D) Dne 20. 

dubna 2010 došlo v Mexickém zálivu na plovou-
cí vrtné plošině k jedné z největších, člověkem 
způsobených katastrof: M. Wahlberg, D. O‘Bri-
en, K. Hudson, K. Russell a J. Malkovich.

17.00 NEON DEMON
Mysteriózní (Fran. / Dán. / USA 2016, T, 

15+, 2D) Fashion horor z opojného prostředí 
luxusních klubů, ateliérů a vil Los Angeles od 

Nicolase Windinga Refna!
19.30 PRÁZDNINY V PROVENCE
Letní komedie (Čes. / Fra. 2016, ČD, 12+, 

2D) Opakování.

Neděle 2. října  
14.30 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRI-

NOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 
Fantasy (USA 2016,  ČD,  2D) Opakování.
17.00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
Komedie (V. Brit. / Fra./ Irsko / USA 2016, T, 

15+, 2D) Opakování.

ON-LINE předprodej: www.dkzdar.cz
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Nám. Republiky 146

6. 9. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým (maximál-

ně 8 hráčů) a přijďte napsat své odpovědi 
na 56 záludných otázek, které budeme bě-
hem večera pokládat.

 7. 9. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým (maximál-

ně 8 hráčů) a přijďte napsat své odpovědi 
na 56 záludných otázek...

10. 9. | 21.00
CARPET CABINET
Hudební seskupení ze Slovenska, které 

kombinuje prvky funky, house-u, hip-hopu 
či RnB do nových forem.

17. 9. | 22.00
OZVĚNY ŽĎÁRU
Pokračování kulturně-hudebního projek-

tu Ozvěny Žďáru, který zajímavou formou 
představí místní hudební tělesa veřejnosti. 
Večer plný živé hudby!

24. 9. | 20.00
SIGN OF DECAY (AT) | NONSENSE 

| MR. DYNABOOM

25. 9. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Evangelický sbor v Sázavě a Žďáře opět 

zve k netradičnímu setkání slova a hudby.

30. 9. | 20.00
BŘOUSKA  JEŠTĚ JEDNOU
Již jedenáctý ročník vzpomínkového kon-

certu, na kterém zahrají kapely Exit | Fuga | 
Barel Rock.

 3. 9.  MUDr. Marie Chromá, Křižanov, 
zdravotní středisko, 566 543 287 

 4. 9.  MUDr. Jan Šmídek, Palackého 
nám. 32, Nové Město na Moravě, 566 524 
615

10. 9.  MUDr. Kateřina Škorpíková, 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 
123

11. 9.  MDDr. Zuzana Kopicová, Žďár-
ská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 
060

17. 9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 
223, Velká Bíteš, 566 533 092

18. 9.  MUDr. Jiřina Foltanová, U 
Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430

24. 9.  MUDr. Eva Brázdilová, Osová 
Bitýška 303, 566 536 712

25. 9. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké 
Meziříčí, 566 524 275 

28. 9. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyr-
šova 223, Velká Bíteš 566 533 092

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 nemoc-

nice Brno, Ponávka 6, Brno, tel.: 545 538 
421.

 3. 9. Havlíčkobrodská „50“ (15 km) 
v 7.30 nádraží ČD

10. 9. Jižní Morava kola (pro přihlá-
šené)

17. 9. Toulovcové Maštale auta (14) 
v7.30 Kaufl and

24. 9. Se Sokolem kolem Žďáru (15) 
v 8.00 Sokolovna

Vycházky pro veřejnost,.každý jde na 
vlastní nebezpečí. 

Horní 22, atrium HD Morava,
1. p., dv. č. 15

Tvořivé aktivity 
Út 6. 9., 15.00 – 18.00 Podzimní de-

korace 
Út 20. 9., 15.00 Dekorace ze žárovek
Út 27. 9., 15.00 – 18.00 Kašírování, 

zdobení obrázků
(lektorka Zdenka Formánková)
Týden otevřených dveří v Kopretině 

12. – 15. 9.

Zábavné a soutěžní odpoledne
Út 13. 9., 15.00 – 18.00 Soutěže, ma-

lování na obličej, canisterapie. Tvořivé 
dílny a návštěva herny, prostory Kopreti-
ny.

Besedy s laktační poradkyní a dětskou 
zdravotní sestrou:

Čt 29. 9., 15.30 Příprava na příchod 
miminka - kojení a péče o miminko, při-
hlášky nejdéle do 28. 9.

Svaz důchodců ČR zahajuje podzimní 
turistiku:

4. 9. Níhov – Katov – Pánov – Kři-
žínkov - zpět do Níhova (6 km)sraz v 
8.25 nádraží

11. 9. Polná – Pojmannova stezka (7 
km) v 11.50 nádraží

Program všech dalších vycházek dosta-
nete na turistice.

27. 9. v 16.30 hod.
Klub seniorů, Dolní 165/1, dv. č. 304
„JAK SE ŽILO ZA OTCE VLASTI“
Přednese Mgr. Stanislav Mikule.

První víkend v září patří Tradiční Polničské pouti. Její očekávanou atrakcí je v sobo-
tu 3. 9. sportovně zábavné odpoledne s názvem „Hod polničskou kolejnicí“. 

Akce začíná ve 14 hodin a hází se metou o váze 8 kg. Ta mimochodem pochází z ko-
lejnice odlité v roce 1837 v polničských hutích, tehdy největším železářském podniku 
v Čechách. Pro soutěž dětí je připravena její dřevěná replika. Účastnit se může každý. 
Letošními hosty jsou olympionici, judista David Pulkrábek a veteránský maratonec 
Alois Bradáč. -lko-

Hod polničskou kolejnicí

 Čtvrtek 8. 9., od 16.00, Husova kaple 
Církve čs. husitské, Kopečná 13. 

KŘESŤANSTVÍ 
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Přijměte pozvání na výstavu obrazů a be-

sedu s autorem.
Miroslav Kubíček (*1952) je výtvarník 

a zároveň farář Církve čs. husitské. Pro br-
něnskou křesťanskou rozhlasovou stanici 
Trans World Radio připravoval v letech 
2004 - 2015 pořad Rýmování o životě, prá-
vě natáčí cyklus pořadů o moderní a sou-
časné duchovní vážné hudbě. 

Výstava potrvá do neděle 9. 10. 2016. Za 
radu starších zve Milan Vostřel, farář. -red-

FARÁŘ a výtvarník Miroslav Kubíček vy-
stavuje ve Žďáře. Foto: archiv CČSH

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

Čt 8. 9., 16.00 JAK POROZUMĚT 
SVÉMU CYKLU - Beseda o fyziologii 
menstruačního cyklu ženy a o metodách 
přirozeného plánování početí dítěte. 

Po 19. 9. - pá 23. 9. TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ aneb Srdíčko kulturní - Pro 
stálé i nové zájemce, vstup na všechny pro-
gramy zdarma. Doprovodné kulturní akce:

Po 19. 9., 15.00 DŘEVĚNÉ DIVADLO 
JANA HRUBCE

Út 20. 9., 19.00 DOMÁCÍ NÁSILÍ - be-
seda pro veřejnost 

St 21. 9., 17.00 LUŠTĚNINY STO-
KRÁT JINAK - workshop 

Čt 22. 9., 15.00 KOUZELNICKÉ OD-
POLEDNE PRO DĚTI

Akce pro členy i ostatní zájemce z řad 
občanů našeho města. 

Čt 8. 9. od 9 do 10.30 hod., budova 
ČP, 2. p.,dv. č. 305, 

KLUBOVÉ SETKÁNÍ 
Info o chystaných akcích a hrazení 

účastnických poplatků: zájezd do termál-
ních lázní Mosonmagyárovár, předsta-
vení v Divadle na Vinohradech, členská 
známka 2016. 

Po 12. 9. v 7.30 a út 13. 9. v 8.00
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ V BA-

ZÉNU 
Jen pro přihlášené, vedoucí: N. Kejva-

lová, J. Němcová.

Út 13. 9. v 10.00, Pilák – amfi teátr
DEN ZDRA VÍ S POHYBEM
Více uvádíme na str. 15

St 14. 9. v 10.30, Divadlo na Vinohra-
dech

JEJÍ PASTORKYŇA 
Doprava vlastní, vedoucí: D. Krejčí

Po 19. 9. v 15.30, tělocvična SPŠS a 
VOŠ 

REKONDIČNÍ CVIČENÍ
Vedoucí: M. Neuwirth. 

Po 26. 9. - ne 2. 10., lázeňský dům Li-
buše Poděbrady

REHABILITAČNÍ POBYT
Jen pro přihlášené, doprava vlastní. Ve-

doucí: Marie Pokorná.

Muži – příprava
pá 2. 9. v 18.00 ZR – HHK Velké Me-

ziříčí     
st 7. 9. v 18.00 ZR - HC Pelhřimov  
pá 9. 9. ve 14.00 ZÁŽEH PLAMENŮ 

– nám. Republiky

Muži – 2. liga
st 14. 9. v 18.00 ZR - HC Moravské 

Budějovice 2005   
so 24. 9. v 17.30 ZR – HC Pelhřimov
so 1. 10. v 17.30 ZR – SC Kolín
 
ELIOD extraliga mladšího dorostu
ne 4. 9. v 17.00 ZR - HC Slavia Praha  
ne 11. 9. v 17.00 ZR – HC Motor 

České Budějovice
ne 28. 9. v 17.00 ZR – BK Mladá Bo-

leslav   

ZÁŽEH PLAMENŮ 2016
Hokejový klub SKLH Žďár nad Sáza-

vou zve malé i velké příznivce hokeje a 
všechny Žďáráky, na slavnostní zahájení 
nové sezóny 2016-2017 na náměstí Re-
publiky v pátek 9. září 2016 od 14 hodin. 
Představí se všechna mužstva žďárských 
Plamenů, nové dresy a další zajímavosti. 
Bohatý informační i doprovodný pro-
gram se soutěžemi, hudbou a atrakce-
mi. Významní hosté nejen z hokejového 
světa. 

stadion Na Bouchalkách
MISTROVSKÁ KOPANÁ

Muži A 
St 14. 9. v 16.30 ZR - FC TVD Slavičín
Ne 18. 9. v 15.30 ZR - SFK Elko Hole-

šov
Ne 2.10. v 15.00 ZR - Sok. Tasovice

Muži B 
Ne 11. 9. v 15.30 ZR - FC Třešť
So 24. 9. v 15.30 ZR - Sok. Hrotovice
St 28. 9. v 15.30 ZR - FC Želetava

Dorost starší + mladší - divize
So 3. 9. v 10.15 + 12.30 ZR - FK Blan-

sko
So 10. 9. v 10.15 + 12.30 ZR - Havl. 

Brod
So 24. 9. v 10.15 + 12.30 ZR - FK Hum-

polec

Žáci starší + mladší
Ne 11. 9. v 9.00 + 10.30 ZR - HFK Tře-

bíč
Ne 25. 9. v 9.00 + 10.30 ZR - Sok. Bed-

řichov

Žáci st. B – okr. Přebor 
/ hřiště Hamry n. S.

Ne 4. 9. v 9.30 ZR - FC Nová Ves
Pá 9. 9. v 17.00 ZR - FC Rozsochy
Pá 16. 9. v 17.00 ZR - Ji Vír
Ne 18. 9. v 9.30 ZR - FC Rad. Svratka

Žáci mladší B – okr. přebor
Ne 2. 10. v 9.45 ZR - Sok. Bory

Přípravka st + ml - kr. přebor
Ne 25. 9. od 13.00 turnajově FC Žďas, 

Vel. Meziříčí, Chotěboř

Přípravka st. B - okr. přebor
Ne 18. 9. od 9.00 turnajově FC Žďas, 

Moravec, Rad .Svratka

Přípravka ml. B - okr. přebor
Ne 18. 9. od 9.00 turnajově FC Žďas, 

Dol. Heřmanice, Bobrová
Podzimní zápasy o mistrovské body, více 

na www.fczdas.cz.

Církev československá 
husitská Žďár n. S. 



STRANA  32 Inzerce ŽN - ZÁŘÍ 2016

PRODEJNA MYSLIVECKÝCH POT EB
U Pivovaru 13
586 01 Jihlava

Pracovní doba:
Po - Pá 7,30 - 17,00
So 8,00 - 11,00

Tel: 567 322 010
prodejna.myslivost@petex.cz

ST ELNICE ST ÍBRNÝ DV R
Zborná - St íbrný Dv r
586 01 Jihlava

Letní provoz:
út: 14 - 17, st: 14 - 17
t: 11 - 17, so: 9 - 13

tel.: 603 249 739
info@strelnicejihlava.cz

• dlouhé zbran
• krátké zbran
• st elivo
• dalekohledy
• puškohledy
• no ní vid ní
• nože
• fotopasti
• kynologické pot eby
• dárkové p edm ty
• od vy
• obuv
• klobouky

NAVŠTIVTE NEJV TŠÍ 
MYSLIVECKOU PRODEJNU 
S NEJŠIRŠÍM SORTIMENTEM 
V JIHLAV

www.petex.cz www. strelnicejihlava.cz

ST ELIŠT :
SKEET (LOVECKÉ KOLO)  I  AUTOMATICKÝ TRAP 

COMPACT  I  PARCOUR  I  KULOVÉ DO 200 m
KRÁTKÉ ZBRAN  DO 50 m (ZAHÁJENÍ PROVOZU ÍJEN 2016)

NEJMODERN JŠÍ 
ST ELNICE 
NA VYSO IN

petex inzerát.indd   1 8. 8. 2016   10:55:38

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

DĚTSKÉ BRÝLE 
JEN ZA

*CENA JE ZA KOMPLETNÍ BRÝLE VČETNĚ  
PLASTOVÝCH SKEL S ANTIREFLEXEM

AKCE TRVÁ DO KONCE ŘÍJNA

1 070,-*
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