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Yucatanský talíř je hlavní cenou 
soutěže s mexickou restaurací 
YUCATAN, která nás ve ŽN provází 
již osmý měsíc. 

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.

Soutěž na: info@mexiko-zdar.cz a 
na stránkách www.mexiko-zdar.cz.

Otázky na říjen:
1) Lze si u nás objednat na rodinou 

nebo fi remní oslavu mexický raut? 
ANO-NE

2) Každý den pro vás vaříme od 
10.30 až do 

a) 20h
b) 21h
c) do konce otevírací doby
3) Než se začala destilovat Tequil-

la, Indiáni nechávali agáve kvasit. Jak 
se tento nápoj jmenuje?

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

Správné odpovědi z minula:
1) ANO
2) 1. 9. 2014
3) Dle chuti
 (PIYu-10-L)

Soutěž s restaurací 
YUCATAN/8

Právě probíhá podzimní úklid města a 1. října končí svoz nebezpečného 
odpadu. Ten ale můžeme během roku ukládat ve sběrném dvoře na Jihlavské 
ulici (po–pá 6.00–17.00, so 7.00–13.00).

Od 3. do 15. října budou na obvyklých stanovištích rozmístěny kontejnery 
na objemný odpad a odpad ze zeleně. Rozpis časů najdete v tabulce převzaté 
z webu města. -red-

Kdy budou kontejnery

Senioři slaví
Senior Pointy na celé Vysočině oslaví 

Mezinárodní den seniorů.
I na návštěvníky žďárského Senior 

Pointu ve 4. patře Polikliniky čekají kre-
ativní dílničky, přednášky, či pohybové 
a sportovní aktivity. 

PROGRA M:
Pondělí 3. 10.
 9.00-11.30 Zdobení květináčů 

ubrouskovou technikou 13.00-
15.00 Bubnování na africké bubny

 14.00 Vyhlášení vítězů soutěže 
Rodina a jak ji vidím já. 

Úterý 4. 10. 9.30–11.00 Trénink 
paměti 13.00–14.30 Aranžérské 
odpoledne se žákyněmi oboru Interi-
érová a aranžérská tvorba. 

Během dne ochutnávka zdravých 
dobrot a možnost masáže žáky oboru 
Rekondiční a sportovní masér ze stejné 
žďárské školy. 

Středa 5. 10. 
9.30–10.30 Senioři čtou dětem - 

klub Brouček: kniha, pohádka, báseň 
dle vlastního výběru, čtení asi na 5–10 
minut. 13.00–14.30 Tvoření ozdob 
z korálků.

Kontakt: Petra Nováčková, tel. 732 
472 892, seniorpoint@kolping.cz. -lko-

 Setkání s občany: Út 11. 10. od 
17.00, zasedačka rady města (2. p. 
MěÚ) všeobecné téma, k dispozici 
vedoucí odborů. 

 Architektonická soutěž: Sou-
těž návrhů revitalizace ul. Nádražní 
začíná 4. 10. Akce proběhne ve třech 
etapách:  -red-

Do 14. října visí na úřední desce 
města záměr na prodej osmi větších 
parcel na Hrnčířské ulici. Nejnižší 
cena je 1000 Kč/m2 (bez daně). Při 
větším zájmu o jeden pozemek pro-
běhne prodej aukcí. 

V rámci schválených regulativů 
jsou doporučeny dva typy: dům se 
sedlovou střechou a předměstský 

domek s plochou střechou. Zasíťo-
vání Hrnčířské ulice skončí v polo-
letí 2017. V navazující lokalitě měs-
to chystá menší, cenově dostupnější 
pozemky. -lko-

Parcely na Hrnčířské

K r á t c e


