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Volby: pá 7. 10., 14–22 hod.
so 8. 10., 8–14 hod.

Za necelý týden zamíříme k voleb-
ním urnám, abychom si zvolili nové 
zastupitele Kraje Vysočina pro příští 
čtyři roky. Do úřední obálky za plen-
tou vložíme jeden hlasovací lístek 
strany, hnutí nebo koalice, kterou 
chceme podpořit. Na této kandidát-
ce můžeme ještě zakroužkovat jed-
noho nebo maximálně čtyři kandi-
dáty, které preferujeme.

Všech 26 žďárských volebních 
místností se otevře v pátek 7. 10. ve 
14 hodin a hlasování pro tento den 
skončí ve 22 hodin. V sobotu 8. 10. 
můžeme jít k volbám v době od 8 do 
14 hodin. Poprvé volit mohou mladí 
lidé (občané ČR), pokud alespoň ve 
druhý den voleb dosáhnou věku 18 
let. 

Uvnitř listu (str. 12, 13) zveřej-
ňujeme Oznámení o době a místě 
konání voleb. Podrobnější volební 
informace lze získat také na ofi ciál-
ních webech MV ČR, ČSÚ, KÚ Kra-
je Vysočina a stránkách MěÚ Žďár n. 
S. (odkaz VOLBY 2016).

 (Pokračování na str. 14)

Zvolíme nové 
zastupitele

Kraje Vysočina

MOMENT, kdy lidé uslyšeli první tóny zelenohorského vyzvánění. V detailu zleva: Sv. Zdislava, Sv. Cyril a Metoděj, a 
nejmenší zvon Sv. Vojtěch.  Foto: Lenka Kopčáková

Do žďárského údolí pod kos-
telem sv. Jana Nepomuckého 
se již rozhlaholily zvony. Do 
areálu dnešní památky UNES-
CO se vrátily po 75 letech. 

 Lenka Kopčáková

Hlavní zvon sv. Cyril a Metoděj sly-
šíme z věže kostela a menší zvonky sv. 
Vojtěch a sv. Zdislava zní z kaplí ambi-
tu. 

K očekávanému spuštění zvonů 

došlo v nedělní podvečer 18. září a 
malou slavnost před vstupní branou 
do památky zahájili fanfárami truba-
či v historických barvách Žďáru nad 
Sázavou. Příležitost si nenechaly ujít 
stovky lidí z města i okolí. Dojemná 
byla citace dobové kroniky (otisku-
jeme), z níž P. Vladimír Záleský če-
tl zápis zámeckého faráře o válečném 
rekvírování a shazování historických 
zvonů z věže zámeckého i zelenohor-
ského kostela. 

 Lidi pozdravil také zvonařský mis-

tr Petr Rudolf Manoušek, který říká, 
že nové zvony jsou jako jeho tři děti. 
Starosta Zdeněk Navrátil svůj pozdrav 
zakončil mott em z písně Marty Kubi-
šové „Nechte zvony znít!“

Farář pak pozval přihlížející davy 
k procházce kolem poutního areálu, 
při níž se zvony postupně rozezněly a 
z každého místa je posluchač vnímal 
jinak. Při prohlídce památky UNES-
CO se lidé zaposlouchali do výkladu 
průvodců. 

V areálu na Zelené hoře původně 

bývávalo pět zvonů. Po zničujícím 
požáru v roce 1784 došlo k provizorní 
opravě věží ambitu, ale již nikdy nedo-
staly původní tvar, takže jen tři věže 
mohly nést zvony. Během 1. sv. vál-
ky byly zvony zrekvírovány a teprve v 
roce 1926 si farnost odlití nových zvo-
nů zadala u brněnské fi rmy Manou-
šek. 

Díky fi nanční pomoci občanů, žďár-
ské radnice a sponzorů se zvony po 75 
letech do věží areálu opět navrátily.

 (Pokračování na str. 2)

Zelenohorské zvony již vyzvánějí
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(Dokončení ze str. 1)
Loni v září je odlil až v Holand-

sku vnuk starého zvonařského mis-
tra, Petr Rudolf Manoušek. Čerpal 
z dokumentů svého dědečka i archi-
vů Zelené hory.

Zvony nesou jména českých a 
moravských patronů. Po technic-
kých komplikacích, které oddálily 
zvonění očekávané již v létě, byly 
nedávno všechny zvony umístě-
ny do svých věží. Předtím byly po 
určitý čas vystaveny v kostele, takže 
lidé si je mohli prohlédnout zblíz-
ka, osahat a pořídit si i snímek na 
památku. Přesně na svátek patro-
na chrámu, sv. Jana Nepomuckého, 
zvony v pondělí 16. května požeh-
nal brněnský biskup, Mons. Vojtěch 
Cirkle. 

Jak vysvětluje farář Vladimír 
Záleský, rozmístění zvonů má svoji 
logiku. „Protože jsme klášter na hra-
nici, tak směrem na českou stranu byl 
do věžičky ambitu umístěn zvon sv. 
Vojtěch. Byl rodák z Libice v králové-
hradecké diecézi, s níž sousedíme. Sv. 
Vojtěch, coby jeden z patronů Čech, 
zvoní na svoji stranu. Naopak sv. 
Zdislava, slavná rodačka z Vysočiny, 
zvoní směrem ke Křižanovu. A nad 
tím vším sv. Cyril a Metoděj, patroni 
Evropy,“ dodává P. Záleský. 

Zvony jednotlivě uslyšíme tak-
to: ráno bude zvonit sv. Vojtěch, 
v poledne největší sv. Cyril a Meto-
děj a večerní klekání oznámí zvon 

sv. Zdislava. 
Všechny tři zvony najednou usly-

šíme např. o nedělním poledni, ale 
také o svatbách, pohřbech. „Budou 
samozřejmě vítat i poutníky. Poutní-
ků nám přibývá a není nic krásnější-
ho, než když např. cestou od Vysoké-
ho uslyší zvony,“ míní farář. 

Elektronický systém vyzvánění 
seřídil a naprogramoval sám zvo-
nař, takže současně jsou zvony ve 
zkušebním provozu, ovládaném uv-
nitř chrámu. „Případné změny si již 
zvládneme naprogramovat sami, říká 
P. Záleský. Lidé by např. uvítali, aby 
„sv. Vojtěch“ vyzváněl již v sedm 
hodin ráno, protože později jsou už 
lidé v práci a děti ve škole. 

Tím, že jde o mimořádně cen-
nou památku, zvony mají ve věžích 
Zelené hory speciální zajištění 
a byly potřeba přísnější statické 
posudky, aby nezpůsobily případný 
pohyb věží. 

Jak vysvětluje zvonař Petr Rudolf 
Manoušek, bylo nutné zvolit řadu 
montážních prvků a odpovídající 
systém zavěšení zvonů. 

„Informace o zelenohorských zvo-
nech jsem čerpal jak z našich archivů, 
tak z farní kroniky. Dědečkovy zápisy 
včetně fotografi í uchovávám na čest-
ném místě,“ říká zvonařský mistr. 
Pochází z významného brněnské-
ho zvonařského rodu. Zvony již od 
roku 1900 odléval jeho děda Rudolf 
Manoušek, který vytvořil zmiňo-

vanou první zakázku pro Zelenou 
horu. „Zvonařem byl i táta, ale při 
znárodnění v roce 1948 byla zvonár-
na zlikvidována a jemu z ní zbyly 
jenom zdi,“ dodává potomek. Dílna 
Manoušků byla včleněna do Závo-
dů umělecké kovovýroby a po smr-
ti nejstaršího zvonaře v r. 1951 byl 
Rudolf ml. přeložen do Prahy. Zde 
si na Zbraslavi založil novou dílnu. 

„V dílně jsme pracovali spolu s tátou, 
ale dědu už jsem nezažil,“ vzpomí-
ná Petr R. Manoušek. Při povodni 
v roce 2002 však o dílnu nevratně 
přišel. 

„A tak již po 14 let všechny své zvo-
ny odlévám v Holandsku. A mí kole-
gové se velice zajímají o fotografi e a 
materiály kolem zvonů pro Zelenou 

horu, protože to není jen tak obyčejný 
kostel,“ oceňuje zvonař. 

Na otázku, kolik již odlil zvonů, 
říká, že spočítat by se to dalo, ale 
čísla v hlavě nenosí. „Řekněme, že za 
těch 40 let to byly tisíce zvonů,“ odha-
duje. 

Jak také Petr R. Manoušek vysvět-
luje, zvonovina je historicky stále 
stejnou slitinou mědi a cínu, ve sta-
letími ověřeném poměru. Dokonce 
i u starých kvalitních zvonů lze prý 
po zvuku identifi kovat práci kon-
krétního zvonaře. „Tajemství tónu 
zvonu totiž spočívá v jeho profi lu, 
je dán tzv. zvonovým žebrem. To je 
takový rukopis autora, a vždy je tam 
nějaká drobnost, která se ve zvuku 
projeví,“ uzavírá odborník. 

Zelenohorské zvony již vyzvánějí
Zápis z farní kroniky, léto 1917

Zápis o zabavení zvonů pro válečné účely provedl farář ve Žďáře nad 
Sázavou II – Klášter P. Karel Kučera.

...22. května 1917 byly sňaty zvony k vražedným účelům. Dal jsem zvo-
niti všemi na rozloučenou. Lidé přibíhali a plakali. Zvonili školáci z Kláš-
tera. Z věže shodili nejprve Markétu (113 kg), pak snesli z farního kostela 
Gotharda (62 kg), potom dva zvony ze Zelené hory (14 a 29 kg). Popis a 
obrázek zvonů jsem uložil v pokladně. Vojenský erár platí 1 kg zvonoviny 
za 4 koruny. V pátek večer 28. 7. přišli dva úředníci, prokázali se farářovi, 
že mají vzíti z věží zbylé zvony. Farář je odkazoval, že poslal žádost cent-
rální komisi, aby nejvzácnější zvony byly zachráněny, ale oni, že to není 
nic platné. Hned se dali do práce a za chvíli největší a nejkrásnější zvon z 
roku 1649 (282 kg) a umíráček z roku 1753 ležely shozené na zemi. Na 
Zelené hoře měli vzít poslední zvon ale ten jim farář nevydal. Tak válka 
bere vše, aby míra nepravostí byla dovršena. Prokletá válka...

Historicky první Cenu města Žďá-
ru nad Sázavou udělovanou coby 
morální ocenění významné zásluhy, 
přebrala začátkem září na Staré rad-
nici vícenásobná olympijská vítězka 
a mistryně světa Martina Sáblíková. 
Spoluobčanům, kteří ji za rok 2015 
nominovali, vzkázala poděkování a 
že si ocenění velmi váží. -red-

MARTINA SÁBLÍKOVÁ v zájmu 
médií. Foto: Nikola Adlerová

Martina převzala 
Cenu města 

Pitná jen Salvatorka
Kontrola vzorků vody ze tří žďár-

ských studánek, odebraných dne 
12. 9. dopadla dobře jen u studánky 
Salvatorka. Dle výsledků testu zdra-
votního ústavu nyní nedoporučuje-
me pít vodu ze studánek U Křiváku 
a Klafárek. Zvláště ten má vysoké 
hodnoty bakterie.  -red-

 

O zavedení nového programu na 
obnovu architektonicky cenných 
staveb ve Žďáře nad Sázavou roz-
hodli ve čtvrtek 8. září zastupitelé 
města.

 Lenka Kopčáková

O podporu města při zamýšlené 
opravě mohou tedy nově žádat i vlast-
níci nemovitostí s architektonickou, 
uměleckou nebo řemeslnou hodno-
tou, např. s uměleckými nebo archi-
tektonickými prvky umístěnými na 
fasádě objektu. Žádost je ale potřeba 
podat v termínu od 10. 10. do 8. 12. 
2016 a svůj projekt realizovat během 
roku 2017. 

Každoroční Obnova kulturních 
památek je ve Žďáře již běžným pro-
gramem a radnice jím podporuje 
obnovu kulturních památek ve měs-
tě, na což dosáhly zejména farnosti 
při opravách kostelů. Nově ale město 
nabízí podporu na rekonstrukce archi-
tektonicky cenných staveb, které však 
nejsou v ofi ciálním seznamu kultur-

ních památek spravovaných MKČR. 
Jak naznačuje Irena Škodová, vedou-

cí odboru rozvoje a ÚP, mezi tyto 
stavby lze beze sporu zařadit byto-
vé domy v sídlišti Stalingrad, býva-
lé měšťanské domy na Havlíčkově 
náměstí a v Nádražní ulici, objekty 
Střední průmyslové školy a Městského 
úřadu, sokolovnu, hlavní poštu, objekt 
Komerční banky, Domu kultury či 
interiér kina a divadla. 

„Pokud přijdou zástupci architekto-
nicky cenných domů se záměrem revita-
lizace budov, chceme mít v ruce nástroj, 
jak majitele nemovitosti přesvědčit, aby 
sgrafi ta na fasádách zůstala zachována,“ 
říká starosta Zdeněk Navrátil.

Současně má radnice ještě jeden 
platný program, kterým může dle již 
dříve schválených Zásad zastupitelstva 
podobné projekty podpořit sumou do 
výše 50 tis. Kč. Ale taková částka je u 
řady nákladných rekonstrukcí malou 
pomocí. 

„Nový schválený program s názvem 
Obnova kulturních památek a obnova 

architektonicky cenných staveb je v obje-
mu 1,6 mil. Kč. To je oproti loňsku navý-
šení o půl milionu,“ informuje místosta-
rosta Josef Klement a vyjmenovává: 
Maximální výše v návrhu na obno-
vu kulturních památek, zapsaných v 
seznamu, je 500 tis. Kč, minimální 
výše 50 tis. Kč. Maximální výše pod-
pory na obnovu architektonicky cen-
ných staveb (nezapsaných) je 100 tis. 
Kč, minimální výše 5 tis. Kč. 

Jde tedy o jeden program se dvěma 
podprogramy a zájemci se mohou hlá-
sit vždy jen do jednoho.

„Spolu s dřívějšími „Zásadami ZM“ na 
podporu sgrafi t tedy při kombinaci mož-
ností může jeden projekt sehnat až 150 
tis. Kč,“ informuje starosta.

Cílem města je pomoc při ochraně a 
zachování kulturního a architektonic-
kého dědictví na území Žďáru a jeho 
místních částí (Město Žďár, Zámek 
Žďár, Stržanov, Veselíčko).

Nová dotace pro cenné stavby

Křest knihy „Vize ZR 2050“
Na křest knihy Vize ZR 2050 zvou organizátoři festivalu Živé proStory, kte-

rý běžel od loňska ve Žďáře. Slavnost se vstupy autorů se koná v rámci akce 
Živé proStory, Powered by PechaKucha v pátek 21. 10. od 20.20 hod. v Kině 
Vysočina.

Kniha je shrnutím všech aktivit, které v rámci festivalu probíhaly - soutěž 
dětí, workshopy studentů a návrhy architektů v rámci takzvaných Městských 
zásahů doplněných o vize města a místních fi rem. Na 80 stran v nezvyklém 
čtvercovém formátu obsahuje vybrané výstupy z jednotlivých fází projektu a 
prolínají je umělecké práce vzešlé z workshopu Santiniho jazyk.  -red-
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Tiskárna 
PROTISK 
25 let tisku a dynamického rozvoje 
 GRAFICKÉ STUDIO
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Co se zatím nedaří pro město prosadit

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

Bc. Ladislav 
Bárta, 
klub TOP 09

Zastupitelé města se právě nachá-
zí v polovině volebního období své 
práce pro město, jeho místní části a 
spoluobčany všech generací. 

Uveďte jeden problém Žďá-
ru nad Sázavou (např. na zákla-
dě ohlasů občanů) který se zatím 
vašemu klubu ve prospěch města 
nepodařilo prosadit. Shodujete se 
na něm i s ostatními kluby ZM?

V poslední době od občanů naše-
ho města získáváme velmi pozitiv-
ní zpětnou vazbu ohledně toho, že 
se nám za dva roky v zastupitelstvu 
města podařilo realizovat velkou 
většinu slíbených bodů z volebního 
programu. 

Bohužel se nám zatím nepoda-
řilo prosadit provedení auditu u 
příspěvkových organizací města a 
společností, kde je město většino-
vým vlastníkem. Jedinou výjimkou 
je společnost SATT  a.s., kde audit 
díky statečnosti a důslednosti nové-
ho pana ředitele proběhl. To, že 
jsou audity potřebné a vypovídající 
o chodu kontrolované společnosti, 
je zřejmé z toho, že audit ve společ-
nosti SATT  a.s. odhalil „kostlivce“ 
za desítky miliónů korun. Z auditu 
mohou vyplynout i nutné personál-
ní změny, které by vedly k nápravě 
zjištěných nedostatků, stabilizaci a 
lepšímu rozvoji organizace. 

Snad se nám v našem volebním 
období podaří dokončit dobře zapo-
čatou práci a město bude závěry pro-
vedených auditů respektovat.

  

Po téměř dvou letech ve vedení 
radnice lze hodnotit, že mezi klu-
by se na zásadních, strategických a 
významných projektech, nebo řeše-
ních problémů dokážeme shodnout. 
I když mezi námi probíhá někdy i 
poměrně ostrá diskuse a výměna 
názorů, většinou najdeme konsensus 
a daří se nám ve věcné debatě kolegy 
přesvědčit. Bohužel, někteří z nich 
jsou někdy při hlasování „ze zásady 
proti“, aniž by brali ohled na projed-
návané téma a jeho prospěšnost pro 
město. 

Jedna z významnějších věcí, kde 
sice máme v zastupitelstvu sho-
du, ale zatím jsme nenašli řešení, 
je výstavba tělocvičny pro žďár-
ské střední školy. Týká se to hlav-

ně Gymnázia, SPŠ a VOŠ a Střední 
zdravotnické školy, jejichž zřizovatel 
je Kraj Vysočina. Nejde ani tak o to, 
že bychom se s ostatními politický-
mi kluby zastoupenými v zastupi-
telstvu města neshodli na potřebě 
tělocvičnu mít, ale rozcházíme se v 
pohledu na přístup k fi nancování. 
Jako město nechceme přistoupit na 
spolufi nancování výstavby dle strikt-
ních požadavků kraje v poměru 50 % 
ku 50 %. To by pro město představo-
valo výdaje několik desítek miliónů 
korun. Přitom například v Třebíči 
obdobnou tělocvičnu pro sloučenou 
obchodní akademii a hotelovou ško-
lu fi nancoval výhradně kraj, zcela bez 
příspěvku města. I přes tento nejed-
notný metr jsme kraji nabídli spolu-
fi nancování města v relacích, které 
jsou pro nás s ohledem na jiné pro-
jekty únosné. Bohužel, tato nabídka 
nebyla akceptována. Věřím však, že 
na této nové tělocvičně mají zájem 
i ostatní kluby zastupitelstva města 
napříč politickým spektrem a že v 
budoucnu najdeme společnou řeč i s 
představiteli kraje.

  

Upřímně říkám, že v současném 
zastupitelstvu se hledá shoda vel-
mi těžko. Jsem v něm šest let, ale 
poslední dva roky se většina strate-
gických věcí hlasuje nejtěsnější vět-
šinou vládnoucí koalice, což nikdy 
nebývalo. Vždy se hledala společná 
cesta. Jsem však rád, že se dokonči-
ly dříve započaté či rozpracované 
projekty (divadlo, ZUŠ, HD Mora-
va, park U Ivana, nové parkoviště 
v Zámku, spodní část náměstí pod 
ČSOB). Dle reakce obyvatel je nyní 
největším problémem města údržba 
zeleně a hlavně sečení trávy, kterou 
jsme ale v žádném případě nemoh-
li ovlivnit. Tento proces byl v režii 
rady města! Jako sportovec jsem vel-
mi rád, že je v intenzivní projektové 
přípravě zázemí pro fotbal a tenis. 
Věřím, že se pro realizaci shodneme 
i s ostatními kluby, protože si děti a 
mládež nové zázemí zaslouží. 

  

Jsme jako jeden ze dvou největ-
ších klubů města v opozici. Stávající 
vedení města bohužel o komunika-
ci s opozicí příliš nestojí, vyhýbá se 

diskusi a kritiku buď ignoruje nebo 
na ni reaguje podrážděně. Přesto 
se snažíme konstruktivně přispět k 
rozvoji města. Jsme rádi, že se poda-
řilo prosadit dokončení projektů z 
minulého volebního období. Park u 
Ivana, dokončení dolní části náměs-
tí, fasády divadla nebo lávky a par-
koviště v Klášteře. Podařilo se nám 
prosadit do strategie města obchvat, 
který v ní chyběl nebo prosadit zve-
řejňování všech materiálů jedná-
ní pracovních a jiných skupin, kte-
ré z kamarádů a příznivců vedení 
města vznikají jako houby po dešti. 
Bohužel se nám nepodařilo zabrá-
nit špatnému zadání rady na sečení 
a údržbu zeleně, snížení počtu parcel 
na rodinné domky na Klafaru, ně-
kterým netransparentním výběrům, 
architektonické soutěži za téměř půl 
milionu do šuplíku nebo omezení 
dostupnosti lékařské péče. Proti naší 
vůli dochází k nebývalému nárůs-
tu peněz na různé koordinátory. Ti-
to koordinátoři vykonávají činnosti, 
které v jiných městech zvládne sta-
rosta nebo místostarosta. Náklady 
už několikanásobně převyšují zruše-
nou funkci místostarosty. Přes uve-
dené výhrady k práci vedení města 
nabízíme podanou ruku a stále dou-
fáme, že druhá polovina volebního 
období bude ve znamení spolupráce 
a diskuse. Snad v sobě šéfové radni-
ce najdou dobrou vůli. Bylo by to ku 
prospěchu našeho města a jeho oby-
vatel.

  

Pokud otázka zní, co se danému 
politickému klubu nepodařilo pro-
sadit, předpokládám, že se odpo-
vědi několika stran, které hrají roli 
opozice, budou soustřeďovat na kri-
tiku vedení města a pomalý postup 
programových změn. Věřím, že cíle 
pro město naší velikosti jsou v zása-
dě velmi podobné již řadu let. Co 
se nepodařilo vyřešit po několik let 
v minulosti, se nedá uskutečnit za 
několik měsíců. Větší investiční cíle 
jsou odvislé od fi nančních možnos-
tí města. Myslím si však, že je to jen 
otázka času, kdy se podaří alokovat 
prostředky k uskutečnění projekto-
vých záměrů, protože fondy města 
jsou od roku 2014 výrazně omezené. 
S tím ale lze pracovat. Osobně jako 
hlavní problém města vidím neustá-
le se snižující počet obyvatel. Tento 
trend se stále nedaří zastavit. Jed-
ná se sice o všeobecnou tendenci i v 
jiných městech, ale jako místostaros-
ta města se s touto situací nemohu 
smířit a budeme hledat všechny ces-
ty k tomu, aby naše město bylo pří-
jemným místem pro stávající i nové 
občany.

  

Ten problém je velký a především 
dlouhý - je to revitalizace sídliště 
Pod Vodojemem. Občanům se sli-
bovalo mnoho, pak se to zúžilo prio-
ritně jenom na GO veřejného osvět-
lení, zahájení se oddalovalo, prý 
kvůli koordinaci s ostatními „síťaři“ 
a pak se umlklo úplně. O pořádné 
opravě vozovek v ulicích sídliště ne-
chce nikdo z vedení města ani sly-
šet, chodníky postupně dožívají, ani 
v létě, ani v zimě je město neudržu-
je, o tom, že od léta v sídlišti nejsou 
udržovány zelené plochy ani nemlu-
vě. Občané v sídlišti, které lidsky 
nezadržitelně stárne fyzicky i psy-
chicky, na to upozorňují a čekají pře-
devším od volených zástupců nápra-
vu. Těžko se občanům, bydlícím a 
žijícím pod vodojemem, vysvětlu-
je, proč město zadalo studii doprav-
ního řešení zrovna na sídlišti Před-
nádraží, kde se podle nich problémy 
po zprůjezdnění ulice Smetanovy 
srovnaly a přitom řešení situace Pod 
Vodojemem se odsunuje jako horký 
brambor. Situaci, kdy při opravě uli-
ce Novoměstská bylo sídliště zce-
la odříznuto pro dopravu, dodnes 
nikdo neřeší. A shody s ostatními 
kluby? S těmi, které tvoří opozici, se 
určitě shodneme, ovšem s těmi „koa-
ličními“ je hledání dohody či dokon-
ce podpory už podstatně kompliko-
vanější. 

  

Velkým a dlouhodobým problé-
mem Žďáru je nárůst místní auto-
mobilové dopravy. Následkem toho-
to stavu jsou stále horší podmínky 
pro pohyb cyklistů. Pohyb na kole po 
Žďáře, vyjma cyklostezky, je nebez-
pečný. Dlouhodobě se dosud nepo-
dařilo připravit smysluplný koncept 
rozvoje a jasný plán dobudování cyk-
listické infrastruktury.

Vzájemné propojení páteřní cyk-
lostezky, vedoucí kolem řeky, není 
dokončeno. Napojení sídlišť, škol, 
většiny podniků, nádraží a podobně, 
chybí zcela. Ve městě není jediný pře-
chod/přejezd či semafor sloužící cyk-
listům. Pohyb na kole po nově upra-
veném náměstí není řešen vůbec. Při 
rekonstrukcích stávajících komunika-
cí a chodníků není na možný pohyb 
na kole pamatováno. Rekonstrukce 
přechodů a parkování automobilů na 
silnicích první třídy ve městě situaci 
projíždějícího cyklisty také výrazně 
zhoršilo.  (Pokračování na str. 5)

Ing. Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR - ŽIVÉ
MĚSTO
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(Dokončení ze str. 1)
Přestože si všichni tento problém uvědo-

mují, nedaří se jej úspěšně řešit. Důvodem 
je značná provázanost s problémy ostatní 
dopravy a pohybem chodců ve městě. V při-
pravovaném dopravním generelu města je 
třeba nemotorovou dopravu jasně defi novat 
a preferovat. Následně pak musíme připra-
vené trasy postupně realizovat i přes je jich 
prostorovou a fi nanční náročnost. O této pri-
oritě se budeme snažit přesvědčit i ostatní. 
 -lko-

Anketa politiků...
Pojďte s námi do lesa

Při vstupu do budovy Tvrze nám 
zavoní jehličí. Současná výstava nás 
totiž provede typickým lesem Žďár-
ska, byť imaginárně. 

„Dozvíte se, jaké druhy stromů, zvěře 
i ptactva můžete v lese nejčastěji potkat, 
která zvířata nemají myslivci, jakožto 
invazní druhy, rádi, kdy byl zastřelen 
poslední vlk na Vysočině, i jaké je mys-
livecké desatero,“ přibližuje za tým 

autorů Pavel Elbl.
Vedle základních informací o mys-

livosti a jejím významu pro dneš-
ní, značně přetvořenou krajinu, se 
dozvíme i o jednom slavném českém 
lesníkovi. „Bez něho by se výstava ani 
nemohla uskutečnit, protože by naše 
muzeum neexistovalo,“ naznačuje his-
torik. A jak už je v RMM dobrým 
zvykem, nebudou chybět ani oblíbe-
né interaktivní prvky pro malé i vel-
ké zvědavce. Trvá do 13. 11.  -red-
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3.10.2016 Vás srdečně zveme 
do naší nově zrekonstruované 

podnikové prodejny             

OC Convent, Horní 2233/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

I Nabízíme:

Uvedené slevy se nesčítají. Platnost akce je do konce prosince 2016. Možnost individuální schůzky přímo u Vás.
SLEVU 5 %Po předložení této inzerce dostanete jednorázovou 



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 !!!

Napadlo vás, jak vypadaly školní 
budovy tak před dvěma sty lety a jak se 
od té doby školní poměry změnily? 

ŽN zapátraly ve starých zdrojích. 
Také některá regionální muzea v Čes-
ku letos uvedla putovní výstavu s 
názvem Hurá do školy, kterou vytvo-
řilo Národní pedagogické muzeum 
a Knihovna J. A. Komenského v Pra-
ze. Zachycuje vývoj školství v českých 
zemích. My jsme výstavu navštívili v 
chebském muzeu a některé zajímavos-
ti přinášíme. 

Školní budovy
Od konce 18. stol. stávala školní 

budova mimo frekventovanou část 
obce. Byla tu třída a byt učitele. Tří-
dy byly světlé, studna, suché záchody 
poblíž hnojiště, kam směřoval veškerý 
odpad. 

Za první republiky byla v Čechách 
postavena řada moderních škol-
ních budov, pak dlouho žádná jejich 
modernizace neproběhla. Ještě v 60. 
letech 20. stol. bývala mnohde ve tří-
dách kamna na pevná paliva, ve škole 
suché WC bez vody. 

Éra budování panelových sídlišť v 
60.-80. letech 20. století přinesla i 
výstavbu moderních sídlištních škol.

Počty dětí 
Ještě počátkem 19. stol. chodilo do 

jedné třídy triviální školy až 100 dětí. 
Dle zákona z roku 1869 činil v jedné 
třídě obecné školy počet žáků 80. V 
roce 1922 se počet snížil na 50 žáků ve 
třídě u jednotřídních škol, a na 60 žáků 
u vícetřídních obecných škol. Zákon z 
roku 1948 snížil počet na 40 žáků ve 
třídě, u prvňáčků na 30 dětí ve třídě. 

Zdravé sezení 
Dle nařízení ministerstva kultury 

a vyučování z roku 1888 musely být 
lavice nejméně ve třech velikostech v 
každé škole, s upřednostněním lavic 
pro dva žáky. Tyto staré typy dřevě-
ných lavic sloužily ve školách vlastně 
až do 60. let 20. stol. Pak je nahradily 
stolky se dvěma židlemi. 

Hygiena ve škole
Všeobecný školní řád platil od 

začátku 19. stol. Od dob M. Tere-
zie však musely děti chodit do školy 
umyté, učesané a čisté. 

Dle nařízení z r. 1905 ještě v době 
mezi válkami učitel toto kontroloval 
a děti mohl poslat s ostudou domů. 
V té době také probíhaly zdravot-
ně preventivní akce a boj proti alko-
holismu (mnohde otcové chudých 
rodin řešili svoji bezvýchodnou situ-
aci „pitím“, což se negativně podepi-
sovalo na dětech, ostatně nic nové-
ho...).

Přeučování leváků
Leváctví je v mnoha světových kul-

turách ještě dnes vážné stigma. „Levý“ 
může znamenat nečestný, zlý... Dnes 
je v populaci asi 10–13 % leváků. Pře-
učování způsobovalo dětem vzděláva-
cí problémy, koktavost, dyslexie, neú-

spěch ve škole. 
Nejznámějším přeučeným levákem 

byl anglický král Jiří VI., známý z fi lmu 
Králova řeč. 

V Československu bylo přeučování 
leváků zakázáno výnosem ministerstva 
školství z 10. 2. 1967. Přesto někteří 
učitelé v praxi pokračovali. -lko-

Školství pozvedla tereziánská reforma
Vzdělávání

STRANA 7
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Povinnou docházku do základní ško-
ly pro všechny děti v českých zemích 
ustanovila poprvé Marie Terezie v roce 
1774. Na její popud zpracoval reformu 
rakouského elementárního školství 
Johann Ignaz Felbiger. 

Všeobecný školní řád zavedl povin-
nou šestiletou školní docházku pro 
děti od 6 do 12 let. Roku 1775 vydal 
Felbiger Knihu metodní, která obsa-
huje, spolu se školskými předpisy, 
pokyny pro vyučování (metody výuky 
a výchovy). V té době existovaly školy 
triviální, hlavní a normální. 

Školní docházku v roce 1869 pro-
dloužil o dva roky Hasnerův říšský 
školský zákon. Nařizoval osmiletou 

povinnou školní docházku do 14 let. 
Školy byly obecné a měšťanské a v 
nich zavedeny nové vyučovací před-
měty: přírodopis, zeměpis, dějepis, 
měřičství, tělocvik, ruční práce.

Školská novela v roce 1883 zavedla 
pro děti venkovské a nemajetné úle-
vy od školní docházky po ukončení 6. 
ročníku. Na požádání rodičů nemuse-
ly děti dvanáctileté a starší od dubna 
do listopadu navštěvovat školu, nebo 
jim bylo umožněno v průběhu školní-
ho roku chodit do školy jen ve vybra-
ných dnech týdne nebo jen půl dne 
denně. Novela byla krokem zpět opro-
ti školskému zákonu z r. 1869 a dostala 
název Taafova, podle tehdejšího minis-

terského předsedy Eduarda Taafa.
Obecné školy už od dob Marie Tere-

zie byly školy koedukované, tedy zde 
probíhala společná výuka dívek a 
chlapců. Dle zákona z roku 1869 měly 
školy s více jak šesti učiteli a 480 dětmi 
oddělení dívčí a chlapecké. To bylo ve 
větších obcích v platnosti až do roku 
1953.

Střední školy: v roce 1775 nastala 
reorganizace střední školy podle Gra-
tiana Marxe. Byla zřízena pětiletá, poz-
ději šestiletá gymnázia. První dva roky 
se vyučoval německý jazyk, od třetí 
třídy latinský. Pro přípravu učitelů byly 
od tohoto roku zřizovány tzv. prepa-
randy, tedy různě dlouhé kurzy s praxí. 

V letech 1848-49 proběhla Exner–
Bonitzova reforma. Byla zřízena osmi-
letá humanitně zaměřená gymnázia a 
sedmileté matematicko-přírodovědné 
reálky.

 -lko-

Jak se měnila školní docházka

Graf školní docházky 
dle měnící se legislativy:
1774 – 1869 šest let
1869 – 1948 osm let
1948 – 1953 devět let
1953 – 1960 osm let
1960 – 1984 devět let
1984 – 1990 deset let
1990 – dosud devět let

Některé české školy již pár let vyučují 
moderní psací písmo Comenia Script. 
Je jiné v tom, že jednotlivá písmenka 
se nespojují. Písmo vyhovuje dnešní-
mu trendu zjednodušené komunikace. 
Má své zastánce, ale i odpůrce. 

Jak se dozvídáme na www.comeni-
ascript.cz, projekt nového psacího pís-
ma odstartoval v roce 2005 na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v Praze v 
rámci doktorského projektu Radany 
Lencové. Autorka vycházela ze svých 
průzkumů rukopisného písma sou-
časné české populace a dala si za cíl 
vytvořit nový moderní model psacího 
písma, který by nevycházel z přežitého 
krasopisu, ale z renesančních předloh 
na principu jednoduchosti a čitelnosti.

V červnu 2009 typografi cký sys-
tém „COMENIA - České školní pís-
mo“ autorů Tomáše Brousila, Radany 
Lencové a Františka Štorma excelo-
val v mezinárodní soutěži evropského 
designu ED AWARDS 2009, kde zís-
kal nejen Zlatou medaili v kategorii 
Original typeface, ale také prestižní 
Cenu poroty.

V letech 2010–2012 bylo písmo 
Comenia Script ověřováno Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR v projektu dvouletého pokusného 
testování a v roce 2012 bylo na zákla-
dě velmi dobrých výsledků schváleno 
jako alternativní školní psací písmo 
pro použití v českých základních ško-
lách.

V současnosti nový typ písma vyu-
čuje přes 200 českých škol. S výukou 
nového typu psaní jsou spokojeni uči-
telé i rodiče, žáci i ve vyšších ročnících 
píší výrazně čitelněji. Pokud chce škola 
písmo Comenia Script vyučovat, musí 
jej zapracovat do školního vzděláva-
cího programu a mít souhlas rodičů. 
Většina škol zatím tradičně vyučuje 
klasické psací písmo.

V historii českého školství ještě v 19. 
století škola kladla důraz na vzhled pís-
ma, až na druhém místě byla funkč-
nost.

První zjednodušení nastalo v roce 
1932, kdy byly složité tvary písma 
nahrazeny jednoduššími a zejmé-
na bylo odstraněno stínování pís-
ma. Další úprava písma proběhla v 
letech 1953–1958 a platí dodnes.

 -lko- 

UKÁZKA  písma Comenia Script
 Zdroj: net

Vývoj školního písma jde dál...
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Zajímá vás, kdo je autorem znaku 
Kraje Vysočina? 

V roce 2001 krajský úřad vyhlásil 
anketu, v níž občané kraje dali nejví-
ce hlasů symbolu jeřábu, coby typic-
kému stromu Vysočiny, vyjadřují-
címu nezdolnost a prostou krásu 
regionu. 

Jeřabiny do znaku navrhl Miloslav 
Daněk z Pacovska. Znak kraje byl 
schválen dne 20. 11. 2001 zastupitel-
stvem tehdejšího kraje Vysočina.

„Autorství je tedy možné připisovat 
pouze ¼ znaku, zbytek je dán zákla-
dem heraldiky. Zapracován je symbol 
Čech, Moravy a krajského města, stej-
ně jako na znacích ostatních krajů,“ 
dopřesňuje Jitka Svatošová, mluvčí 
KÚ Kraje Vysočina. -lko-

ZNAK KRA JE VYSOČINA je umís-
těn ve čtvercovém štítě. V prvním mod-
rém poli je moravská orlice, ve druhém 
stříbrném poli je červený ježek, ve tře-
tím stříbrném poli je červená jeřabina, 
zavěšená na zelené větvi se dvěma listy. 
Ve čtvrtém červeném poli je český dvou-
ocasý lev. Zdroj: net

O znaku Kraje Vysočina

Již 16 let trvá současné kraj-
ské rozdělení České republi-
ky, kterému před rokem 2000 
předcházela dlouhá diskuse 
o novém uspořádání veřejné 
správy. 

Věděli jste, že historie krajů sahá 
až do středověku? Patrné také je, že 
právě kraje v českých zemích bývaly 
nejčastěji reformovanými celky. 

První byla hradská správa
Od 10. do 12. století byla naše 

země rozdělena na hradské okrsky, v 
Čechách dvacet a na Moravě osm. 

Středisky okrsků byla význam-
ná přemyslovská hradiště, kam ply-
nuly naturální dávky a platy z okol-
ních vsí. V čele stáli knížecí úředníci 
(comes, kastelán, villicus). V rámci 
hradských okrsků byla vykonávána 
vojenská, politická, soudní a hospo-
dářská správa. V Čechách se hradská 
soustava objevila za knížete Bolesla-
va I., na Moravě ji zavedl Břetislav I. 

Středověké počátky krajů
Krajské zřízení se na našem území 

zformovalo do 2. poloviny 13. stole-
tí, kdy jím Přemysl Otakar II. nahra-
dil původní hradský systém. Nově 
vznikly správní celky stojící mezi 
panstvími a zeměmi. 

Od 15. století existovalo v Čechách 
14 krajů, které byly roku 1714 zre-
dukovány na 12 krajů.

Na Moravě vznikly čtyři a později 
pět krajů až v 16. století, jako sou-
část obrany proti Turkům. V roce 
1637 se země dělila na Brněnský 
kraj, Olomoucký kraj, Hradišťský 
kraj, Jihlavský kraj a Znojemský 
kraj. Vliv hejtmanů stoupl nato-
lik, že kraje začaly být spravovány z 
jejich sídel, tedy šlechtických hradů 
či zámků. Krajská města tak ztrati-
la svou funkci. Až v roce 1706 císař 
Josef I. nařídil, že státní správu v 
jednotlivých krajích mají vykonávat 
školení úředníci (byrokraté), kte-
ří musí při rozhodování přihlížet ke 
stavovským návrhům.

Úřady zestátnila císařovna 
Reskriptem císařovny Marie Tere-

zie z 23. ledna 1751 byly kraje roz-
děleny na podíly a jejich počet se 
v Čechách opět zvýšil z 12 na 16. 
Krajské úřady byly zestátněny. 
Hejtman musel být nově úředníkem 
s odbornou kvalifi kací a sídlil v kraj-
ském městě. Krajské úřady byly nad-
řízeny vrchnosti a bylo jim svěřeno 
vybírání berní. Marie Terezie tak 
položila základy krajských úřadů v 
dnešním slova smyslu. 

Její syn a následník Josef II. se 
snažil o reformu postátněním správy 
i na nižších stupních a rozdělením 
na základě geografi ckých hledisek. 
Ale jeho smrtí tyto pokusy zanikly. 

Když okresy byly novinkou 
Největší změny v uspořádání veřej-

né správy přišly po revolučním roce 
1848, tedy přechodem z absolutis-
tického na konstituční systém. Do 
roku 1850 proběhla zásadní reforma 
všech stupňů. 

Objevují se samosprávné obce, 
zanikají panství, a především se 
objevuje okres jako nejnižší jednot-
ka státní správy. V čele stojí okres-
ní hejtman. Přirozený mikroregion 
je vymezen i na základě geografi cké 
dostupnosti a několik těchto mikro-
regionů tvoří politický okres. Dalším 
článkem jsou kraje v čele s krajskými 
vládami. 

V Čechách bylo vytvořeno sedm 
krajů se 79 okresními hejtman-
stvími, na Moravě vznikly dva kra-
je (Brněnský a Olomoucký) s 25 
okresními hejtmanstvími a Slezsko 
tvořilo jediný kraj se sedmi okresní-
mi hejtmanstvími.

V Čechách se župy neujaly
Po vzniku Československa, již 

28. října 1918 vyhlásili němečtí 
poslanci v pohraničí odbojné auto-
nomní celky požadující nezávis-
lost na Československu a připojení 
k Horním Rakouskům v Čechách a 
Dolním Rakousům na Moravě. 

ČSR obnovilo územní integritu s 
těmito celky bleskovou vojenskou 
akcí a do konce roku 1918 byly celky 
obsazeny a přestaly existovat.

Bylo třeba reformovat správu v 
nových podmínkách republiky. 

Ústava navrhla nové administrativ-

Historie krajů sahá až do 13. století

KRA JSKÉ dělení Moravy v době Josefa II. Žďár (Saar) tehdy patřil do okresu 
Nové Město (Neustadt) a kraje Brněnského. Jihlavský kraj je podbarven žlutě. 

Podporuji investiční rozvoj 
a rozumné hospodaření 

Ing. Vladimír
Novotný

Končící léto přineslo do našeho kra-
je krásné počasí. Všichni se tak trochu 
vrátili na začátek dovolených a snaží se 
využít možná posledních slunečných 
dnů. Ale blíží se podzim, který přiná-
ší krajské volby do celé České repub-
liky a tedy i do našeho kraje. Myslím, 
že krajská rada, ani zastupitelstvo, se 
nemají za co stydět. Kraj Vysočina 
hospodaří nejlépe v historii. Jde o jas-
ný vzkaz pro nové zastupitelstvo. Že je 
možné překonat krizi, rozumně inves-
tovat, připravit rezervy nástupcům a 
podpořit rozvoj kraje. Při jedné z mno-
ha diskuzí s kolegy ze samosprávy jsem 
se sice setkal i s názorem, že to kraj a 
zastupitelstvo s tím šetřením přehání. 
Tak velké rezervy nepotřebujeme. Ale 
já si myslím, že právě naopak rozumné 
zastupitelstvo v době ekonomického 
růstu rezervy vytváří. Kraj má v sou-
časné době na fondu strategických 
rezerv 1,1 miliardy korun a na účtech 
jiných bank dalších 300 miliónů. Tato 
rezerva je pro kraj a nové zastupitelstvo 
velmi důležitá. Pro nové volební obdo-
bí je připraveno mnoho projektů za 
několik miliard korun nejenom z vlast-
ního rozpočtu, ale i z evropských fon-
dů. Nové zastupitelstvo bude mít jistě 
další nápady jak pomoci rozvoji naše-
ho kraje. A právě proto si v této době 
vytváříme úsporu pro možnost dalších 

investic. Peníze neprojídáme a myslí-
me dopředu a to bez ohledu na to, kdo 
náš kraj povede další čtyři roky. Již ny-
ní je pro nové zastupitelstvo projednán 
a připraven nový rozpočet, vyrovna-
ný a s vyšší rezervou, než v minulosti. 
Dalších 200 miliónů. Tato rezerva je 
připravena nejenom na nové investice, 
ale i na dofi nancování navýšení mezd 
především ve zdravotnictví a sociál-
ních službách. Mimo Evropské projek-
ty počítáme pro školství s 211,4 mil. 
Kč, zdravotnictví 320 mil. Kč. Dopra-
vu čekají investice, opravy a technická 
zhodnocení na komunikacích ve výši 
350 mil. Kč, tato částka bude pový-
šena o cca 800 mil. Kč na projektech 
spolufi nancovaných z evropských fon-
dů. A určitě bychom mohli ve výčtu 
investic pokračovat dále. Návrh roz-
počtu na rok 2017 bude tedy vstupo-
vat do projednávání s dalším možným 
zdrojem fi nancování, a to s naplněným 
Fondem strategických rezerv a dalšími 
prostředky na jiných dosud nezapoje-
ných účtech. Mohlo by se jednat o cca 
1,5 miliardy korun. Spolu s rozpoč-
tovou rezervou je tedy rozpočet kraje 
připraven na nápor nové vlny projektů 
z EU. A to je myslím největší vklad do 
rozvoje našeho kraje od současného 
vedení a zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Přeji vám všem hezké a ještě sluneč-
né dny, příjemný podzim a šťastnou 
ruku při vaší volbě v nadcházejících 
krajských volbách.

Předseda klubu zastupitelů Kraje 
Vysočina za ČSSD a náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina
 Ing. Vladimír Novotný

Inzerce

ní členění státu na celkem 23 žup se 
zrušením zemského stupně správy. 
Ale to se uchytilo jen na Slovensku 
a tak všechny tři české země i nadále 
existovaly. 

Složitou situaci vyřešil unifi kační 
zákon z roku 1927, který župy zrušil a 
zavedl jednotnou správu rozdělenou 
do okresů soudních a politických. 

Země Česká zůstala nezměněna a 
země Moravská a Slezská byly spoje-
ny v zemi Moravskoslezskou. 

Zákonodárnou moc ústava svěři-
la dvoukomorovému Národnímu 
shromáždění Republiky Českoslo-
venské, složenému z poslanecké sně-
movny a senátu. 

 (Pokračování na str. 14)
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2.  Místem konání voleb  

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Hor-
ní 2, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Barákova všechna orientační čísla   
Binkova  všechna orientační čísla   
Drdlova   všechna orientační čísla   
Dr. Drože všechna orientační čísla   
Hálkova  všechna orientační čísla   
Havlíčkovo náměstí  všechna orientační čísla   
Husova všechna orientační čísla   
Jiřího z Poděbrad   všechna orientační čísla
Nábřežní    všechna orientační čísla
Nádražní  23 – 33 lichá
Radniční   všechna orientační čísla 
Sadová    všechna orientační čísla
Smeykalova   všechna orientační čísla
Strojírenská    1, 3 – 14 všechna orientační čísla  
Strojírenská   16, 18, 20, 34
Tvrz   všechna orientační čísla
U Malého lesa   všechna orientační čísla 
Veselská všechna orientační čísla 
Vrchlického    všechna orientační čísla 
Zahradní    všechna orientační čísla
Žižkova    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Hor-
ní 2, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační, popisná a evidenční čísla:
Bartačky    všechna popisná čísla
Brněnská    všechna orientační čísla
Doležalovo náměstí  všechna orientační čísla
Horní    všechna orientační čísla
Hutařova    všechna orientační čísla 
Jamská    všechna orientační čísla
Jihlavská    všechna orientační čísla
Krejdy    všechna čísla evidenční 
Lučiny    všechna orientační čísla
Nádražní 1 – 21 všechna orientační čísla, 69, 71
Nádražní 22 – 42 sudá orientační čísla
nám. Republiky   všechna orientační čísla
Nerudova    1, 5, 7 orientační čísla
Novoměstská   všechna orientační čísla
Rybníček    všechna orientační čísla
Smetanova    všechna orientační čísla
Tyršova    všechna orientační čísla
Za Jatkami    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Knihovně M. J. Sychry, Havlíč-
kovo nám. 5, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Dolní    1 – 37 lichá
Dolní    24 – 38 sudá
Libušínská    40 – 46 sudá

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Knihovně M. J. Sychry, Havlíč-
kovo nám. 5, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Kovářova    všechna orientační čísla
Libušínská    2 – 38 sudá
Libušínská    11 – 25 lichá

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Základní škole, Zámek 4,
Žďár nad Sázavou 2, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Bezručova    všechna orientační čísla
Krátká    všechna orientační čísla
Lesní    všechna orientační čísla
Nová    všechna orientační čísla
Polní    všechna orientační čísla
Srázná    všechna orientační čísla
U Pily    všechna orientační čísla
Vrbová    2

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost ve Společenské místnosti hasi-
čů, Zámek 9, Žďár nad Sázavou 2, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Dvorská    všechna orientační čísla
Ferencova    všechna orientační čísla
Purkyňova    všechna orientační čísla
Santiniho    všechna orientační čísla
Starý Dvůr   všechna orientační čísla
Studniční    všechna orientační čísla
Sychrova    všechna orientační čísla
U Taferny    všechna orientační čísla
Vejmluvova   všechna orientační čísla
Zámek    všechna orientační čísla
Zelenohorská   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v Základní škole, Komenské-
ho 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
1. máje    všechna orientační čísla
Brodská    4 – 30 sudá
Kopečná    všechna orientační čísla
Malá    všechna orientační čísla
Okružní    71 – 75 lichá, 79, 116 – 120 sudá
Revoluční 1 – 26 všechna orientační čísla, 28
Strojírenská   15
U Jezu    všechna orientační čísla
V Zahrádkách   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 8 
je volební místnost v Základní škole, Komenské-
ho 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ulice:  orientační čísla:
Brodská    32 – 102 sudá
Okružní    76 – 114 sudá

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v Základní škole, Komenského 
2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Brodská    19 – 43 lichá
Okružní    2 – 14 sudá
Revoluční    30 – 62 sudá

ve volebním okrsku č. 10 
je volební místnost v Základní škole, Komenského 
2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Brodská    45 – 69 lichá
Okružní    1 –19 lichá, 16 – 56 sudá, 77

ve volebním okrsku č. 11 
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a  služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Brodská    71 – 81 lichá, 104
K Milířům    všechna orientační čísla
Kupecká    všechna orientační čísla 
Libická všechna orientační čísla bez čísel 16, 19 a  21 

Oznámení 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Starosta města Žďáru nad Sázavou podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 
oznamuje: 

1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční:
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Okružní    21 – 69 lichá, 81
Okružní    58 – 72 sudá 
Povoznická   všechna orientační čísla 
Rytecká    všechna orientační čísla
Trhová    všechna orientační čísla 
Uhlířská    všechna orientační čísla
 bez čísel 13, 15 
Vápenická    všechna orientační čísla  

ve volebním okrsku č. 12 
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad Sá-
zavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Brodská     1 – 17 lichá
Kamenická   všechna orientační čísla
Komenského    všechna orientační čísla
Libická    16, 19, 21
Revoluční    27 – 47 lichá
Sázavská     všechna orientační čísla
Uhlířská  13, 15
U Klafárku    1, 3, 5
U Křížku     všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost v Gymnáziu, Neumannova 2,
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde  jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Bratří Čapků   všechna orientační čísla
Wolkerova    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 14
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4,
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Neumannova   2, 11 – 53 lichá 
Vančurova    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 15
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a 
Střední průmyslové škole, Studentská 1, Žďár 
nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Neumannova   1 – 9 lichá
Studentská    všechna orientační čísla
Vodárenská   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 16
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4,
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Nerudova  všechna orientační čísla bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova    všechna orientační čísla
Švermova     všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 17
je volební místnost v Mateřské škole, Vysocká 10,
Žďár nad Sázavou 5, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Jungmannova    všechna orientační čísla
K Přehradě   všechna orientační čísla
Luční    1 – 20 všechna orientační čísla
Luční    22 – 40 sudá
Na Prutech    21, 23
Na Úvoze    všechna orientační čísla
Růžová    všechna orientační čísla
Šípková    všechna orientační čísla
V Lískách     všechna orientační čísla
Vysocká    všechna orientační čísla

Wonkova     všechna orientační čísla
Žitná    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v Mateřské škole, Vysocká 10,
Žďár nad Sázavou 5, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Hlohová všechna orientační čísla
Chrpová všechna orientační čísla
Javorová všechna orientační čísla 
Kaštanová   všechna orientační čísla
Květná    všechna orientační čísla
Lipová    všechna orientační čísla
Luční    21 – 43 lichá,  42 – 80 sudá
Na Prutech    1 – 20 všechna orientační čísla
Na Prutech    22 – 58 sudá
Rybářská    všechna orientační čísla
Šeříková    všechna orientační čísla
Trnková    všechna orientační čísla
U Hrázek    všechna orientační čísla
Vnitřní    všechna orientační čísla
Vrbová všechna orientační č.bez orient.č.2

ve volebním okrsku č. 19
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Dvořákova  4, 10, 12, 14 
Chelčického   1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní    35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov    2 – 10 sudá
Strojírenská   2

ve volebním okrsku č. 20
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační a popisná čísla:
Haškova    1 – 17 všechna orientační čísla
Palachova     25 - 33 lichá, 70, 72
místní část Radonín všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č. 21
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Haškova     18 – 60 sudá
Chelčického   14 – 26 sudá

ve volebním okrsku č. 22
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35,Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle místa, 
kde jsoupřihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Palachova    1 – 23 všechna orientační čísla
Palachova  24 – 34 sudá
Palachova 35 – 68 všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 23
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Alšova     všechna orientační čísla
Blažíčkova   všechna orientační čísla
Jamborova    všechna orientační čísla
Kavánova    všechna orientační čísla
Kubínova    všechna orientační čísla
Ladova     všechna orientační čísla
Makovského  1 – 33 všechna orientační čísla, 35, 70
Mánesova všechna orientační čísla 
Mařákova    všechna orientační čísla
Pelikánova   1 – 20 všechna orientační čísla 
Pelikánova    21 – 31 lichá
Průchova    všechna orientační čísla
Rabasova    všechna orientační čísla

Slavíčkova všechna orientační čísla
Špálova 1 – 16 všechna orientační čísla, 18, 20, 22

ve volebním okrsku č. 24
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4,
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice:  orientační čísla:
Kosinkova    všechna orientační čísla
Makovského   34, 36 – 69 všechna orientační čísla
Pelikánova    22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova    17 – 21 lichá
Špálova  23 – 42 všechna orientační čísla
Štursova    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost v budově bývalé školy, místní 
část Stržanov čp. 28, Žďár nad Sázavou, pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:
ulice:  popisná čísla:
místní část Stržanov všechna popisná čísla 

ve volebním okrsku č. 26
je volební místnost v budově Agroslužby Žďár nad
Sázavou, a. s., místní část Veselíčko čp. 70, Žďár 
nad Sázavou, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
ulice: popisná čísla:
místní část Veselíčko všechna popisná čísla
místní část  Mělkovice všechna popisná čísla

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky). Neprokáže-li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.

6. Voliči, který se neodebral do prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb do zastupitelstva kraje okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování.

8. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bez-
prostředním okolí odpovídá předseda okrskové 
volební komise. Jeho pokyny k zachování pořád-
ku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné 
pro všechny přítomné.
    
Ve Žďáře nad Sázavou dne 7. září 2016

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města Žďáru nad Sázavou
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Historie krajů sahá až do 13. století

ČESKÉ kraje a okresy k roku 1950. Tímto dobrým územním rozčleněním se 
krajská struktura inspirovala i po roce 2000.  Zdroj: Wikipedie

Jaké „k“ ve slově kraj? 
Po krajském uspořádáním ČR v lednu 2000 dostal náš kraj staronový 

název Jihlavský kraj. Ten se v historii objevoval už nejméně v 16. století.
První změnu názvu novodobého kraje přinesla v roce 2001 novelizace 

ústavního zákona, kterou iniciovala předchozí anketa mezi občany Jihlav-
ského kraje a usnesení zastupitelstva kraje. Od 31. 5. 2001 se tedy náš kraj 
začal jmenovat Vysočina. V ČR byly současně přejmenovány další tři kra-
je: „Budějovický“ na „Jihočeský“, „Brněnský“ na „Jihomoravský“ a „Ost-
ravský“ na „Moravskoslezský“.

Vysočina a Hlavní město Praha tak byly jediné dva kraje v Česku, kte-
ré neměly v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. Náš kraj 
se jmenoval pouze „Vysočina“ a proto se ve slově kraj psalo malé „k“. Ale 
praxe ukázala, že prosté označení „Vysočina“ bez dalšího vymezení kom-
plikuje určení, zda se nejedná např. o obchodní organizaci, výrobek či 
geografi cký pojem. 

Druhou a zatím poslední změnu názvu našeho kraje navrhl ústavní 
zákon v srpnu 2010. Nový název měl znít „Kraj Vysočina“ s velkými počá-
tečními písmeny u obou slov. Poslanecká sněmovna 23. 3. 2011 tento 
návrh schválila a název začal platit od 1. 8. 2011.  -lko-

(Dokončení ze str. 10)
Okupační oberlandráty

Po Mnichovské dohodě (29. 9. 
1938) bylo od Československa 
odděleno pohraniční území. Oku-
pace přinesla vznik větších, tzv. 
dohlížecích okresů a změnu územní-
ho rozdělení správy v Sudetech. Tam 
vzniklo několik správních žup a části 
území byly podřízeny župám se síd-
ly na území tehdejší Německé říše a 
Rakouska, v té době již připojeného 
anšlusem k nacistickému Německu.

Parlament ČSR přijal ústavní záko-
ny o autonomii Slovenskej krajiny 
a Podkarpatské Rusi. Republika se 
tím změnila ve federaci. Po vstupu 
německé armády do „zbytkového 
Česka“ byl v březnu 1939 vytvořen 
Protektorát Čechy a Morava, členě-
ný na dvě země a dále na oberlandrá-
ty (zemské úřady německé okupační 
správy). Ty později nahradila okres-

ní hejtmanství s rozšířenou působ-
ností.

Území z pohledu dnešního Kraje 
Vysočina náleželo pod dvě hejtman-
ství: Mähren Oberlandratsbezirk 
Brünn - obvod vrchního zemské-
ho rady Brno a Oberlandratsbezirk 
Iglau - obvod vrchního zemského 
rady Jihlava.

Poválečná centralizace
Po válce došlo v Československu k 

obnovení územních celků z doby před 
rokem 1938, ty spravovaly národní 
výbory. 

Nové správní členění vedlo k cent-
ralizaci státní moci. Kraje vymezené 
na základě přirozených meziregionál-
ních jednotek vstoupily do života k 1. 
2. 1949 jako instituce veřejné správy. V 
Československu bylo zřízeno 19 krajů 
a 179 okresů. 

Je zajímavé, že po roce 2000 se toto 

uspořádání potvrdilo jako dobré 
územní rozčlenění a dnešní krajská 
struktura jej v podstatě kopíruje.

Takto kraje existovaly do roku 1960, 
kdy byly nahrazeny 12 většími územ-
ními celky. Byly rozlohou největší v 
novodobé historii správy. Podobně 
byly upraveny i okresy. Ze 179 okre-
sů došlo k redukci na 76 celků. Cen-
tralizace lidové správy probíhala dle 
sovětského vzoru. Spojila se ekono-
mika a politika, v zájmu vyrovnávání 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi.

Zánik národních výborů 
Systém přežil až do listopadu 

1990, kdy došlo ke zrušení krajských 
národních výborů. Nikoli však krajů, 

takže soudy, policie a centralizova-
ná ministerská pracoviště fungovaly 
dál postaru. Kompetence KNV byla 
převedena na ministerstva a okresní 
úřady, vzniklé z okresních národních 
výborů. 

V prosinci 1997 bylo ústavním 
zákonem o vytvoření vyšších územ-
ních samosprávných celků schváleno 
13 nových krajů (+ Praha). 

Území dosavadních okresů se 
nedělilo, takže vznikly snahy k pře-
sunům z kraje do kraje, především v 
blízkosti historické zemské hranice. 
To ostatně zažila i Vysočina.

Volby do krajských zastupitelstev 
proběhly na podzim roku 2000, po 
nich začaly kraje od 1. 1. 2001 pra-
covat.  Lenka Kopčáková

(Dokončení ze str. 1)
Jak informuje Olga Šírová z Měst-

ského úřadu, k datu 20. 9. 2016 bylo 
ve Žďáře n. S. zapsáno 17 926 voličů 
ve stálém seznamu, tj. voličů s trvalým 
pobytem. Dodává, že volební okrsky 
a umístění volebních místností zůstá-
vají stejné jako při volbách minulých. 
V krajských volbách mohou volební 
místnosti také navštívit voliči s volič-
ským průkazem. 

Na otázku, kde si mohou voliči 
vyřídit voličský průkaz, Olga Šírová 
vysvětluje, že žádosti o vydání volič-
ského průkazu jsou vyřizovány na 
odboru sekretariát tajemníka, na pra-
covišti ohlašovny (Lucie Kolbábko-
vá: tel. 566 688 125, e-mail: lucie.kol-
babkova@zdarns.cz). 

„K 20. 9. 2016 bylo vydáno pouze pět 
voličských průkazů,“ dopřesňuje.

Bližší pokyny o způsobu hlasování 
budou součástí sady hlasovacích líst-
ků, které obdržíme do schránek naše-
ho trvalého pobytu. Měli bychom 
si tedy pro jistotu zkontrolovat, zda 
je náš dům správně označen číslem 
popisným a orientačním. 

Pokud zrovna v době voleb zjistí-
me, že nám propadl občanský prů-
kaz, ještě není nic ztracené. Po celou 
dobu konání voleb bude na Měst-
ském úřadu ve Žďáře n. S., na praco-

višti občanských průkazů stálá služ-
ba. „Zde si volič může vyřídit občanský 
průkaz bez strojově čitelných údajů, s 
dobou platnosti 1 měsíc (§ 24c záko-
na o OP) za účelem realizování svého 
volebního práva,“ sděluje pracovnice 
ohlašovny Lucie Kolbábková.

Žádost o vydání OP typu „blesk“ se 
podává současně se žádostí o vydání 
občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji, přikládají se dvě stejné 
fotografi e. Vydání tohoto typu OP je 
osvobozeno od správního poplatku.

Lucie Kolbábková upozorňuje, že 
v případě, kdy se volič v minulosti 
nechal zapsat do zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským nebo 
konzulárním úřadem ČR, je automa-
ticky vyškrtnut ze stálého seznamu 
voličů v místě svého trvalého pobytu 
na území ČR. 

 „Pokud chce být tento volič v případě 
návratu na území České republiky opě-
tovně zapsán do stálého seznamu voli-
čů v místě svého trvalého pobytu, musí 
požádat příslušný zastupitelský nebo 
konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním 
seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí,“ 
podotýká na závěr Lucie Kolbábková 
s tím, že potvrzení o vyškrtnutí ode-
vzdá na pracovišti ohlašovny nebo v 
den voleb přímo ve volební místnos-
ti.  -lko-

Zvolíme nové zastupitele... 

Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. 
Jiří Běhounek, nestraník za ČSSD (* 13. 5. 1952, Pra-
ha). Funkci přijal ve svých 56 letech. Absolvent Univer-
zity Karlovy v Praze, později primář ortopedie Nemoc-
nice Pelhřimov. Poprvé byl hejtmanem kraje zvolen 
14. 11. 2008 a podruhé 9. 11. 2012. V roce 2013 byl 
jako lídr ČSSD zvolen poslancem PS PČR. Ponechal si 
mandát hejtmana i poslance.  -lko-, foto archiv

Dosavadní hejtmané kraje
V novodobé historii krajů v Česku od roku 2000 proběhla již čtyři čtyřletá 

volební období. Ta dala Vysočině tři hejtmany. První dva byli shodou okol-
ností rodáci z Dačic. 

Prvním hejtmanem Jihlavského kraje (od r. 2001 kra-
je Vysočina), byl v letech 2000-2004 Ing. František 
Dohnal, zástupce Čtyřkoalice, navržený KDU-ČSL. 
Funkce se ujal ve svých 40 letech (* 28. 4. 1960). 

Absolvent radiotechniky na ČVUT v Praze a Metro-
politní univerzity Praha. V letech 1991-1998 starosta 
Jihlavy. V letech 2005-2012 prezident NKÚ. R. 2010 
obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zemřel 
10. 8. 2013, ve věku 53 let.

V pořadí druhým hejtmanem Kraje Vysočina byl 
v letech 2004 – 2008 RNDr. Miloš Vystrčil, člen ODS 
(* 10. 8. 1960). Hejtmanem se stal ve svých 44 letech. 

Absolvent Masarykovy Univerzity v Brně. V letech 
1998 - 2001 starosta Telče, Ve volbách 2010 se stal 
senátorem za obvod č. 52 – Jihlava. 
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MUDr. Jiří Běhounek
kandidát na hejtmana

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Bezpečná Vysočina

Děláme vše proto, aby Vysočina zůstala krajem, 
jemuž se vyhýbají extrémy a který je dobrým mís-
tem pro život. ČSSD jako jediná strana přináší jis-
toty v nejisté době. 

Jde o jedno ze základních přání. Lidé na Vysoči-
ně chtějí žít v bezpečí. Doposud tomu tak bylo a 
my toto přání budeme nadále naplňovat. Vysoči-
na je klidným a bezpečným krajem, ve kterém žijí 
pracovití a slušní lidé a kterému se vyhýbají velké 
problémy. 

„Nemáme tu nebezpečné oblasti, nedochází k 
vyhroceným konfl iktům a umíme na případné pro-
blémy reagovat. Lidé mají v naší práci záruku, že věci 

dříve samozřejmé se nebudou měnit,“ říká hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.  Nemusíme se tak 
strachovat o to, co přijde zítra. Nejistota není na 
pořadu dne. 

Žijeme tu pospolu a šťastně. „Je to dáno lidmi, pro 
něž je Vysočina domovem, a kteří tyto úspěchy tvoří. 
Rada i Zastupitelstvo Kraje Vysočina se všemi poli-
tickými stranami činí vše proto, aby se kraji extrémy 
vyhýbaly,“ doplňuje hejtman Běhounek. Opřít se 
můžeme o dobrou práci policie, díky jejímu nasa-
zení tu rok od roku klesá počet spáchaných trest-
ných činů. Zatímco loni vyšetřovali policisté 8880 
těchto činů, v roce 2014 jich bylo 8 107. Nízkou 

míru kriminality nám může závidět zbytek repub-
liky.  Vyzdvihnout je ale třeba fungování celého 
integrovaného záchranného systému, kam se řadí 
také hasiči a zdravotníci. Všechny složky pravidel-
ně cvičí a připravují se na nečekané situace. Víme, 
jak zakročit v případě výpadku elektřiny, povodní 
či hromadné nehody. 

Všechny tyto věci jsou bolestivé a je třeba na ně 
okamžitě reagovat. To umíme a naše složky inte-
grovaného záchranného systému jsou v tom velmi 
dobré. Dbáme na to, aby Vysočina byla vždy při-
pravena a zároveň se obyvatelům žilo s minimem 
potíží.     (PI-t10-ČSSDKVD)

Vysočina zůstane bezpečným místem pro život

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Kandidáti pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina 
za okres Žďár nad Sázavou

7. – 8. ŘÍJNA 2016   —   PŘIJĎTE K VOLBÁM   —   WWW.VYSOCINA.CSSD.CZ

MUDr. Jiří Běhounek
lékař, hejtman

Mgr. Bc. Petr Krčál
náměstek ministryně 

práce a sociálních věcí

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

Josef Komínek
místostarosta

PaedDr. 
Dagmar Nejedlá

ředitelka ZŠ

Ing. Karel Pačiska
starosta

Mgr. Tomáš Martinec
bezpečnostní manažer

Radka Maděrová
studentka

Mgr. Silvie Tomšíková
ředitelka Dom. Kamélie Křižanov

Michal Šmarda
starosta

Ing. Alena Štěrbová 
účetní, ekonomka
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Seriál
Žďárské mosty 6.

Dnešním dílem seriálu o žďár-
ských mostech se po ohlasu čte-
nářů znovu vracíme k Jermářovu 
jezu. 

Na naši otázku, zda poznáte muže 
na snímku, řada z vás reagovala, že je 
vám sice povědomý, ale nevíte. Až na-
ši redakci oslovil Jaroslav Ptáček, syn 
původního správce vodárny. Uvádí, 
že na snímku je Josef Pohanka, teh-
dejší šéf stavebního úřadu MěNV ve 
Žďáře n. S., který zde působil za před-
sedy Vladimíra Kalase. „Na snímku 
roztáčí šoupě a tím uvádí vlastní jez do 
provozu,“ vysvětluje Jaroslav Ptáček.

S sebou přináší fotoalbum. „Mys-
lím, že tato alba existovala jen dvě a 
prof. Jermář jedno věnoval mému tátovi, 
který byl u všeho od samého začátku,“ 
říká, dnes 64letý potomek. Začínáme 
listovat…

„Já jsem na vodárně žil od svého naro-
zení. V horním patře jsme měli byt a 
dole byla strojovna. Byla to první vodár-
na na užitkovou vodu k pecím, když byl 
první odpich na Žďase,“ vysvětluje na 
úvod. 

Pak se prý stavěla podobná vodár-
na na Radoníně a v 63. roce se stavě-
la ještě Bránská vodárna v Klášteře, 
protože ty dvě předchozí již nestačily. 
V roce 1967 byla vodárna u jezu pře-

budována na úpravnu pitné vody. Z 
Bránské vodárny šla jedna větev užit-
kové vody na Žďas a odtud směřova-
la k doupravení až sem. Když se podí-
váme z mostu směrem ke kostelu, po 
pravé straně byl z řeky vstup užitkové 
vody do systému vodárny. Do speci-
ální konstrukce byly umístěny koše 
naplněné koksem pro předčištění 
vody. V nich ulpěly hrubé nečistoty 
a bahno. Voda pak šla potrubím do 
vodárny, kde se dočišťovala na tech-
nickou vodu. 

„Pak se v 70. letech vyhloubily dva 
devadesátimetrové vrty za Křivákem a 
pitná voda se čerpala do globusu před 
halou č. 4,“ vzpomíná Jaroslav Ptáček, 
sám dlouholetý Žďasák.

Sázava původně tekla od dřevěného 
splavu k Veselské ulici a pak kopírova-

VZÁCNÝ záběr. První zleva je stavitel sokolovny Jan Mašek, uprostřed v klobou-
ku a s aktovkou profesor Jermář, vpravo od něj J. Pohanka a zcela vpravo Jaroslav 
Ptáček, správce vodárny.

Jermářův jez přijeli okukovat Brazilci

JAROSLAV PTÁČEK prožil dětství 
ve vodárně Žďasu, kde byl jeho otec 
správce.

NEZNÁMÝM mužem ze snímku je 
Josef Pohanka, šéf Stavebního úřadu ve 
Žďáře n. S.

MONTÁŽNÍ parta s cedulí Ocelostavby Žďár n. S. 1955. První zleva dole Bohu-
mil Kročil, nad ním Václav Coufal, oba Žďáráci. 

HISTORICKY první minuta po spuštění jezu.

la Barákovu ulici směrem k Amylonu. 
Při výstavbě jezu byla přeložena víc 
vpravo. Při listování albem vidíme i 
betonáž dvou pilířů a hrubou stavbu 
nového říčního koryta před vlastní 
ploutví jezu. „Tehdy ještě nebyla pro-
ražena ulice Husova k poště, kvůli níž 
byly zbořeny tři domy,“ říká a ukazuje 
místo na snímku.

V místě dnešní mateřské školy byla 
Králova zahrada. „Tam jsme mu jako 
kluci chodili na blumy a pan Král nás 
honil,“ připomíná si Jaroslav Ptáček 
tehdejší klukoviny. 

Pozastavujeme se nad fotkou z roku 
1955. „To je montážní parta, co děla-
la hydrauliku jezu a je zde vidět začá-
tek a dokončení ploutve a uložení na 
pantech,“ vysvětluje. „První zleva dole 
je Bohumil Kročil, letitý číšník u Veli-
šů a na Nádraží,“ říká. „Nad ním Vác-
lav Coufal, již nežije, a ostatní neznám. 
Mohli by to být montážníci z nějaké cizí 
fi rmy,“ domnívá se J. Ptáček.

Jsou prý jen dva takto automati-
zované jezy v republice. Při povod-
ních se „ploutev“ sklápí téměř do 
roviny, aby velká voda neohrozila 
nižší část Farčat. Pak lze ploutev zase 
vzpřímit. Vrchní hladina jezu se dle 

množství vody regulovala jak elektric-
ky z vodárny, tak i automaticky. „A to 
byl právě ten Jermářův princip hydrau-
liky ovládání jezu na principu rozdíl-
nosti hladin. Jako kluk si pamatuji, že se 
sem přijela podívat delegace až z Brazí-
lie a sám prof. Jermář je provázel. Otec 
jim ukazoval jak jez pracuje a jak se to 
všechno pohybuje,“ uvádí Ptáček, ml. 
Jez ale není sjízdný pro vodáky. 

Ze svého dětství si vybavuje vel-
kou povodeň, kdy obyvatele vodár-
ny vyváželi ven na loďkách hasiči ze 
Žďasu. Na událost, že Farčata byla 
pod vodou, vzpomínají ostatně i dal-
ší pamětníci - tehdy místní kluci, kte-
ří se po zaplavené louce proháněli v 
neckách. Sázava měla tehdy průzrač-
nou vodu a lidé se sem chodili kou-
pat. Děti však málokdy bez dozoru 
dospělých, protože řeka v těchto mís-
tech byla zrádná. 

„I já jsem se tu dvakrát topil,“ při-
znává dnes již se smíchem Jaro-
slav Ptáček. Je zajímavé, že v rámci 
výstavby nového jezu prof. Jermář 
navrhoval veřejné koupaliště, na kte-
ré však nikdy nedošlo. Pod jezem je 
nové koryto řeky vydlážděno kame-
ny.

Když dále listujeme albem, nad 
obrázkem staré lávky s dřevěný-
mi česly J. Ptáček vzpomíná, že po 
uvedení jezu do provozu, asi v roce 
1957, ty původní piloty a zasazené 
sloupy vojáci likvidovali odstřelová-
ním. 

Dostáváme se k docela vzácnému 
záběru skupinky lidí. 

První z leva je prý stavitel Jan Ma-
šek, starý Žďárák, který postavil soko-
lovnu. „Kolik mu tehdy bylo nevím, ale 
on vypadal pořád stejně. Pamatuji, že 
pak jen hůře chodil. Vždy jej doprovázel 
vlčák, který mu nesl hůlčičku. Měl syna 
Jana, který bydlel na Dagmarkách,“ 
vybavuje si můj průvodce. „Další na 
snímku je pan Procházka z Hamrů. 
Nevím, proč na snímku fi guroval, vedle 
je profesor Jermář, pan Pohanka a zce-
la vpravo můj otec Jaroslav Ptáček. Zde 
mu bylo asi 44 let,“ říká jeho potomek 
na závěr našeho povídání. 

 Lenka Kopčáková, 
 Foto: autorka a archiv Ptáček
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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
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Kvůli potřebnému vyšetření magne-
tickou rezonancí již nemusíme do Jih-
lavy, nebo dokonce mimo Vysočinu. 
Od září má toto specializované praco-
viště magnetické rezonance i Nemocni-
ce Nové Město na Moravě, a to v úseku 
radiologie.

Jak při slavnostním otevření, za pří-
tomnosti ministra zdravotnictví Sva-
topluka Němečka, řekl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, jedná se o dru-
hé takto specializované pracoviště v kra-
ji. „Moderní přístroj umožňuje prakticky 
kompletní vyšetření celého těla, zejména 
se uplatní v oboru neurologie, neurochi-
rurgie, ortopedie a onkologie. Diagnosti-
ku nemocnice provádí pro pacienty všech 
zdravotních pojišťoven,“ říká hejtman 
Běhounek. 

Magnetická rezonance nepracuje na 
principu rentgenového záření, ale využí-
vá silného magnetického pole. Jedná 
se o bezpečné vyšetření bez potenciál-
ně škodlivého ionizujícího záření uží-
vaného při RTG a CT vyšetřeních. Dle 
ředitelky nemocnice Věry Palečkové 
se výrazně zlepší dostupnost šetrnější 
a modernější diagnostiky pacientům, 
tím se i urychlí jejich léčba. „Magne-
tická rezonance Siemens 1,5 Magnetom 
Aera disponuje nadstandardně širokým 
otvorem o průměru 70 centimetrů, umož-
ňujícím bez problémů vyšetření i silnějších 
pacientů,“ vysvětluje ředitelka.

Zřízení pracoviště magnetické rezo-
nance vyšlo nemocnici a kraj na 44 mil. 
Kč, samotný přístroj stál 32 mil. Kč.
 -lko-

Na magnetickou rezonanci 
už můžeme do Nového Města

Mezinárodní ocenění za svoji kreativi-
tu získalo v chorvatském Zadaru žďár-
ské Muzeum nové generace. 

Uspělo tak v konkurenci nejlepších 
slovanských muzeí v Evropě. Prestižní 
mezinárodní ocenění „Živa 2016“ udě-
luje od roku 2012 nezisková organizace 
Fórum slovanských kultur. Název při-
pomíná slovanskou bohyni Živu, která 
byla chápána jako symbol života, dlou-
hověkosti, mládí, krásy, mírnosti, vita-
lity a plodnosti. Letos v září v početné 
porotě evropských odborníků zasedli i 
experti z instituce European Museum 
Academy. Cílem soutěže je identifi ko-

vat, podporovat a oceňovat projekty v 
oblasti muzejnictví.

Majitel zámku Constantin Kinský 
neskrývá velkou radost nad oceněním 
kreativity Muzea nové generace. „Naším 
cílem bylo vytvořit moderní, a svým způ-
sobem výjimečnou expozici, která poskyt-
ne návštěvníkům zážitek, založený na 
moderních technologiích,“ uvádí. Muze-
um se tak i stalo pomyslným klíčem 
k historii celého zámku a okolí. „Pro-
hlídka muzea dokáže vtáhnout do děje a 
zaujmout nejen dospělé, ale také malé děti. 
Proto se k nám řada z nich opakovaně 
vrací,“ je spokojen majitel zámku.  -lko-

Muzeum získalo „Živu“

Tváře svobody
Už jako děcko jsem věděla, že svobo-

da má mnoho tváří. Tu nejprvnější měl 
poctivý, vážný a rozšafný pantáta Svo-
boda, tu nejváženější měl pan Svoboda, 
obecní bubeník, švec, pamětník a pís-
mák. Tu nejhorší pak měla ženská, žijící 
v dědině s dvěma caparty, jejíž otec byl 
také jakýsi Svoboda, jenže se spustila a 
stala se tím, čím byla.

Dědina byla plná Svobodů. Jedním byl 
Tónyček pošťák, hezký, veselý a lehko-
vážný frajer, jiný byl Svoboda z dolního 
konce, který se stranil lidí, staral se jen 
o to své, víc ho nezajímalo. Jeho děti to 
podědily, a když se rozprchly po světě, 
každý si z něho ukousl kousek pro se-
be a kolem toho postavil prkenný plot, 
jaký mívali doma. Za to mrňavý Svobo-
da z horního konce dědiny, křikloun a 
malý zlodějíček v zahradách, kurnících 
a v polním pychu se už v mém mládí dal 
k velké zlodějské straně a ukázal také na 
jednu tvář svobody.

Ona je svoboda jako nedozírné moře; 
člověk se v ní cítí volně, božsky, říka-
jí dnešní dívky. Ale i moře je ohraniče-
no svými břehy a ten Nejvyšší člověka 
omezil zákonem Desatera už v biblic-
ké době. Zdá se to možná podivné, ale 
vyhlášené ekologické a ekonomické 
hříchy dneška mají své dávné kořeny v 
nedodržování těchto přikázání. Ovšem, 
nejen v nich.

V 6. století papež Řehoř I. k nim 
pojmenoval sedm smrtelných hříchů, 
jež také vedou lid do záhuby. Které to 

jsou? Chamtivost, obžerství, závist, 
smilstvo, lenost, hněv a pýcha. Vyjme-
nované negativní vlastnosti tehdejší 
společnosti vyhlížejí zastarale, ale jest-
liže si přečteme úvahy dnešních světo-
vých fi lozofů či našeho ekonoma Tomá-
še Sedláčka, nebo jen některý článek 
zabývající se příčinami současné mrav-
ní a hospodářské krize, najdeme v nich 
odkazy na mnohé z nich a výstrahu, že 
právě ony likvidují lidské prosperují-
cí společenství. Ani nejkrvavější války a 
revoluce nezaručí svobodný a spravedli-
vý svět. Ten se skládá z lidí - ze společ-
nosti a jestliže tato společnost a její lidé 
pokáceli jakékoliv zábrany svému sobec-
tví, hamižnosti a dalším nectnostem, 
jestliže svoji svobodu, volnou, rozlehlou 
jako moře – mohu si dělat, co se mi zlíbí 
– jestliže zbaví tuto svoji svobodu bře-
hů, toho pojistného a bezpečnostního 
ohraničení, omezení, co se stane?

Moře se jejich vinou rozlije do všeo-
becného ekonomického i morálního 
marastu a katastrofi cké scénáře a pro-
gnózy světového krachu nabudou na 
věrohodnosti. Dvacet dva let si říkáme, 
že máme svobodu, jen málo zkoumá-
me, jakou to máme svobodu a jaké pro 
člověka toto posvátné slovo - svoboda – 
nese plody.

Dětský svět měl a má jasné, bystré oči. 
Jistě by všechny špatné nositele velké-
ho jména Svoboda nechal zmizet, aby 
zůstali jen ti dobří. Jako byl spravedli-
vý a dobrý hospodář pantáta Svoboda 
a jako byl důvěryhodný a moudrý - pan 
Svoboda, pamětník.

 Ze sbírky Přemítání

K osmdesátinám jí vyšla kniha Přemítání
Spisovatelka z Třebíčska, 

Ludmila Klukanová, slaví 
80. narozeniny a vydává svou 
novou knihu. 

 Antonín Zvěřina 

Ludmila Klukanová je spiso-
vatelkou, která je bytostně spja-
ta s Vysočinou, protože vyrůs-
tala v Lipníku na Třebíčsku, 
než se vdala do Jihlavy. Jako 
dcera sedláka krušně prožíva-
la padesátá léta, která pak, stej-
ně jako úděl poválečné vesnice, 
ztvárnila v několika knihách. 

Její lyrické prózy jsou oceňo-
vány, a její básnivá Slep mi klíč, 
patří k nejkrásnějším sbírkám 
české poezie, stejně jako lyric-
ké texty Zasklené krajiny, Věno 
nebo bibliofi lská Moréna. 

Nová kniha Přemítání, s foto-
grafi ckými ilustracemi jejího 
syna Petra, je soubor více než 
stovky krátkých přemýšlivých 
textů - zamyšlení, které psala 
pro Jihlavské listy. 

„Jedná se o přemítání nad 
námi, nad životem a světem 
v sobě,“ říká o nich autorka. 
Texty v sobě nesou pečeť autor-
čina rukopisu včetně jejího citu 
pro slovo. Mnohé z nich sahají 
jak po esejistické formě, tak i 
po poezii. 

Knihu Přemítání vydalo na-
kladatelství Parola. 

Ludmila Klukanová
*5.10.1936, Lipník na Třebíčsku

Píše poezii, pohádky, prózy i doku-
ment. Je autorkou, či spoluautorkou, 
více než třiceti knih.

Spolupracovala na několika publi-
kacích, mapujících dopad komunismu 
na Vysočině. 

Po roce 1989 se podílela na znovu-
obnovení regionálních novin Jihlav-
ské listy, v nichž dosud publikuje. 

Spolupracuje s Českým rozhlasem. 
Je držitelkou Ceny města Jihlavy. 
Je členkou Českého centra meziná-

rodního PEN klubu a společnosti Oto-
kara Březiny.
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Provádím montáže elektronických 
zabezpečovacích systémů Jablotron. 
Rychlost,kvalita, spolehlivost. 
Jiří Kadlec - tel. 602 706 748, 
e-mail: ji.kadlec@gmail.com,
 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: sadbu 
jahod, česnek, tulipány a jiné cibuloviny, 
rybíz a jiné bobuloviny, ovocné stromky, 
růže, chryzantémy a dušičkovou vazbu. 
Projekty a realizace zahrad.

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

Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 

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

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

Prodej pevných paliv

KAMNA - KRBY - KOTLE - prodej a 
instalace kvalitních krbových kamen, 
krbových vložek, peletových kotlů a 
správných komínů.

Žďár nad Sázavou Husova 12 
www.kamnakrbyok.cz, Tel.: 603 828 637

Kamna, krby

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

Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd. 
Dagmar Munduchová, Bohdalov 
267, mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

Zdravěnka MIX Jirková Marie nabízí 
konopné produkty, chia semínka, 
oleje lisované za studena, přípravky 
Joalis, výživa pro sportovce, diabetiky 
a bezlepkáře, zdravotní pomůcky, 
punčochy i obuv, lůžkoviny pro zdravý 
spánek. Nádražní 52, Žďár nad Sázavou, 
tel. 566 624 210

Zdraví

Pokud vás vaše výletnické kroky zave-
dou do Radešína na Žďársku,  navštiv-
te první Balónový pivovar v Česku. Na 
pár dní můžete relaxovat v Balónovém 
hotelu.

A proč přízvisko „Balónový“, vysvět-
luje manažerka podniku Lucie Sekven-
tová.

Balónový hotel a pivovar je totiž vel-
mi úzce spojen s lety horkovzdušných 
balónů. Radešín se stal významným 
místem, kde se schází balonáři a opa-
kovaně se tu konalo Mistrovství ČR v 
balónovém létání. 

„Pan majitel patří mezi balonáře více 
jak 30 let a když se rozhodovalo o názvu 
hotelu a následně pivovaru, tak jsme měli 
všichni jasno. Let balónem je krásný a 
neopakovatelný zážitek, i proto, že vše 
řídí příroda. Udává nám směr a rych-
lost větru. Nikdy nevíte, kam poletíte a 
kde přistanete,“ říká. Obdobné je to prý 
i u piva. „Je čistě přírodní produkt, žád-
ná chemie a vždy se těšíme na výsledek. I 
tady platí, že vše co člověk dělá s láskou a 
radostí je vždy poznat. A největší odmě-
nou jsou pro nás spokojení zákazníci,“ 
uvádí Lucie Sekventová.

Pohled do historie
Balónový pivovar navazuje  na tra-

dici  z roku 1597, kdy se v prostorách 
dnešního hotelu již pivovar nacházel. 
Zakladatelem byl Samuel Radešínský 
z Radešovic, který koncem 16. století 
nechal přestavět nedalekou renesanč-
ní tvrz (dnešní Balónový zámek) a dal 
podnět ke vzniku radešínského pivo-
varu. 

Jen pro představu, tvrz od roku 1616 
patřila olomouckému biskupovi Fran-

Vítejte v Balónovém hotelu 
a pivovaru Radešín

tišku z Dietrichsteina a později  ke stat-
kům žďárského kláštera. Kolem roku 
1720 nechal opat Václav Vejmluva k 
tvrzi přistavět patrové barokní křídlo, 
snad podle plánu Jana Santiniho Aich-
la, který v té době ve Žďáře působil. 

V 17. století byl radešínský pivovar 
jedním ze dvou pivovarů, které vlastnil 
žďárský klášter a mnichům také pivo 
dodával. Traduje se, že se tu vařilo přes 
tisíc sudů ročně.

Dnešní Balónový pivovar byl otevřen 
13. dubna 2016 a k tradici se hrdě hlásí 
pojmenováním  svého vůbec prvního 
novodobého piva Samuel. 

V prostorách pivnice Balónového 
pivovaru je k vidění  varna,  tedy srdce 
pivovaru. Objem varny je 10 hl.  Sklep-
ní prostory ukrývají na 14 zracích tan-
ků, každý o objemu 10 hl.

Proces vaření piva v Balónovém pivo-
varu řídí jednotky UniPi technology, 
takže mistr sládek  při výrobě lahod-
ného moku využívá pokroku moderní 
počítačové technologie.  Tradičně ale  
hostům pokyne sklenicí a po pivovar-
sku  popřeje: Dej Bůh štěstí!

Co lze v Balónovém pivovaru ochut-
nat

„Naše nabídka piv na čepu je vel-
mi pestrá a pravidelně ji obměňujeme, 
aby hosté mohli vyzkoušet i jiné typy 
piv. Snažíme se experimentovat, vaříme 
piva spodně i svrchně kvašená, která se 
pomalu opět vrací a stoupají v oblibě,“ 
informuje mluvčí pivovaru. Všechna 
zdejší piva jsou nefi ltrovaná a nepas-
terizová. Základním pivem je 11° 
SAMUEL, světlý ležák. Nabídku dále 
dopňuje 12° AVIATIK (světlý ležák), 
13°POLOTMAVÝ SPECIÁL, 10° 
BROWN ALE (pivo typu Pale Ale) a 
15° IPA FASTER. „Na podzim máme 
přichystány další speciály, jejich nabíd-
ku můžete sledovat na FB nebo našich 
stránkách www.balonovyhotel.cz,“ 
dodává pro úplnost Lucie Sekventová.

 (PI-bal-10-L)
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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



Čt 13. 10. v 19.00 
Městské divadlo  
Koncert tria
INFLAGRA NTI
Dívčí elektrické smyčcové trio vzniklo v 

roce 2004. Markéta Muzikářová – housle / 
Hana Vyšínská – housle / Iris Morisáková – 
violoncello.

So 15. 10. v 19.30 - pronájem
Dům kultury  
TŘI SESTRY 
Host: Doctor P.P.

Ne 16. 10. ve 14.00 – pronájem
Kino Vysočina  
12. KINODECHKONCERT  
Venkovská kapela a Počátecká dechovka

Pá 28. 10. ve 20.00 - pronájem
Dům kultury 
TUBLATANKA  „33 ROCKOV TOUR“ 

St 5. 10. v 19.00  – pronájem
Městské divadlo 
SCREMERS - VIDEOPŮJČOVNA  
travesti skupina

Druhý ročník Fotografi ckého festivalu – KC 
Batyskaf a Kultura Žďár

„VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH“

St 5. – ne 30. 10. Galerie Stará radnice  
EVA PILAROVÁ A HELENA ŠTEFANO-

VÁ - FOTOOBRÁZKY
Slavnostní zahájení 5. 10. v 17.00.
Otevřeno: út - pá 10.00 – 12.00 a 14.00 – 

17.00, so a ne 14.00 – 17.00.

Po 3. – ne 30. 10., Malá Galerie Stará 
radnice

NIKOLA ADLEROVÁ - PORTRÉTY
Přístupno dle otevírací doby IC.

Po 3. – ne 30. 10.
Městské divadlo
MIRKA  HEDBÁVNÁ – SOUBORY TA-

JEMSTVÍ A BLÚSY
Otevřeno hodinu před  a během předsta-

vení

Po 3. – ne 30. 10.
Kulturní centrum Batyskaf 
HANKA  VYKOUKA LOVÁ - MINISVĚ-

TY

Po 3. – ne 30. 10.
Kavárna u Bílé kočky a Černého psa
LUCIE ŽALOUDKOVÁ 

 1. 11. FRIDA – MALOVAT A MILOVAT 
/ DP zelené / Městské divadlo

 6. 11. FILUMENA MARTURA NO / DP 
žluté / Městské divadlo

 7. 11. VANDROVALI HUDCI – HRA -
DIŠŤAN A REDL S KA PELOU/ koncert 
/ DK

9. – 10. 11. KOUZELNÝ PALOUČEK / 
DDP / Městské divadlo

10. 11. FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ / pře-
hlídka škol / Dům kultury 

16. 11. KA REL ŠÍP A JOSEF NÁH-
LOVSKÝ / Minipárty / Městské divadlo / 
PRONÁJEM

16. 11. DISKO V / Dům kultury / PRO-
NÁJEM 

20. 11. RA DOVANOVY RA DOVÁNKY / 
Pohádka / Městské divadlo

27. 11. ADVENTNÍ FLER TRH / Dům 
kultury 

28. 11. ANI ZA MILION! / DP komorní / 
Městské divadlo 

Předprodej: Pokladna DK (po, út, st 13.00 
– 17.00). Pokladna kina Vysočina otevřena 
hodinu před představením, do začátku po-
sledního představení. 

DK: 566 502 253, e-mail: dkzdar@dkzdar.
cz, KV: 564 407 559, ON-LINE předprodej: 
www.dkzdar.cz.
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Připravujeme

Divadla

Pořady pro děti

Kino Vysočina vás zve

Výstavy

Zábavné pořady

Koncerty

Program na ŘÍJEN 2016

Ne 2. 10. v 15.00 – pronájem
Kino Vysočina 
PÍ-SNI-ČKO-VÁ-NÍ / MAJDA S PET-

REM VACKEM 
Divadelní skládanka pro malé i pokročilé!

Kulturní minimum I.
St 5. 10. v 9.00 a 11.00 
Čt 6. 10. v 11.00 
Městské divadlo / MIMo. S.
JAK SE MLČÍ NAHLAS 
Pantomima začíná být v divadelnictví po-

pelkou. Představení se snaží mezi dětmi držet 
povědomí o tomto žánru a ukázat, že beze 
slov se dá říci téměř vše. Trvá 60 minut. 

Kulturní minimum II.
St 12. 10. v 10.00
Městské divadlo  
Z POVÍDEK MALOSTRA NSKÝCH 
Osudy pohnuté a přesto nepatrné, to je svět 

Povídek malostranských. 
Trvá 60 minut.

Dětské divadelní předplatné 
St 19. 10. v 9.00, v 11.00 a ve 14.00 
Čt 20. 10. v 8.45 a v 11.00 
Městské divadlo 
ANIMA CANDIDA 
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA 

ČAPKA  
Kateřina Táborská a Miroslav Táborský
Čapkovo „povídání“ je podtrženo řadou 

vizuálních nápadů realizovaných různými 
druhy loutek, vytvořených v duchu ilustrací 
J. Čapka. 

Trvá 50 minut.

So 1. 10. v 19.00 – pronájem
Městské divadlo 
DÍVČÍ VÁLKA 
Hrají: S. Pogodová, F. R. Čech, M. Maděrič, 

J. Štědroň, R. Skamene, P. Jablonský,  M. 
Šťastná, A. Kadeřávková  a další.

Nejhranější ze všech divadelních her 
v Česku. Její atraktivnost je  v lehkosti žánru, 
nadsázce i obsazení… 

Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 3. 10. v 19.00
Městské divadlo /  A studio Rubín
PADESÁTKA   
Režie Vojtěch Kotek, hrají Ondřej Pavelka, 

Jakub Prachař, Marek Taclík, ze záznamu 
Michal Pavlata…

Po 24. 10. v 19.00  
Městské divadlo 
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Zbigniew Czendlik, kněz z Lanškrouna a 

Pavel Helán.
Příběhy ze života osobního, kněžského i 

jiného…podané humorem Zibimu vlastním, 
doplněné o neméně vlídné Pavlovy písně. 
Od 18.00 autogramiáda stejnojmenné knihy 
Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníko-
vé (vyjde v říjnu t.r.). 

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Út 25. 10. v 19.00
Městské divadlo / Divadlo V Rytířské Praha
FRA NKIE & JOHNNY
Režie Petr Kracik, hrají Tereza Kostková 

a Aleš Háma. Křehká komedie o lásce dvou 
lidí, kterým už život přichystal řadu těžkých 
životních zkoušek.

St 5. 10. v 19.00 - pronájem
Dům kultury 
SLZA - KA TARZE TOUR 2016
Duo Slza, ve složení Lukáš Bundil a Petr 

Lexa, lze považovat za jeden z našich největ-
ších hudebních objevů současnosti. Hity Lhů-
ta záruční, Celibát a Katarze mezi posluchači 
již zlidověly…

Po 10. 10. v 19.00  
Městské divadlo 
LENKA  FILIPOVÁ
Divadelní předplatné KOMORNÍ

Sobota 1. října
14.30 DEEPWATER HORIZON: MO-

ŘE V PLAMENECH 
Akční drama (USA 2016, T, 15+, 2D) 
17.00 NEON DEMON
Mysteriózní horor (Fra. / Dán / USA 2016, 

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

Letní fi lm Vladimíra Michálka!

Neděle 2. října
15.00 MAJDA S PETREM VACKEM - 

Pronájem
Pořad pro děti

Čtvrtek 6. října 
19.30 SULLY: ZÁZRA K NA ŘECE 

HUDSON 
Životopisné drama (USA 2016, T,12+, 2D) 

Pátek 7. října
17.00 SIROTČINEC SLEČNY PERE-

GRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Fantasy (USA 2016, ČD, 3D) 
19.30 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
Romantická komedie (V. Br. / Fra / Irs / 

USA 2016, ČD, 15+ 2D) 
 
Sobota 8. října
14.30 JÁ KOCOUR 
Rodinná komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Uvězněn v těle kočky má jen pár dnů na to, 
aby dokázal své rodině, že ji miluje. Jinak do 
smrti zůstane kocourem.

17.00 ANTHROPOID
Válečný, životopisný (V. Br. / Čes. / Fr. 

2016, T, 12+, 2D) Atentát na Heydricha v 
novém válečném dramatu!

19.30 INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
Komedie (Čes 2016, ČD, 12+, 2D) 

Neděle 9. října
14.30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný fantasy (USA 2016, ČD, 2D) 
17.00 DÍVKA  VE VLAKU 
Mysteriózní thriller (USA 2016, T, 15+, 

2D) Příběh šokoval celý svět. Stane se svěd-
kem něčeho, co od základu změní vše…

Čtvrtek 13. října 
19.30 INFERNO
Mysteriózní thriller (USA 2016, T, 12+, 

2D) nejnovější fi lmové zpracování série 
spisovatele Dana Browna. Tom Hanks  závodí 
s časem, aby zabránil smrtícímu globálnímu 
spiknutí!

Pátek 14. října
17.00 ANTHROPOID
Válečný, životopisný (V. Br. / Čes. / Fr. 

2016, T, 12+, 2D) Atentát na Heydricha. 
Opakování. 

19.30 BEZVA ŽENSKÁ NA 
Komedie (Česko 2016, ČD, 2D) Když už 

vůbec nevěříte na lásku, zažijete nejhezčí část 
svého života! O. Vetchý,

P. Hřebíčková ad. Od tvůrců Žen v poku-
šení.

Sobota 15. října
14.30  ZILIONÁŘI 
Krimikomedie (USA 2016, T, 15+ 2D) 

Navzdory zcela amatérskému plánu vyloupí 
banku, ale policie má stopy…

17.00 BEZVA ŽENSKÁ NA 
Komedie (Česko 2016, ČD, 2D)Opako-

vání.
19.30 INFERNO
Mysteriózní thriller (USA 2016, T, 12+, 

2D)Opakování.

Neděle 16. října
14.00 VENKOVSKÁ KA PELA A POČÁ-

TECKÁ DECHOVKA  - Pronájem

Čtvrtek 20. října
19.30 Filmový klub: NAŠE MALÁ 

SESTRA 
Dramakomedie ( Japon. 2015, T, 2D, 15+) 

Z výletu do dalekého Japonska se zaručeně 
vrátíte domů s úsměvem na rtech a obohaceni 
zážitky. Nominace na hl. cenu v Cannes!

Pátek 21. října
20.00 PECHA KUCHA NIGHT – Pro-

nájem. 
Noc, při které nezavřete oči!

Sobota 22. října
14.30 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Rodinná komedie  (USA 2016, ČD, 2D) 
17.00 JACK REACHER: NEVRA CEJ SE 
Mysteriózní krimi (USA 2016, T, 12+, 2D) 
19.30 DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRA -

XE

Po 3. – ne 9. 10. 
Týden knihoven - 20. ročník celostátní ak-

ce. Burza knih a časopisů ve všech odděleních 
knihovny po celý říjen.

Po 3., st 5. a pá 7. 10. 
Braňte knihu - půjčování naruby, šetrné 

zacházení s knihou, ukázka balení knih, spolu-
práce s dětskými čtenáři v pobočce Nádražní.

Po - 3. 10.
Knihovna seniorům 
8.00 – 9.30: Klášter cisterciaček na po-

mezí Čech a Moravy - přednáška historičky 
Lenky Šimo

10.00 – 11.30: Nultá lekce znakového 
jazyka - Jiřina Kocmanová, ředitelka Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých Kraje Vysočina: 
(ukázka se koná s podporou MK ČR).

Út 4. 10. 
Život ve městě a na vesnici za doby 
Karla IV.  
Dopolední přednášky Miloslava Lopaura 

pro děti  z cyklu: Život a doba za Karla IV. 
aneb Co jste o Otci vlasti nevěděli (koná se s 
podporou MK ČR). 

Út 4. 10. od 17.00
Ivan Kraus a Naďa Munzarová: autor-

ské čtení a beseda se známým spisovatelem, 
fejetonistou, scénáristou  a jeho ženou, lout-
koherečkou.  Kapacita je omezená, zajistěte si 
místa předem v odd. pro dospělé čtenáře.

St 5. 10. od 17.00
Poetické kafíčko - recitace žáků literárně 

dramatického oboru žďárské ZUŠ Františka 
Drdly, pod vedením Jany Mifk ové.

St 5. 10. od 17.00
Co víte o Karlu IV.? - vyhodnocení kvízu 

s komentářem Stanislava Mikuleho  (akce se 
koná s podporou MK ČR). 

Čt 6. 10. od 17.00  
Žďár v době Karla IV. – Přednáška Milo-

slava Lopaura z cyklu: Život a doba za Karla 
IV. aneb  Co jste o Otci vlasti nevěděli (akce 
se koná s podporou MK ČR).

Pá 7. 10. od 17.00
Vezměte děti na pohádku:  pohádky ze 

Špalíčku Františka Hrubína hrané v přírod-
ním prostředí atria knihovny. Členové DS 
žďárské ZUŠ F. Drdly. Za nepříznivého počasí  
v odd. pro děti a mládež.

Výstavy v knihovně:
Můj svět – 8. ročník putovní výstavy foto-

grafi í pracovníků a dobrovolníků Oblastních 
charit ČR, vestibul Čechova domu. Pod zášti-
tou fotografa prof. Jindřicha Štreita, vítězné 
snímky ve třech kategoriích: „Portrét“, „Život 
kolem nás“  a „Jak to vidím já“.

Barvy podzimu - výtvarné práce žáků 6. 
a 8. tříd 

ZŠ Polnička, v odd. pro děti a mládež.
 Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@

knihzdar.cz, tel: 566 623 766 

Mysteriózní thriller (Kan / V. Br. / USA 
2016, T, 2D)

Neděle 23. října 
14.30 LICHOŽROUTI
Animovaný rodinný (Čes 2016, ČD, 2D) 
17.00 INFERNO
Mysteriózní(USA 2016, T, 12+, 2D)Opako-

vání.

Čtvrtek 27. října 
17.00 TENKRÁT V RÁJI 
Drama (Čes / Slov 2016, ČD, 2D) 
19.30 DOCTOR STRA NGE
Dobrodružné fantasy (USA 2016 ČD 12+ 

3D).

Pátek 28. října
17.00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
Romantická komedie (V. Br. / Fra / Irs / 

USA 2016, ČD, 15+ 2D) Opakování.
19.30 ZÚČTOVÁNÍ 
Drama (USA 2016, T, 15+, 2D) 

Sobota 29. října 
14.30 LICHOŽROUTI
Animovaný rodinný (Čes 2016, ČD, 2D) 

Opakování.
17.00 BEZVA ŽENSKÁ NA 
Komedie (Česko 2016, ČD, 2D)Opako-

vání.
19.30 DOCTOR STRA NGE
Dobrodružné fantasy (USA 2016 ČD 12+ 

3D) Opakování.

Neděle 30. října
14.30 JÁ KOCOUR 
Rodinná komedie (USA 2016, ČD, 2D) 

Opakování.
17.00 ZÚČTOVÁNÍ 
Drama (USA 2016, T, 15+, 2D) Opakování.
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Klub českých turistů

Hudební klub Batyskaf Kopaná FC ŽĎASHokej SKLH 
Žďár nad Sázavou
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Žďárské noviny

Církev čsl. husitská

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Čtvrtek 13. října, od 10.00 hod.
Lyžařský areál Martina Koukala za Pilskou 

nádrží
BĚHÁME S BK TOUR
Krajské fi nále v přespolním běhu
Pořádá městská příspěvková organizace Ac-

tive-SVČ, více na  www.activezdar.cz.

RC Srdíčko 

Basketbal BK Žďár

Kopretina - centrum 
pro rodiče s dětmi

Active - SVČ

Klub kardiaků

Hala TJ, Bouchalky
So  1. 10. v 20.00 ZR – Ostrava, 2. liga muži 
Ne  2. 10. v 10.00 ZR - Valašské Meziříčí. 2. 

liga muži 
So 29. 10. v 18.00 ZR – Karviná, 2. liga muži 
Ne 30. 10. v 10.00 ZR – Hladnov, 2. liga muži

Hala 2. ZŠ, Stalingrad
So 1. 10. 
v 9.00 a 11.00 ZR – BŠM Brno, U12 chlapci, 

oblast. přebor
v 17.00 hod. ZR – Hr. Králové, U19 juniorky, 

extraliga
Ne 2. 10. v 12.00  ZR – Trutnov, U19 junior-

ky, extraliga
So 8. 10.
v 9.00 a 11.00  ZR – Vysoké Mýto, U17 kadet-

ky, nadregionální soutěž
v 13.00 a 14.15 ZR – Kyjov, U12 dívky, oblast-

ní přebor
v 16.00 ZR – Opava, U15 chlapci, žákovská 

liga
v 18.00 ZR – Havířov, 2. liga ženy
Ne 9. 10. 
v 9.30 ZR – Prostějov, U15 chlapci, žákovská 

liga
v 11.30 ZR – Příbor, 2. liga ženy
So 15. 10. v 13.00 a 15.00 ZR – Rychnov, U17 

kadeti, nadregionální soutěž
Ne 16. 10. v 9.00 a 11.00 ZR – Žabovřesky, 

U12 chlapci, oblastní přebor
Ne 23. 10. v 10.00 ZR – SAM Brno, muži B, 

oblastní přebor
So 29. 10.
v 12.00 a 14.00 ZR – Šumperk, U17 kadeti, 

nadregionální soutěž
v 16.00 ZR – Ostrava, U19 juniorky, extraliga
Ne 30. 10. v 12.00 ZR – Prostějov, U19 juni-

orky, extraliga

Změna programu vyhrazena. Sledujte místní 
tisk a nástěnku BK na hale  ZŠ Komenského 4.
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 1. 10. | 21.00
DUNENI.cz DnB Night

 4. 10. | 19.00
 5. 10. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým (maximálně 

8 hráčů) a přijďte napsat své odpovědi na 56 
záludných otázek, které budeme během veče-
ra pokládat.

 8. 10. | 21.00
ROCKA /PSYCHO BILLY NIGHT
Th e Rocket Dogz + Gold´n´Drunkards

 9. 10. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Evangelický sbor v Sázavě a Žďáře opět zve 

k netradičnímu setkání slova a hudby.

14. 10. | 21.00
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Trumpetista, skladatel, kapelník a amatér-

ský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve 
vesnici Bernolákovo na Slovensku.

15. 10. | 20.00
ZPÍVÁNKY S HORÁCKOU MUZIKOU

22. 10. | 21.00
SCABIES

29. 10. | 21.00
14. NAROZENINY KLUBU BATYSKA F
MIDI LIDI

Muži – 2. liga
So  1. 10. v 17.30  ZR  – SC Kolín     
St 12. 10. v 18.00  ZR  – BK Havlíčkův 

Brod     
So 22. 10. v 17.30 ZR - DS České Budějo-

vice
So 29. 10. v 17.30  ZR - IHC Písek 

ELIOD extraliga mladšího dorostu
Ne  9. 10. v 17.00 ZR - Bílí Tygři Liberec     
Čt 13. 10. v 16.30 ZR - HC Dynamo Par-

dubice    
Ne 23. 10. v 17.00 ZR - HC Kometa Brno     
Ne 30. 10. v 17.00 ZR – HC Dukla Jihlava    

Liga staršího dorostu
Pá 14. 10. v 19.30 ZR - HC Tábor             
Ne 23. 10. v 14.15 ZR - HC Chrudim      
Pá 28. 10. v 14.15 ZR – HC Krkonoše  

Liga juniorů
Ne  2. 10. v 14.15 ZR – HC Chrudim    
Ne  9. 10. v 14.15 ZR – HC Velké Popovi-

ce   
Ne 16. 10. v 14.15 ZR – KLH Vajgar Jindř. 

Hradec 
Pá 28. 10. v 19.00 ZR – SK HS Třebíč              

Nábor malých hokejistů a hokejistek každou 
sobotu a neděli ráno.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice (stačí i 
lyžařské), přilba (i cyklistická)Veškeré trénin-
ky zdarma,možnost zapůjčení výstroje.   Více 
na  www.hokejzr.cz.

Čt 6. 10. v 16.00,  Husova kaple, ul. Kopeč-
ná 13

SAN FRA NCISCO
Cestopisná beseda Romana Suchomela 

s videem o městě a okrese San Francisco, na 
západním pobřeží USA. Vstupné dobrovolné. 
Za radu starších zve Milan Vostřel, farář. -red- 

Zveme své členy i ostatní zájemce z řad ob-
čanů Žďáru n. S.  

Čt 6. 10. budova České pojišťovny, 2. p.,dv. 
č. 305, 9.00 –10.30

KLUBOVÉ  SETKÁNÍ: info o plánova-
ných akcích, účastnické poplatky: zájezd do 
termálních lázní MOSONMAGYÁROVÁR, 
představení v Divadle na Vinohradech v Pra-
ze. 

So 8. 10. Divadlo na Vinohradech:  Rod  
Glembayů. Jen pro přihlášené, vedoucí D. 
Krejčí. 

Út 11. 10. termální lázně – MOSONMA-
GYÁROVÁR: odjezd  v 5.00  od zastávky 
MHD, ul. Žižkova, příjezd po 20.00, vedoucí  
D. Krejčí.

stadion Bouchalky

Mistrovská kopaná
Muži A 

Ne  2. 10. v 15.00 ZR -Sok. Tasovice
Ne 16. 10. v 14.30 ZR - SFK Vrchovina
Ne 30. 10. v 14.00 ZR - TKZ Polná

Muži B 
So  8. 10. v 15.00 ZR - SFK Vrchovina B
Ne 23. 10. v 14.30 ZR - FC Budišov

Dorost starší + mladší - divize
So  8. 10. v  10.15 + 12.30 ZR - SFK Vrcho-

vina
Ne 23. 10. v 10.15 + 12.30 ZR - Vik. Otro-

kovice

Žáci starší + mladší 
Ne  9. 10. v 9.00 + 10.30 ZR - FC Třešť
So 22. 10. v 9.00 + 10.30 ZR - FK Humpo-

lec

Žáci starší B – okr. přebor 
/ hřiště Hamry n. S.

Ne  9. 10. v 9.30 ZR - FC Bohdalov
Ne 23. 10. v 9.30 ZR - FC Křižanov

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

Přípravka st + ml - krajský přebor
Ne  9. 10. od 13.00 turnajově    FC ŽĎAS, 

FC Vs. Jihlava, Chotěboř

Přípravka starší B - okresní přebor
Ne  2. 10. od 9.00 turnajově  FC ŽĎAS, 

Vel. Meziříčí B, Měřín

Přípravka mladší B - okresní přebor
Ne  2. 10. od 9.00 turnajově FC ŽĎAS, 

Svratka, Osová Bitýška

Fotbalový klub zve na podzimní zápasy o 
mistrovské body! Více na www.fczdas.cz

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

TVOŘIVÉ AKTIVITY 
Po  3. 10., 17.00 – 19.00: Učíme se háčko-

vat, lektorka Lubomíra Doležalová 
Út   4. 10., 15.00: Tvoření z pedigu, lektor-

ka Lenka Chroustová
Út 11. 10.,15.00: Dekorace do květináče 

– spící víla, lektorka Zdenka Formánková
Po 17. 10., 17.00 – 19.00: Učíme se háč-

kovat, lektorka Lubomíra Doležalová (při-
hlášky do 14. 10.)

Út 18. 10., od 15.00: Tvoření z pedigu, 
lektorka Lenka Chroustová (přihlášky do 14. 
10.)

Út 25. 10., 15.00 - 18.00: Betonové šper-
ky, lektorka Zdenka Formánková.

BESEDY
Bílý kruh bezpečí – Antonín Křoustek
Út 11. 10., 16.00: Domácí násilí, šikana a 

jiné druhy násilí, s nimiž se můžeme potkat 
osobně i u druhých. Kde hledat pomoc a jak 
pomoci nejen našim blízkým? Beseda pro ši-
rokou veřejnost.

Kojení a péče o miminko – s laktační po-
radkyní a dětskou zdravotní sestrou 

Čt 13. 10., 15.30  - „Kojení“ (přihlášky do  
12. 10.)

Čt 27. 10., 15.30 - „Životospráva dítěte a 
maminky, první nemoc“, (přihlášky do  26. 
10.)

Deset let Kopretiny: 
Dny otevřených dveří

Út 18. 10. od 8.30 do 12.30 a  od 14.00 do 
18.00:  Kulinářská dílna a tvůrčí dovednos-
ti

St 19. 10. od 8.30 do 12.30: Pohybové ak-
tivity pro rodiče s dětmi

Čt 20. 10. od 8.30 do 12.30: Pohybové ak-
tivity pro rodiče s dětmi, čtení pohádky s 
tvořením

Čt 20. 10., od 15.00 do 18.00: Narozeni-
nová párty s programem.                                  

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

Čt 6. 10., 16.00 - OBČANSKÁ PORA DNA 
SE PŘEDSTAVUJE 

Beseda s vedoucí OP Dagmar Čížkovou o prá-
ci této organizace. 

Čt 13. 10.,  16.00 – ŠESTINEDĚLÍ, pod-
zimní předporodní kurz - 4. lekce,  vede Martina 
Sejkorová. 

Út 18.  a st 19. 10., 8.00 - 18.00 TĚHOTEN-
SKÉ, DĚTSKÉ A KOJENECKÉ OBLEČENÍ, 
podzimní burza.

St 26. 10., 17.00 - MOUDROST NAŠICH 
PRA BABIČEK,  Hrnečku vař aneb Radostné 
vaření napříč věky a kulturami - 1. lekce o přípra-
vě staročeských jídel z přirozených a lokálních 
surovin. Přihlášky na tel.: 603 117 483. 

Čt 27. 10., 16.00 - KOJENÍ, podzimní před-
porodní kurz - 5. lekce,n vede laktační poradky-
ně Kateřina Bukáčková. 

 1. 10. V. Meziříčí – Balinské údolí (12 
km) sraz v 8.20 nádraží ČD

 8. 10. Svratka – Sněžné (13) v 8.40 nádr. 
ČD

15. 10. Veselíčko.(10) v 9.00 MěÚ
22. 10. Podzimní Vysočinou (15) v 8.00 

5. ZŠ
29. 10. Říkonín – Doubravník (12) v 8.20 

nádraží ČD
Vycházky pro veřejnost, každý jde na vlastní 

nebezpečí.

 1. 10. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 
73, Nové Město na Moravě (566 618 060)

 2. 10. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 
73, NMnM (566 618 060)

 8. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palacho-
va 35, Žďár n. S. (774 430 777)

 9. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palacho-
va 35, ZR (774 430 777)

15. 10. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 
1499, NMnM (722 410 010)

16. 10. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýš-
ka 130 (566 536 712)

22. 10. MDDr. Kristýna Stará, Strážek 80 
(566 567 332)

23. 10. MDDr. Sylvie Konečná, Masary-
kovo nám. 6, Velká Bíteš (566 531 645)

28. 10. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké 
Meziříčí (566 524 275)

29. 10. MUDr. Kateřina Pařízková, Stu-
dentská 7, ZR (566 690 130)

30. 10. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bi-
týška 130 (566 536 712)

Ordinační doba: 9 – 12 hodin
Aktuálnost rozpisu zubní LPS sledujte na 

www.nnm.cz.
Denně: zubní LPS i v Jihlavě, www.nemji.

cz/zubni-pohotovost.
Non-stop: zubní LPS v Úrazové nemocnice 

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

Tanečnice se 
inspirovaly zámkem

Žáci a žákyně tanečního oboru  zahájili škol-
ní rok nejen tréninkem v tanečních sálech, ale 
uprostřed září i vystoupením  v Městském 
divadle, kde se v rámci Slavností jeřabin ko-
nalo taneční představení  scénického tance  s 
názvem „GEN JEŘABINÁM“. Diváci zhlédli 
i choreografi e hostujících souborů ze ZUŠ Br-
no a ZUŠ Jihlava. 

Další jeřabinovou  akcí tanečnic ze souboru 
Gen ZUŠ Žďár n. S. bylo vystoupení s názvem 
„CESTA ZA SVĚTLEM“ v Muzeu nové ge-
nerace  v zámku.  Jeho prostory dívky oživily 
svými autorskými  choreografi emi a improvi-
zacemi, při jejichž tvorbě se inspirovaly his-
torickými exponáty a interaktivním pojetím 
výkladu historie. 

„Diváci, kterým děkujeme za podporu ojedi-
nělé akce, přišli někteří i dvakrát. Potěšit se oje-
dinělou možností, vidět novou generaci, jak se 
zaujetím a tvořivě propojila své taneční doved-
nosti s mluveným slovem a netradičně tak spojila 
historii se současností,“ ohlíží se ředitelka školy 
Dana Foralová.

Tanečnice se nyní připravují na říjnovou 
Celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou. Je-
jich výjezd podpořil Kraj Vysočina. -red-

Chovatelé míří
do Bohdalova 

V Bohdalově  se 1. a 2. října  koná meziná-
rodní chovatelská akce Výstava Vysočiny. 

So 7.00 – 18.00, ne 8.00 – 13.00. 
Při již  20. ročníku se v každé odbornosti 

hospodářských a drobných zvířat představí na 
100 plemen a barevných rázů. Online katalog 
vystavených zvířat, Králičí hop, výcvik  ovčác-
kých psů, terapie s andílky v kožíšku a farmář-
ské trhy.   -lko-

ILUSTRA ČNÍ snímek. Není třeba slov...
 Foto: archiv autora
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

NOVĚ V NABÍDCE

V pátek posezení s harmonikou.
 V sobotu Vám zahraje country kapela Nahonem.

Rezervace na tel.: 606 700 717 nebo 733 747 001

Balónový hotel a pivovar Radešín Vás zve na

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

mojeskodafabia.cz

ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 399 Kč*

Zvýhodnění 
20 000 Kč*

Užijte si cesty s atraktivním 
hatchbackem ŠKODA Fabia. 
Skvěle vypadá a pohodlně se řídí. 
Hýčkat na cestách Vás teď bude 
třeba i adaptivní tempomat. 
Objevte přednosti vozu ŠKODA Fabia přímo u nás.
S pětiletou zárukou a řadou dalších výhod.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67  
591 01  Ž ár nad Sázavou
Tel: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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