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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU stojí na prahu nového roku. Ať je to pro nás, Žďáráky, rok úspěšný, plný prosperity a lidské tolerance.
 Foto: Lenka Kopčáková

Schodkový
rozpočet města
Rozpočet města Žďáru nad 

Sázavou pro rok 2017 ve výši 
450.518 tis. Kč je schodkový.

V prosinci jej tak schválili 
zastupitelé města, včetně při-
jetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na 
krytí investičních akcí.

 Lenka Kopčáková

Zastupitelé také vzali na vědomí 
rozpočtový výhled na roky 2017-
2021. Právě otázka přijetí úvěru a 
zadlužování města byla živě diskuto-
vanou součástí předloženého návrhu 
rozpočtu. Ten v předloženém návrhu 
nakonec prošel těsnou většinou: 15 z 
celkem 27 hlasů. 

Příjmová část rozpočtu činí 
414.338 tis. Kč, fi nancování 36.180 
tis. Kč a výdajová část rozpočtu je 
450.518 tis. Kč.

„Část schodku je kryta předpokladem 
přijetí investičního úvěru ve výši 40 
mil. Kč. (TI Klafar, rekonstrukce ki-
na Vysočina a rekonstrukce měst. části 
Vodojem - ul. Kavanova a Máneso-
va)“. (Pokračování na str. 2)

Rok 2017 je Rokem českého 
baroka. Vyhlásila jej společ-
nost Czech Tourism, podporu-
jící cestovní ruch.

Střídá uplynulý rok 2016 - 
Rok Karla IV., vyhlášený
k 700. výročí narození krále 
českého a císaře římského. 

 Lenka Kopčáková

V roce 2017 se tedy můžeme těšit na 
přiblížení českého baroka v okruzích, 
jako jsou např. památky UNESCO, 
barokní zahrady, baroko pěšky nebo 
na kole, mystické baroko (tam patří 
naše památka UNESCO), nejkrásněj-

ší barokní zámky, hudba a divadlo, ale 
i barokní géniové, tradice či gastrono-
mie… 

Pro Žďár nad Sázavou a jeho obča-
ny to znamená řadu zajímavostí. I 
když programy různých institucí byly 
v době uzávěrky ŽN v procesu tvorby, 
podařilo se nám zjistit alespoň základ-
ní obrysy v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře a v zámeckém 
Muzeu nové generace.

K výročí barokních umělců
 Začátkem února uplyne 340 let 

od narození stavitele Jana Blažeje San-
tiniho-Aichela (* 3. 2. 1677, †7. 12. 
1723).  

Jak informuje farář z klášterské far-
nosti P. Vladimír Vojtěch Záleský, v 
pátek 3. 2. 2017, na svátek sv. Blaže-
je, se v bazilice koná mše svatá za Jana 
Blažeje Santiniho Aichla.

 Následuje krátká přednáška a při-
pomínka této osobnosti u příležitos-
ti výročí narození. „Plánujeme i před-
náškový cyklus spojený se vzdělávacím 
kurzem pro průvodce. Ten bude o prv-
ních třech březnových sobotách probí-
hat v křížové chodbě fary,“ uvádí kněz. 
Přednášky budou z oboru výtvarného 
umění baroka a duchovního poselství 
barokní doby (4., 11. a 18. 3., vždy od 
14 do 16 hodin).

 Čistě barokní tradicí je Svatoján-

ská pouť na Zelené hoře, která byla po 
vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuc-
kého v roce 1722 jedním z nejslavněj-
ších poutních míst.

„Letošní pouť proběhne v den svátku 
hlavního patrona Čech 16. 5., a o před-
chozím víkendu. Hlavním celebrantem a 
kazatelem bude biblista, kněz česko-ital-
ského původu, P. Angelo Scarano,“ říká 
Vladimír Záleský. 

 V červnu zavítá do Žďáru Festival 
Concentus Moraviae. První koncert 
zazní v pátek 9. 6. od 19.30 v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Miku-
láše. Účinkuje soubor Czech Ensem-
ble Baroque. (Pokračovaní na str. 2)

Vstupujeme do Roku českého baroka
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GRA FY příjmové a výdajové stránky rozpočtu města na rok 2017 znázorňují, kolik procent z celku činí jednotlivé kapitoly rozpočtu v příjmech a výdajích. (FSFP 
=Fond správy fi nančních prostředků). Zdroj: fi nanční odbor MěÚ

(Dokončení ze str. 1)
„Dále je kryta převodem zdrojů neu-

končených akcí z roku 2016 ve výši 
4.076 tis. Kč a převodem 5.000 tis. Kč 
z Fondu správy fi nančních prostřed-
ků na fi nancování dotačních titulů,“ 
vysvětluje pro ŽN Bc. Jitka Vácová, 
vedoucí fi nančního odboru MěÚ.

Žďárský rozpočet pro rok 2017 byl 
z hlediska provozních výdajů města 
navrhován na úrovni roku 2016. 

V příjmové části fi gurují daňové 
příjmy, správní poplatky, úroky, pří-
jmy z pronájmů a prodejů majetku 
apod. Dotační tituly byly zapracová-
ny do běžného rozpočtu jako očeká-
vané příjmy. 

Do mandatorních výdajů patří služ-
by spojené s odvozem odpadu, čiště-
ním, sečením a úklidem města. Dále 

Schodkový rozpočet města...

(Dokončení ze str. 1)
Druhý koncert v poutním kostele sv. 

Jana Nepomuckého, ve čtvrtek 15. 6., 
připomene dílo Claudia Monteverdi-
ho a 450. výročí jeho narození. Usly-
šíme jeho krajana, italského tenoristu 
Marco Beasleyho.

„Farnost se bude rovněž podílet na pro-
gramu Klášterní noci, v sobotu 9. září 
2017,“ uzavírá pro tuto chvíli P. Vladi-
mír Vojtěch Záleský.

Vysočina plná baroka…
Jak informuje marketingová ředitelka 

žďárského zámku Lucie Herberová, zá-
mek se spolu s Muzeem nové generace 
k Roku českého baroka určitě připojí. 
„Byla by velká škoda neukázat lidem, a 
hlavně Čechům, že celá naše republika, a 
samozřejmě i Vysočina, jsou plné baroka. 
Také bychom chtěli změnit povědomí o 
Žďáru, který je považován za industriál-
ní město. Lidé nemají většinou tušení, že 
se zde nachází řada za pozornost stojí-
cích památek, a některé by ani nenapadlo 
k nám zavítat,“ uvádí Herberová.

Plánu na rok 2017 vévodí již tradiční 
Den otevřených zahrad (27. - 28. 5.) a 
mezinárodní festival současného tan-
ce a pohybového divadla Korespon-
Dance (7. - 9. 7.). „Práce Santiniho jsou 
velmi inspirativní, proto budeme hod-
ně vycházet z barokních prvků. Máme 
v plánu s barokem propojit i naše další 
plánované akce, které se postupně rýsují,“ 
naznačuje Herberová. Tvorba progra-
mu 2017 je v plném proudu, ale určitě 
se můžeme těšit nejen na barokní hud-
bu a umění.

Vstupujeme...

Nemotorová doprava ve Žďá-
ře je nyní aktuálním tématem 
odborníků. Podněty veřej-
nosti, která by se chtěla na 
kole cítit bezpečněji, zkou-
mala městská Komise rozvo-
je a životního prostředí a její 
pracovní skupina „nemotorová 
doprava“.

 
S výsledky šetření a návrhy ke zlep-

šení podmínek cyklodopravy rada 
města souhlasí, zadala MěÚ zajištění 
dílčích kroků a koncem května chce 
zpětnou vazbu. 

„Jsme rádi, že se pracovní skupina 
nevěnuje jen koncepčním věcem, ale i 
drobnostem, které by mohly každoden-
ně pomoci nemotorové dopravě ve Žďá-
ře,“ cení si starosta Zdeněk Navrá-
til. Jako jednu ze zásadních změn 
požaduje komise jasnější označení 
páteřní cyklotrasy kolem řeky Sáza-
vy. „Pracovní skupina se domnívá, že 
v úseku od železničního viaduktu u 
Hamrů až po Polničku by mohl teore-
ticky cizí cyklista zabloudit,“ tlumočí 
starosta Zdeněk Navrátil.

Komise navrhuje nazvat úsek 
„Sázavská“, a cyklotrasu vybavit no-
vým vodorovným i svislým znače-
ním a zanést ji do ofi ciální mapy. 
Zatím totiž, pokud si cyklisté odji-

nud zadají v googlu trasu od Hamrů 
do Polničky na kole, vede jinudy, než 
po cyklotrase.

Zevrubný pohled na páteřní měst-
skou cyklostezku také objevil, že její 
nejstarší úsek, v délce 380 metrů (od 
starého mostu pro pěší u hotelu Jeh-
la, k mostu přes Stavišťský potok), 
potřebuje nejen pravidelnější zame-
tání a obkopávání bočních nánosů, 
ale i opravu poškozených povrchů, 
což dnes způsobuje problém zejmé-
na inlinistům.

Město tedy na rok 2017 naplánova-
lo rekonstrukci povrchů nejstaršího 
úseku páteřní cyklostezky, což bude 
stát asi 616 tis. Kč.

„Z dotačního programu Fondu Vyso-
činy máme příslib dotace 240 tis. Kč,“ 
informuje starosta. 

Větší bezpečnost cyklistů má zajis-
tit nová varianta křížení cyklostezek 
na ulici Strojírenská (u Penny mar-
ketu) a pás pro přejezd cyklistů na 
vozovce.

Komise rozvoje a životního pro-
středí se také zabývala častými při-
pomínkami cyklistů u křižovatky ulic 
Nerudova-Novoměstská (ve smě-
ru k městskému hřbitovu). V Neru-
dově ulici je jednosměrka, kterou se 
najíždí na výpadovku Novoměstská. 
Cyklisté by rádi tuto ulici používali 
obousměrně. 

„Jenže aby se od Nového Města moh-
lo do jednosměrky vjet na kole, měs-
to by muselo zrušit až pět parkova-
cích míst před protilehlým bytovým 
domem. Jinak by nefungoval rozhledo-
vý trojúhelník,“ konstatuje Navrátil. 
To je ale při nedostatku parkovacích 
míst problém. Dopravní odborníci 
tedy dumají, jak cyklisty od Nového 
Města a z Jamské ulice dostat logic-
ky do středu města, aniž by museli 
pokračovat na dopravně zatíženou 
světelnou křižovatku. 

Na rok 2017 město podá i projekt 
spojení Piláku se Stržanovem. Mezi 
městskou rekreační zónou a místní 
částí totiž vede výpadovka na Cho-
těboř. -lko-

Cyklisté žádají změny

potřeby příspěvkových organizací 
dle jejich provozních požadavků a 
splátky přijatých úvěrů. Ve výdajích 
městský rozpočet počítá i s prostřed-
ky pro realizaci akcí fi nancovaných 
z dotačních titulů, kde má město 
povinnost spolufi nancování. Roz-
počet počítá i s rezervou pro řešení 
mimořádných situací a odstraňování 
následků havárií. 

„Investiční část rozpočtu činí 20 %, 
zbytek jsou provozní náklady,“ upřes-
ňuje místostarosta Josef Klement. Z 
větších investičních akcí roku 2017 
jmenuje např. další výstavbu infra-
struktury sídliště Klafar III. (20 mil. 
Kč), opravu povrchů Kavánova a 
Mánesova v sídlišti Pod vodojemem 
(20 mil. Kč) a rekonstrukci kina 
Vysočina (10 mil.)

Dle starosty Zdeňka Navrátila se 
rekonstrukce dočká i zázemí pro fot-
balový a tenisový klub na Bouchal-

kách a mělo by dojít na výstavbu 
street parku.

Rozhodnutí pro 40miliónový úvěr 
zástupci radnice vysvětlují dnes níz-
kými, a tím výhodnými úrokovými 
sazbami. Město má na FSFP zhruba 
80 mil. Kč, a odbor fi nanční dostal za 
úkol najít způsob, jak takto uložené 
peníze ekonomicky zhodnotit.

S dnešními výhodnými produkty 
na trhu chce město peníze v rezer-
vě raději zhodnocovat a využít mož-
nosti levného úvěru, což vychází o 
asi 0,5 – 1 % lépe.

V záloze chce mít také „balík pro-
středků“, do něhož lze sáhnout při 
předfi nancování projektů, na které, 
dle dotačních pravidel EU, obdrží 
dotaci následně. „Vlastní investice, 
které nejsou podpořené dotacemi, chce-
me v tuto chvíli chtěli řešit formou úvě-
ru,“ uvádí starosta. 

Městský úřad 
Zavedl QR kódy

Majitelům chytrých mobilních 
telefonů se na žďárském MěÚ ny-
ní snadněji hradí platby za odpady a 
další místní poplatky. 

Radnice začala na své složenky 
tisknout QR kódy. To jsou ty černo-
bílé geometrické čtverečky u adresy 
plátce.

„Není již nutné složitě přepisovat čís-
lo účtu, variabilní symbol a další úda-
je, když budete chtít zaplatit platbu. 
Stačí vyfotit QR kód ze složenky chyt-
rým telefonem,“ radí na webu měs-
ta vedoucí fi nančního odboru Jitka 
Vácová. 

Platební příkaz se následně vypl-
ní v bankovní aplikaci automaticky. 
Tu je ale třeba si stáhnout do svého 
chytrého mobilu.   -lko-
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První otázka pro zastupitele města 
na prahu nového roku zní: 

Co je dle vašeho politického klu-
bu nejzásadnější akcí či krokem 
města v roce 2017?

Zásadní oprava
Pod vodojemem

Domníváme se, že oba pojmy, tzn. 
„akce“ či „krok“, jsou si velmi podobny, 
v řadě případů dokonce spolu splývají. 
Pro nás se stala ale zásadní akcí rekon-
strukce sídliště Pod vodojemem, která 
se po dlouhých slibech, a jejich odklá-
dání, konečně dostala do rozpočtu na 
rok 2017. 

Sice jen dvě ulice – Mánesova a 
Kavanova, ale první vlaštovka se obje-
vila. Větším zklamáním je ale pouhý 
teoretický propočet doby revitalizace 
celého sídliště, když uvažujeme, že ješ-
tě zbývá čtrnáct ulic. Potěšitelné rov-
něž je, že město ve svém rozpočtu začí-
ná reálně uvažovat o rekonstrukci a i o 
nových stavbách v centru oblasti spor-
tovního vyžití občanů - na Bouchal-
kách. Prvním počinem by měla být 
stavba tribuny a společného zázemí 
pro fotbal i tenis, stavba kryté tenisové 
haly je zřejmě hudbou daleké budouc-
nosti, a nebo kdyby došlo k náhlému a 
závratnému růstu příjmů města. 

V akčním plánu města se objevuje 
celá řada dalších akcí z hlediska inves-
tic, některé jsou ve výhledu, a čekají 
na souhlas a spoluúčast nadřízených 
orgánů, příkladem je propojka Brněn-
ské a Jihlavské ulice, která by odlehči-
la středu města od tranzitní dopravy. 
Vše ale podléhá vlivu toho největšího 
současného investičního managera – 
penězům.

Rozvoj bydlení
a průmyslové zóny

Nelze se zmínit pouze o jedné akci 
či kroku. Další intenzivní rozvoj prů-
myslové zóny na Jamské je z hlediska 
zaměstnanosti zásadní. V rozvoji byd-
lení jde o pokračování budování infra-
struktury na Klafaru III, s možností 
další individuální výstavby. Příprava na 
vybudování nových dopravních spo-
jek – Jihlavská/Brněnská a Jamská/
Nákupní park Žďár – je pro zahuště-
nou městskou dopravu velmi důležitá. 

Začne plánovaná oprava sítí a povr-
chů na sídlišti Pod vodojemem, na 
kterou Vodojemáci již dlouho netrpě-
livě čekají. Rekonstrukce sítí a interié-
ru proběhne v našem architektonicky 

jedinečném kině Vysočina. Bude zahá-
jena výstavba nového zázemí pro spor-
tovce /fotbal a tenis/ v areálu na Bou-
chalkách.

Všechny tyto, a mnohé další, zde 
nejmenované akce město ke svému 
rozvoji potřebuje. V rozvoji a budová-
ní jsme však omezeni fi nančními mož-
nostmi našeho městského rozpočtu.

Návrat k hodnotám

Ač se to v kontextu ostatních před-
stavitelů politických klubů může jevit 
zvláštní a nečekané, za TOP 09 nebu-
du dnes mluvit o revitalizaci sídliš-
tě Vodojem, nebo novém zázemí pro 
sportovce. 

Ne že bych to nepovažoval za 
důležité, ale za mnohem zásadněj-
ší považuji návrat k hodnotám, které 
předurčují to, jak si lidé váží jeden dru-
hého, jak spolu komunikují, jakou úctu 
a respekt chovají k sobě navzájem. 

Krok, který je dle mého názoru tře-
ba co nejdříve učinit, je ukončit „hru“ 
plnou zesměšňování, pohrdání a 
přetvářky, kdy důležitější než obsah 
(potažmo samotné město Žďár nad 
Sázavou) jsou osobní spory, nevraži-
vost a jakási principiální koaličně/opo-
ziční válka. 

Za celou dobu mého působení v poli-
tice nepamatuji, že by se tak důležitý 
dokument, kterým rozpočet města je, 
schválil pouze patnácti hlasy vládnou-
cí koalice… Jak řekl starověký římský 
básník Vergilius: „Zuřivost a hněv vrhá 
rozum do záhuby.“

Jak předáme
město za dva roky

To samozřejmě teprve uvidíme. 
Těžko můžeme odhadovat, co se v 
celém novém roce 2017 stane v našem 
městě. 

Ale pokud máme vycházet z plánu, 
který město s rozpočtem připravilo, 
tak se určitě těšíme na zahájení rekon-
strukce sítí sídliště Vodojem. Vodojem 
si to určitě zaslouží, i když to pro oby-
vatele bude znamenat mnoho ome-
zeni. Je to běh na dlouhou trať, který 
bude stát mnoho peněz a starostí. Pro-
to jsme také tolik diskutovali připravo-
vaný úvěr, kterým dorovnává vedení 
města defi citní rozpočet. 

Trochu nás mrzí zadlužování bez 
vazby na budoucnost. Kolegové sice 
pracují v duchu hesla „na dluhy nepr-
ší“, ale my musíme myslet nejenom na 
to co uděláme nyní, ale v jakém stavu 
předáme město za dva roky. Rozpočet 

obsahuje ještě mnoho dalších investic 
a záměrů. Např. rekonstrukci interiéru 
Kina Vysočina, stavbu další technické 
infrastruktury v lokalitě Klafar, nebo 
vybudování zázemí pro fotbalisty a 
tenisty ve sportovním areálu na Bou-
chalkách. 

Rádi bychom Vám také v této chvíli 
popřáli úspěšný rok 2017, hodně zdra-
ví a štěstí Vám i Vašim rodinám. Pří-
jemný a nikým nerušený rok 2017, a to 
ani zásadními akcemi či kroky města.

Bydlení, doprava, školství…

V rozpočtu roku 2017 je celá řa-
da důležitých investic a je velmi těžké 
říci, která z nich je tou nejzásadnější. 
Obecně lze říci, že za ŽŽM se chceme 
zaměřit především na rozvoj bydlení, 
na investice v dopravě či školství, ale 
také na oblast kultury a sportu. 

V oblasti rozvoje bydlení jsou zásad-
ní dvě investice. Zahájena by měla být 
celková rekonstrukce sídliště Vodojem, 
což je projekt na několik let v odhado-
vaném objemu 80 milionů korun. 

Druhou zásadní akcí je pokračování 
prací v oblasti přípravy nových pozem-
ků pro bydlení v lokalitě Klafar. Už na 
podzim bychom zde rádi nabídli více 
než dvě desítky pozemků zájemcům o 
individuální bydlení. 

Žďáráky také velmi pálí dopra-
va. Nejvýznamnější akcí roku 2017 
bude úprava křižovatky Neumannova 
x Novoměstská. Kdo to tam zná, ví, 
jakým je problémem odbočit doleva, 
na Nové Město na Moravě. V rámci 
akce přibude i přechod pro chodce, k 
blízkému hřbitovu. Rozpočet v oblas-
ti dopravy se dále zaměřuje především 
na rozvoj a opravu cyklostezek, zvý-
šení bezpečnosti chodců ve Žďáře a v 
místních částech, ale také na zkvalitně-
ní dopravy v klidu (parkování).

Třetí prioritou našeho sdružení je 
oblast školství a sportu. Do našich škol 
a školek by měly být nadále směřová-
ny prostředky ke zkvalitnění zázemí 
pro výuku, a to i s využitím fi nancí z 
EU. Ve sportu návrh rozpočtu počítá 
s odstartováním první etapy revitali-
zace sportovního areálu na Bouchal-
kách. Bude zahájena výstavba nového 
zázemí pro fotbal a tenis, v místě stáva-
jících tribun na fotbalovém stadionu. 
Podpořit však chceme i oblast volného 
času mládeže s tím, že v areálu na Bou-
chalkách vyroste první etapa streetpar-
ku. 

Další prioritou je pak oblast kultu-
ry. Zde dominuje hlavně moderniza-
ce interiéru Kina Vysočina. Pokud vše 
půjde dobře, tak v roce 2017 zasedne-
me v nových sedačkách v našem krás-
ném kině, které se dnes může chlubit 
velmi pěknou návštěvností. 

Akcí a kroků města bude samozřej-
mě více. Třeba pokračování projektu 
Aktivně pro Žďár, farmářských trhů, 
či zapojování občanů formou partici-

pativního rozpočtu. Lidé se mohou 
těšit na řadu kulturních akcí, které 
chce město podpořit, za všechny např. 
tradiční Den Žďáru, či Slavnosti jeřa-
bin, tentokrát ve znamení Roku čes-
kého baroka. Tak ať se nám ten rok 
2017 vydaří, a to nejen v rozpočtových 
položkách! 

Vyvážit rozvoj města 

Vyzdvihnout jednu akci města, která 
by se měla povýšit nad všechny investi-
ce a projekty, které město pro příští rok 
připravilo, by nebylo korektní. V roz-
počtu města pro rok 2017 se objevují 
fi nančně náročnější akce, kde ale míra 
investice nemusí být tím nejzásadněj-
ším důvodem ji upřednostňovat. 

Pro klub KDU-ČSL je důležité 
vyvážit rozvoj města ve všech jeho 
potřebách. Projekty kulturního a spor-
tovního zázemí musí být vyrovnány 
investicí do infrastruktury, např. Vodo-
jemu a Klafaru. 

Víme, co je třeba. Jsme z let 2015 a 
2016 na řadu projektů připraveni, a 
tak se nesmí oddalovat potřebné. Pro-
to je do příjmové části rozpočtu zahr-
nut i úvěr, který je krytý městským 
fondem, abychom v příštím roce reali-
zovali akce v plánovaném rozsahu pro 
občany města a osadních obcí.

Dojde i na všední drobnosti

Během roku 2017 bude město vč. 
jeho příspěvkových organizací  reali-
zovat stovky různých investic, oprav, 
a jiných zásahů, které větší či menší 
měrou ovlivní pozitivně život nás, jeho 
obyvatel. 

Díky lepšímu výběru daní a efektiv-
nější správě města se můžeme pustit 
jak do velkých investičních akcí, jako 
je rekonstrukce vnitřních prostor kina 
či výstavba nového fotbalově-tenisové-
ho zázemí, tak i do menších akcí, jako 
jsou opravy hřišť, chodníků, zastávek 
a mnoho ostatních drobností, kte-
rým, pro jejich všednost, nevěnujeme 
pozornost. Bez nich by ale město stěží 
mohlo vytvářet každodenní kvalitní 
zázemí pro své obyvatele a návštěvní-
ky. V neposlední řadě považujeme za 
velmi důležité, že po změně ve vedení 
kraje se začne po desetiletích odkla-
dů a slibů projektovat velká sportov-
ní hala pro průmyslovku a gymnázi-
um. Napřesrok by se mělo započít s 
její výstavbou. Nejenom sportovci se 
mohou na následující roky těšit. 

 -lko-

Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Město Žďár nad Sázavou v roce 2017

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Bc. Ladislav 
Bárta,
klub TOP 09

Ing.
Josef
Klement, klub
KDU-ČSL

Ing. Radek
Zlesák,
klub
ANO 2011

Mgr.
Zdeněk 
Navrátil,
klub
 ŽĎÁR
– ŽIVÉ
MĚSTO   

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD



certifi kovanou školu- značka Rodiče  
vítáni
aktivní školu – program Pro školy 
program podpory digitalizace škol  
–Edulab
příprava ke zkouškám Cambridge  
English (4.-9.ročník) – partnerská 
škola
moderně vybavenou bezbariéro- 
vou školní budovu pavilónového 
uspořádání 
atria pro pobyt žáků venku, školní  
pozemek a arboretum 
tři počítačové učebny s připojením  
na internet
všechny učebny vybavené výpo- 
četní technikou, dataprojektory 
a televizory
nadstandardně vybavené odborné  
učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 
zeměpisu..
jazykové učebny vybavené speciální  
technikou pro výuku jazyků
multifunkční učebnu, knihovnu  
pro žáky i učitele, 17 interaktivních 
tabulí
keramickou dílnu s vlastní pecí 
vysokorychlostní připojení k inter- 
netu pro žáky i mimo vyučování
dvě tělocvičny, posilovnu a venkovní  
hřiště s umělým povrchem
samostatné pracovny školní družiny  

spojené s vycházkovými dvory s re-
laxačním vybavením a trampolínou
moderní a prostornou školní jídelnu,  
výběr ze dvou jídel, možnost objed-
návání stravy po internetu
adaptační pobyty pro žáky 1.tříd  a  
harmonizační pobyty pro žáky 6. tříd 
kurzy plavání  pro žáky 1.,2. a 3. tříd  
hodiny bruslení 
lyžařské kurzy na horách 
přípravu žáků na studium na střed- 
ních školách
přípravu žáků do soutěží a olympiád 
pestrou nabídku mimoškolní činnos- 
ti (soutěže, zájmové kroužky, akce 
s rodiči a pro rodiče ,jarmarky... )
výuku anglického jazyka již od  
prvního ročníku
poskytování péče žákům individuál- 
ně integrovaným
pestrou nabídka volitelných před- 
mětů dle zájmu žáků
školní poradenské pracoviště (školní  
psycholog,výchovný poradce, meto-
dik prevence)
žákovský parlament 
ekotým 
pitný režim pro žáky včetně dotova- 
ných mléčných výrobků
ovoce do škol pro žáky 1. stupně 
zkušený kvalifi kovaný pedagogický  
sbor

Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Co u nás najdete?

Palachova 2189/35, příspěvková organizace
nositelka prestižního titulu Ekoškola

z01-v.všZ

Na aktuální dění ve škole se můžete podívat 
v relacích školní televize ŠKOTEL na našich webových stránkách 

www.1zdar.cz
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Termíny zápisů budou-
cích prvňáčků pro školní rok 
2017/2018 se mění. Z dopo-
sud obvyklého ledna se posu-
nuly na duben 2017. 

 Lenka Kopčáková

Jak pro ŽN upřesňuje Alena Pro-
kopová z odboru školství, kultury 
a sportu MěÚ, ve Žďáře se budou 
zápisy do 1. tříd ZŠ konat ve dnech 
7. a 8. dubna 2017, na všech čtyřech 

základních školách.
Změnu školského zákona  si údajně 

vyžádali dětští psychologové. Čtvrt 
roku k dobru má dětem napomoci 
při zápisech k jasnějšímu ohodnoce-
ní jejich školní zralosti.  

Nový termín zápisů byl zaveden 
poslední novelou školského zákona. 
Novinkou pro děti s odkladem škol-
ní docházky je od nového školního 
roku povinnost předškolního vzdě-
lávání. 

Dle informací na webu  Minister-

Budoucí prvňáčci půjdou zápisu až v dubnu 
stva školství mládeže a tělovýchovy 
ČR, začíná povinná školní docház-
ka  počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. 

Dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od září do konce červ-
na příslušného školního roku, může 
být přijato do první třídy již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně těles-
ně i duševně vyspělé, a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. 

 (Pokračování na str. 8)
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

NOVOROČNÍ
TRADIČNÍ

NOVOROČNÍ VÝPRODEJ ZAČÍNÁ 2. 1. 2017  
A PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝPRODEJ

Osm dětí z celkem 72 sledovaných 
bylo odesláno k vyšetření za očním 
lékařem. To je výsledek screeningu 
v Mateřské škole Pohádka na Brod-
ské ulici.

V listopadu jej prováděl oční optik 
Bc. Jiří Látal ve spolupráci s ortoptist-
kou Bc. Veronikou Kroulíkovou. Ma-
jí plán provést screnning i v dalších 
mateřských školách.

Vyšetření není hrazeno žádnou zdra-
votní pojišťovnou, ale náklady spoje-
né se screeningem plně hradí OPTIK 
LÁTAL, v rámci podpory včasného 
podchycení zrakových vad u dětí. 

Značka OPTIK LÁTAL zhotovu-
je brýle již více než 80 let, dědeček 
Alois Látal v Bratislavě a Brně, a tatí-
nek dnešního optika, Ladislav Látal, 
od roku 1968 ve Žďáře. Zkušenosti s 
korekcí zraku se tedy v rodinné fi rmě 
dědí po tři generace. 

Jiří Látal míní, že včasný screeningo-
vý test u dětí může odhalit řadu vad 
jako tupozrakost (amblyopii), krát-
kozrakost (myopii), dalekozrakost 
(hypermetropii), astigmatismus nebo 
šilhání (strabismus). 

Kritický předškolní věk
„Vývoj vidění, podobně jako řeči, má 

svá kritická období, a jedním z nich je 
období předškolního věku. Pokud je vada 
zraku rozpoznána v tomto období, a 
je následně včas zahájena náprava, čili 
léčení brýlemi či okluzorem, lze umožnit 
další normální fyziologický vývoj oka,“ 
vysvětluje odborník. 

Pozdě zjištěné oční vady, v šesti až 
osmi letech, lze podle něho ovlivnit 
jen velmi málo, nebo vůbec. To může 
dítě výrazně handicapovat, třeba při 
výběru povolání. 

Vady rozpoznat včas!
„Pro včasné podchycení závažných zra-

kových vad doporučujeme vyšetření pří-
strojem Plusoptix. Toto vyšetření je bez-
kontaktní, velmi rychlé, a pro dítě šetrné 
a nenáročné. Stačí minimální spolupráce 
dítěte,“ informuje Jiří Látal. Jak dodává, 
vyšetření nebolí a lze je provádět již od 
šesti měsíců věku dítěte. 

 „Některé vady jsou bez vyšetření těžko 
prokazatelné, nejzávažnější z nich je 
tupozrakost (amblyopie). Jedná se o 
funkční vadu, která vzniká např. při šil-
hání, nebo při rozdílných dioptriích mezi 

pravým a levým okem,“ upozorňuje 
optik. 

Mozek, dle jeho vysvětlení, v tomto 
případě dostává dva rozdílné vjemy 
toho, co vidíme. Jeden lepší a druhý 
horší. Proto pak mozek cíleně potlačí 
vjem horšího oka a přijímá pouze vje-
my z lépe vidícího oka. A dítě se začne 
dívat jen okem, které vidí lépe. U oka 
druhého pak dochází ke snížení zrako-
vé ostrosti - tupozrakosti. 

Po šestém roce života se šance na 
léčbu tupozrakosti rapidně snižují a po 
desátém roce je léčba takřka nemožná. 

Tupozrakost dítě omezuje
„Tupozrakost se léčí cvičením postižené-

ho oka tak, že se zdravé oko zakryje 
(nošení okluzoru). Tím je postižené oko 
více namáháno a procvičováno, jeho 

postižení ustupuje,“ vysvětluje. Úspěš-
nost léčby tedy závisí na rychlém obje-
vení, a následné léčbě. 

Tupozrakost dítě výrazně handica-
puje. Nejprve ve škole, protože dítě s 
tupozrakým okem má omezené zor-
né pole, hůře se soustředí, nebo může 
mít problémy se čtením a psaním. V 
dospělosti pak zraková vada může vést 
k omezení při výběru povolání, pro-
tože člověk v podstatě na tupozraké 
oko nevidí. Závažná situace pak může 
nastat při úrazu vidícího oka. 

„Při screeningu zraku tedy sami aktiv-
ně vyhledáváme děti, u nichž by se moh-
la tupozrakost vyvinout, nebo prohlou-
bit. Protože se dětský zrak vyvíjí, je dobré 
absolvovat screeningové vyšetření alespoň 
jednou ročně,“ říká praktik. 

Děti vyšetří zkušená ortoptistka 
Ortoptistka Bc. Veronika Kroulíko-

vá, registrovaná na MZČR, provádí 
screeningové vyšetření od roku 2011.

Za tu dobu vyšetřila přes 2500 dětí, a 
ve většině případů odpovídaly výsled-
ky měření fyziologickému stavu oka v 
daném věku. Ale v devíti procentech 
případů byly výsledky mimo normu. 

„Rodičům těchto dětí jsme doporučili, 
aby se svým potomkem navštívili očního 
lékaře a tyto výsledky s ním konzultova-
li,“ informuje odborník.

Dle zkušenosti screeningu bývá nej-
častěji zastoupen rozdíl více než jed-
né dioptrie mezi pravým a levým 
okem, což může způsobit tupozrakost 
(amblyopii).   
 (Pokračování na str. 9)

DÍTĚ při screeningu hledí do rozesmátého obličeje „panáčka“. Foto: archiv

Bezplatný screening dětského zraku 
ve žďárských mateřských školkách
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Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Den otevřených dveří: 11. ledna 2017  13–17 hod.

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Základní škola Komenského 6, 
známá jako „3. ZŠ“, mění svoji tvář a 
publicitu směrem k veřejnosti. Ško-
la má nové logo a chce být jednodu-
še čitelná. 

Od září vydala na 90 zpráv do onli-
ne prostředí i místních a regionálních 
médií. Na svém facebookovém pro-
fi lu škola aktualizuje webové stránky. 
„Ne všechny internetové stránky, které se 
dříve prohlížely v PC nebo v notebooku, 
lze prohlížet v mobilu nebo v tabletu,“ 
vysvětluje ředitel Mgr. Ivo Kutt elwas-
cher a prezentaci školy přizpůsobuje 
dnešnímu věku mobilních zařízení.

Jak vnímá, pracovně vytížení rodiče 
dnes chtějí být informováni o dětech 
pokud možno rychle, a nejlépe prá-
vě v mobilu. „Snažíme se jim do mobi-
lu prezentovat školní aktivity probíhající 
během výuky, včetně fotek a komentářů, 
aby bylo jednoduše patrno, co se u nás ve 
škole děje,“ říká Ivo Kutt elwascher, kte-
rý vede ZŠ Komenského 6 od školní-
ho roku.

Jeho cílem je vyvrátit mýty a před-
sudky, že na této škole jsou jen han-
dicapované děti, vyžadující pomoc. 
„Jsme běžná škola. Slovo inkluze není u 
nás jen o pomoci potřebným, ale také o 
podpoře nadaných dětí a sportovců. Tře-
ba individualizací výuky a vzdělávacím 
procesem, tzv. šitým na míru,“ nabízí. 

Šikovným dětem se škola věnuje v 
rámci přírodních věd, jazyků a dějepi-
su, což pak zúročí v soutěžích a olym-
piádách.  

Úspěšnost ZŠ Komenského 6 je 
téměř stejná, jako ve kterékoliv jiné 
základní škole. Třetina žáků, kteří 

vyšli v minulém školním roce, studuje 
maturitní obor a dvě třetiny žáků zvo-
lily nematuritní učební obor. 

Současně školu navštěvuje celkem 
248 dětí, z toho 183 žáků v běžném 
školním vzdělávacím procesu a 65 žá-
ků ve speciálních třídách.

ZŠ Komenského 6  nedávno úspěšně 
prošla kontrolou České školní inspek-
ce, ředitel si nechal zpracovat šetře-
ní postojů rodičů k tomu, jak ve škole 
probíhá vzdělávací a výchovný proces. 
„A máme pozitivní zpětné vazby. Rodi-
če jsou rádi, že jejich děti k nám chodí, 
jsou spokojeni se servisem, který dítě má, 
a oceňují i možnosti komunikace se ško-
lou,“ říká Mgr. Kutt elwascher.

Tým pedagogů pracuje na vztazích 
ve třídách a na zlepšování prostředí a 
zkvalitňování výuky. Kromě školních 
aktivit, atraktivních nejen učebnou s 
trampolínou a snoezelenem, pořádá 
škola i volnočasové a sportovní akti-
vity.

ZŠ Komenského 6 spolupracuje 
s mateřskými i středními školami a  
udržuje vztahy s místními zaměstna-
vateli, takže žáci poznávají, jak funguje 
svět dospělých a co obnáší jejich prá-
ce. 

V rámci dnes již běžné výuky fi nanč-
ní gramotnosti se může ZŠ Komenské-
ho 6  pochlubit raritou. Jako v jedné z 
prvních ZŠ v republice mimo  hlavní 
město zde žáky vyučuje fi nanční gra-
motnosti přímo profesionál ze žďárské 
banky. 

Na facebookový profi l školy můžeme 
vstoupit přes její webové stránky: 
www.3zszdar.cz. (PI-3ZS-L)

Škola pomáhá potřebným
a podporuje nadané
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Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované 
(K) formě studia:

nabízí studium technických, ekonomických i zdravotnických 
oborů s praxí.

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

KOMUNITNÍ PÉČE  
V PORODNÍ ASISTENCI - 
MGR. (K)

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

N
O

VÉ

N
O

VÉ

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na  
www.vspj.cz/eprihlaska

Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění 
díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava   
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

Přihlášky ke studiu přijímáme na www.vspj.cz/eprihlaska

Navšti vte nás v den otevřených dveří 2. února.

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ N
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PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)
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O
VÉ

N
O

VÉ
ZA

HR
AD

NI
CT

VÍ
    

   P
OD

NI
KÁ

NÍ
    

    
PO

TR
AV

IN
ÁŘ

SK
Ý P

RŮ
M

YS
L  

    
 D

ŘE
VA

ŘS
KÁ

 A 
NÁ

BY
TK

ÁŘ
SK

Á V
ÝR

OB
A

Srdečně zveme 
všechny zájemce 
do areálu školy 
v Třešti, K Valše 38

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ

CUKRÁŘ
KREJČÍ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
TRUHLÁŘ
ZAHRADNÍK

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

J01-SOŠTD

Maturitní obory: Obory s výučním listem:

Telefon: ředitel - 567 224 941, 731 471 061
sekretariát - 567 224 942, 731 471 062, ústředna - 567 112 811 
E-mail: ivana.dvorakova@outlook.cz

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.

(Dokončení ze str. 5)
Podmínkou přijetí takového dítěte 

je doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která rodič přiloží k žádosti.

Všeobecně jsou ale rodiče povinni 
přihlásit dítě k dubnovému zápisu v 
kalendářním roce,  v němž má dítě 

zahájit povinnou školní docházku. 
Není-li dítě tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé, a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte 
při zápisu na danou školu,  odloží 
ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře nebo klinického psycho-
loga. 

Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení škol-
ního roku, v němž dítě dovrší osmý 
rok věku. 

Budoucí prvňáčci půjdou... Odpovídá:
Mgr. Ivo Kuttelwascher,
ředitel ZŠ Komenského 6 

Má posun zápisu budoucích prv-
ňáčků o čtvrt roku zpětný  vliv na 
chod škol?

Po lednových zápisech se dlouho 
čekalo, jak vlastně dopadnou odkla-
dy z poraden, pokud rodiče měli ně-
co rozjednáno. Stav žáků příštích 1. 
tříd  se stejně uzavíral až těsně před 
koncem školního roku.  To, že se  
zápisy posunou na duben, je, mys-
lím, jedině dobře. 

Navíc, příští rok se budou otevírat 
přípravné třídy, a to nikoliv pro děti 
pětileté, jak tomu bylo doposud na 
základě doporučení z poradny.

Nově bude přípravný ročník povin-
ný pro děti šestileté s  odkladem. 
Učitel a asistent, hrazený z rozvojo-
vých fondů MŠMT, budou hravou 
formou děti připravovat na „ostrý“ 
vstup do první třídy.  Změnou také 
je, že bude povinný poslední rok 
předškolní docházky pro pětileté 
děti. 

Odpovídá:
Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka 
p.o. Mateřská škola Žďár n. S.

Nezpůsobí dubnový zápis dětí 
do 1. tříd ZŠ komplikaci mateř-
ským školám, které také děti zapi-
sují v dubnu? 

Mateřským školám byl doporučen 
termín zápisu do MŠ od 2. do 15. 5. 
2017 právě proto, aby nenastalo pře-
krývání termínů se zápisy do ZŠ.

 (Pokračování na str. 9)

Jedna otázka pro
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(Dokončení ze str. 8)
Mateřská škola Žďár n. S. si na pro-

sincové poradě vedoucích pracovní-
ků stanovila termín zápisu na 3. a 4. 
5. 2017 a navrhla nová Kritéria o při-
jetí dětí do MŠ, která budou v lednu 
2017 předložena zřizovateli ke schvá-
lení. Termín zápisu do MŠ i Dny ote-
vřených dveří jsou vyvěšeny na našich 
webových stránkách www.mszdar.cz. 

Pro rodiče tedy nastaly změny: 
 v posunutí termínu zápisu do ZŠ 

na konec dubna 
 pokud přemýšlí o odkladu školní 

docházky pro své dítě, musí teď nově 
poslat žádost o vyšetření do školské-
ho poradenského zařízení nejpozdě-
ji do 31. 1. 2017, aby dítě PPP stihla 
vyšetřit. 

 Se zprávou o vyšetření by již měli 
rodiče jít k zápisu (žádost o vyšetření 
i vysvětlení PPP máme opět na našich 
webových stránkách)

 Pro MŠ bude tato situace pře-
hlednější, protože bude o odkladech 
jasně rozhodnuto do 30. 4. 2017. 

 -lko-

Jedna otázka pro

Laickým pečujícím, a lidem starají-
cím se o seniory, nabízí Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické v Novém 
Městě na Moravě cyklus bezplatných 
školení s názvem Pečuj doma a s námi. 

Ta proběhnou v Domově pro senio-
ry na Žďárské ulici 68. (vchod od hlav-
ní silnice) a fi nancuje je Evropský soci-
ální fond.

Termíny:  so 7. 1. 9.30 - 15.30, 
Ošetřovatelský kurz  so 14. 1. 9.30 - 

15.30, Praktický a nácvikový kurz
 so 28. 1. 9.30 - 15.30, Kurz komu-

nikace  st  1. 2. 9.30 - 15.30, Sociál-
ně právní kurz  st  8. 2. 12.00 - 18.00, 
Pečování v závěru života  pá 10. 
2. 10.00 - 16.00, Pečování o člověka 
s demencí  pá 17. 2. 10.00 - 16.00, 
Fyzioterapeutický kurz. Přihlášky na:

 www.pecujdoma.cz, 603167540,  
martina.dvorakova@diakonie.cz.

 -lko-

Laiky vyškolí, jak pečovat
(Dokončení ze str. 6)

Dále se objevoval vyšší astigmatis-
mus, dalekozrakost (hypermetro-
pie), krátkozrakost (myopie) a šilhá-
ní (strabismus). 

„Vyšetření probíhá přímo ve vaší 
mateřské školce, není nutné děti nějak 
připravovat. Samotné měření u jed-

Bezplatný screening...
noho dítěte trvá asi pět minut. Dříve 
bylo měření o něco kratší, ale přidali 
jsme další testy, které mohou ještě lépe 
pomoci při záchytu zrakových vad,“ 
přibližuje optik Jiří Látal. 

Po vyšetření obdrží každé dítě 
odbornou zprávu s výsledky měře-
ní pro rodiče, případně pro očního 
lékaře. Při pozitivním nálezu je dítě 
doporučeno k očnímu lékaři.

 (PI-opti-1L)
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Správné odpovědi z minula:
a) ano        b) had          c) 364 (+1)

Od 1. ledna 2017 začíná v novo-
městské nemocnici směnný pro-
voz. Důvodem jsou vysoké platové 
požadavky lékařů.

Jak informuje tiskový mluvčí Roman 
Kratochvíl,  Nemocnice Nové Měs-
to na Moravě přistupuje k opatření  
vzhledem k nesplnitelným požadav-
kům asi dvou třetin lékařů a marné 
snaze vedení nemocnice na dohodě 
nebo přijatelném kompromisu pro 
zvýšení platů a odměn za služby.

Přestože všichni zaměstnanci 
nemocnice dostanou od ledna přidá-
no 10% do tarifních platů, část lékařů 

vypověděla dohody o pracovní čin-
nosti a požaduje pro sebe další navý-
šení platů, které by znamenalo dalších 
25 milionů korun z rozpočtu nemoc-
nice.

„Nemocnice Nové Město na Mora-
vě bude i nadále poskytovat bezpečnou 
akutní péči. V následujících týdnech 
však patrně dojde k odkládání plánova-
ných operací a nezbytně také k omeze-
ní provozu některých ambulancí,“ uvádí 
Roman Kratochvíl.

Pacienti, kterých se změny provo-
zu oddělení a ambulancí mají  týkat, 
budou včas informováni. -lko-

Kompromis není, 
nemocnice začne směnovat

Projekty k posílení města na mapě 
elektromobility v roce 2017 plánu-
je radnice,  která podepsala memo-
randum o spolupráci v oblasti Smart 
City s jednou z českých rozvodných 
společností. 

Spolupráce se kromě úspor v ener-
getice a na veřejném osvětlení zce-
la nově týká  i elektromobility měs-
ta. „Na dvou parkovištích ve městě by 
měly vzniknout totemy pro dobíjení 
elektromobilů, tedy se čtyřmi přípojný-
mi místy. U Staré radnice bychom zase 
rádi totem na dobíjení elektrokol,“ plá-
nuje starosta Zdeněk Navrátil.  

Vše je na úplném začátku  projek-
tové dokumentace. Na podporu 

elektromobility věnoval distributor 
městu sumu 20 tisíc Kč. „Peníze js-
me využili na nákup elektrokola pro 
vedoucího skupiny veřejně prospěš-
ných prací. Tak se za pracovníky rych-
le  dostane do parků a na  místa, kam 
běžně s mopedem, skútrem či vozem  
nelze vjet,“ vysvětluje  starosta.  

Výhoda rychlonabíjecích stanic: 
elektromobily mají poměrně krát-
ký dojezd, mezi 100 až 140 kilome-
try, než opět potřebují baterii dobít.   
Elektromobil můžeme doma dobít 
z běžné elektrické zásuvky, ale  spe-
cializované rychlonabíjecí stanice 
zvládnou během 20 minut nabít až 
80 % kapacity baterie. -lko-

Posílí na mapě elektromobility

Částkou 150 tisíc Kč  přispěl Žďár nad Sázavou na nákup nové sanitky pro 
novoměstskou nemocnici. O poskytnutí daru rozhodli zastupitelé města  
dne 15. 12. 2016. rozpočtu.

Nemocnice Nové město na Moravě provozuje celkem 17 sanitek, které  
vyjíždí za pacienty  v mnohdy složitých zimních podmínkách Žďárska. Loni 
řidiči převezli na 25 800 pacientů, s nimiž  najeli přes 660 tisíc km.

Novou sanitku nemocnice vysoutěžila  za cca 1,1 mil. Kč. Na její nákup  při-
spěla nejbližší města, obce,  sponzoři ale i  spolky. Sešlo se 657 603 Kč.

Moderní vůz v úpravě pro čtyři  sedící  a  jednoho  ležícího  pacienta od led-
na nahradil sanitku z roku 1995. -lko-

Žďár přispěl na sanitku

Co noviny existují, postrachem 
každé redakce je redakční šotek.

Ten náš šotek začal dělat „svůj“  
pořádek  v redakčním e-mailu. 

A tak jsme koncem listopadu mar-
ně čekali na odpověď klubu ANO 
2011 do tradiční odpovědny zastu-
pitelů.  

Jak se později ukázalo, příspěvek 
Ludmily Řezníčkové přistál ve spa-
mu...Nyní tedy znovu její odpověď 
otiskujeme a tímto se za komplikace 
omlouváme.  Redakce ŽN.

Otázka zněla: Jak podle vás může 
město přispět k tomu, aby pojem  
„Žďárské Vánoce“ měl svoji váhu 
a přitažlivost?

Vážení a milí spoluobčané, 
rok opět utekl a přiblížil se vánoční 

čas. Pro každého z nás znamená ten-
to čas něco jiného, ale já doufám, že 
pro všechny je to čas sváteční, plný 
radosti, lásky a pochopení. Někteří 
si v tento čas připomínají narození 
Ježíše Krista jako křesťanský svátek, 
někteří tento čas věnují své rodině a 

přátelům. Kombinace těchto dvou 
variant je určitě nejpřitažlivější. 

Město Žďár nad Sázavou je jedno z 
měst, které pro své spoluobčany při-
pravilo mnoho akcí, které můžete se 
svými dětmi, přáteli a rodinou nav-
štívit. Já například nikdy nezapomí-
nám navštívit Ostrov pohody, kde se 
čas na chvíli zastaví a prostor kolem 
vás prostoupí přesně ta pohoda, kte-
rá k vánocům patří.  

Přála bych nám všem, aby Vánoce a 
konec roku byl čas, na který se neza-
pomíná, v dobrém slova smyslu. Aby 
každý z nás našel ve Vánocích kouz-
lo, aby lidé měli k sobě blíž, aby zmi-
zel shon a honba za vánočními dár-
ky, aby ze všech lidí tryskal smích a 
dobrá nálada. 

Co způsobil refakční šotek...

Mgr. Ludmila 
Řezníčková 
klub ANO 2011
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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

Zabezpečovací systémy

Angličtina a němčina

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.

Kamenictví

Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na 
míru, střihová služby, úpravy a opravy 
oděvu. Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

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

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

Malíři

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.cz

Masáže

Radek Pátek servis IT a ELEKTRONIKY
počítače, notebooky, tablety, telefony, 

televize, rekordéry, atd., možnost 
vyzvednutí u Vás. Mobil:777 853 010, 
email: patekradek@seznam.cz

Počítače

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST?
AD - REALITY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
náměstí Republiky 1488/ 1
Prodej, pronájem, bezplatné poradenství.
Tel.: 728 201 301, www.adreality.cz

Realitní kancelář

Vysokozdvižná plošina – 8 m / 1.500,- 
Kč / den – bateriová, samopojížděcí. 
Tel: 731 485 462, 737 446 084

Vysokozdvižná plošina

Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu 
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy 
zahajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S. (HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 
566 620 261, www.systemy-jakosti.cz

Zednické práce - František Toman, 
tel.: 604 64 84 69, veškeré zednické 
ráce, novostavby, rekonstrukce, půdní 
vestavby, koupelny, sádrokartony, ploty, 
zámkové dlažby. www.zednicizdar.cz

Zednické práce

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

Žaluzie

Služby Vzpomínky

Zahradnictví
Zahradnictví u Chlubnů nabízí: vánoční 

stromky, svícny, dekorace, jmelí, větve 
jedle, stříbrného smrku aj., ovocné 
stromky, keře, růže.
Připravíme smuteční vazby levně.

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

KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA

Prodej, montáž, servis, pravidelné 
kontroly.

www.svetklimatizaci.cz, Tel.: 728 
385 371

Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

Klimatizace

Krbová kamna a vložky - komíny a 
kominictví - grily a grilování .

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

Kamna, krby, komíny

OZNAMOVATEL

Nabízím zpracování daňového přiznání 
za rok 2016 a dále 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

Daňové přiznání 
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, koloidní stříbro a zlato, 
dárkové poukazy.
Nádražní 52, Žďár nad Sázavou,
tel. 566 624 210

Zdraví

OSTATNÍ 

• Hledám studnaře na odborné vyčištění 
studny ve ZR. tel. 731 323 222.

KOUPĚ 

• Hledám zajímavé Škrdlovické sklo ze 
60.-90. let a obrazy z vysočiny do roku 
1960. Solidní jednání - sběratel. T: 604 347 
541 nebo prosím fotku na mail: art.sklo@
seznam.cz
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Mnohým třicátníkům
s nevhodně zvoleným středo-
školským vzděláním (s maturi-
tou tzv. za každou cenu) se stá-
vá, že se jim opakovaně nedaří 
uplatnit,  až nakonec skončí 
jako  nekvalifi kovaní dělníci…

ŽN na Úřadu práce ČR zjišťují, 
zda ve Žďáře existují rekvalifi kace na 
řemeslné obory pro zájemce střední-
ho, nebo i staršího věku. 

Jak odpovídá ředitelka kontakt-
ního pracoviště ÚP ČR Ing. Alena 
Zavadilová, úřad práce podporuje 
rekvalifi kace na řemeslné obory pro 
všechny věkové kategorie uchazečů 
a zájemců o zaměstnání.  Kontakt-
ní pracoviště při vytváření skladby 
rekvalifi kací vždy vychází z požadav-
ků lokálních zaměstnavatelů.  

„Samozřejmě se snažíme rekvalifi -
kacemi podpořit i další znevýhodněné 
skupiny osob na trhu práce, jako absol-
venty škol a mladé do 25, resp. 30 let, 
osoby nad 50 let, ženy/muže po rodi-
čovské dovolené, osoby pečující o děti 
do šesti, resp. 15 let, osoby zdravotně 
znevýhodněné, dlouhodobě evidované 
uchazeče, osoby bez kvalifi kace a další 
osoby ohrožené na trhu práce,“ vyjme-
novává ředitelka.

V řemeslných oborech ÚP nabí-
zí klientům kurzy svařování, profes-
ní kvalifi kace na obrábění kovů jako 

soustružení, frézování, broušení a 
vrtání kovových materiálů a obslu-
hy CNC obráběcích strojů. Dále 
nabízí profesní kvalifi kace ve staveb-
ních oborech: jako montér suchých 
staveb, malíř, stavební truhlář, tesař 
a zedník. V nabídce jsou i profesní 
kvalifi kace v gastronomických obo-
rech na přípravu pokrmů studené a 
teplé kuchyně a minutek, také kurz 
skladníka a strážného. 

„Nabízíme i profesní kvalifi kace na 
správce operačních systémů či tech-
nika PC a periferií,“ informuje Ing. 
Zavadilová s tím, že  velkou výho-
dou je pro uchazeče o zaměstnání i 
možnost tzv. zvolené rekvalifi kace. 
Tu si zájemci zvolí a zajistí sami, dle 
aktuální potřeby a v návaznosti na 
poptávku na trhu práce. 

„Pro lepší orientaci v možnostech a 
nabídce rekvalifi kací realizuje žďár-
ský ÚP každou středu od 9.00 hodin 
informační schůzky formou skupinové-
ho poradenství, s následným individu-
álním poradenstvím k rekvalifi kaci, dle 
zájmu uchazečů o zaměstnání,“ nabízí 
Alena Zavadilová.

Šancí se chytají lidé nad 50 let, 
kteří přišli o práci.   Jejich  devizou 
jsou sice letité pracovní zkušenosti 
a již odrostlé děti, ale zaměstnavate-
lé mnohdy upřednostňují spíš dravé 
mládí…

Na to Alena Zavadilová odpovídá, 
že i uchazeči vyšších věkových kate-
gorií (50+) mají na trhu práce šan-
ci. „Je to nejen o zájmu o práci, ale i 
o zájmu o změnu dosavadního oboru, 
než kterému se tito lidé většinu svého 
profesního života věnovali,“ uvádí. A 
právě to se úřad práce snaží podpořit 
výše zmíněnými rekvalifi kacemi. 

„Z našich zkušeností od zaměstnava-
telů víme, že si na starší generaci cení 
zejména spolehlivosti, zodpovědnosti a 
obětavosti v přístupu k práci.  Je však 
realitou, že ne všechny naše klienty 
50+ se podaří umístit na trhu práce,“ 
konstatuje. Pro mnohé je limitující i 
zdravotní znevýhodnění, nebo péče 
o rodinného příslušníka, např. rodi-
če.

„Pokud je to ale jen trochu mož-
né, snažíme se  skupině 50+ pomoci v 
uplatnění na trhu práce. K tomu  znač-
ně napomáhají i možnosti aktivní poli-
tiky zaměstnanosti, jako je příspěvek 
na mzdu, vytvoření nového pracovního 
místa, či podpora samostatné výděleč-
né činnosti (SVČ),“ říká Alena Zava-
dilová.  

Dobře se osvědčily i cílené pro-
jekty Evropského sociálního fon-
du, např. pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP) nebo dlou-
hodobě evidované uchazeče o 
zaměstnání. -lko-

ING. ALENA ZAVADILOVÁ, ředi-
telka kontaktního pracoviště Úřadu 
práce ČR ve Žďáře n. S. Foto: archiv

Rekvalifi kace zvyšují šanci na práci 
nezaměstnaným v každém věku
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Krásné Vánoce
a šťastný nový rok
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Trojice žen hned po vstupu 
naplnila naši redakci smíchem. 

Parta s dobrou náladou, která 
si však při sportu dokáže sáh-
nout na dno. To jsou závodnice 
ze žďárského klubu orientační-
ho běhu. 

 Lenka Kopčáková

„Nejsme žádné cukrové panen-
ky,“ říká za všechny letošní mistry-
ně světa v orientačním běhu Alena 
Rosecká. Svůj poslední cenný kov si 
přivezla koncem léta z estonského 
Tallinnu, kde zvítězila v konkurenci 
220 závodnic v kategorii ženy 60 – 
64 let. 

„Od letoška již patřím do této kate-
gorie,“ konstatuje s nadhledem. Před 
deseti roky Rosecká vyhrála MS 
veteránů v Rakousku a před pěti lety 
zvítězila v Maďarsku. K orientační-
mu běhu se prý dostala úplně náho-
dou, jako třicetiletá. 

Hodili mě do vody, a plav!
„Jednou se mě zeptala kolegyně z prá-

ce, zda to nechci zkusit. Že potřebují 
náhradu do štafet za odcházející člen-
ku,“ vzpomíná. Od dětství lyžovala, 
jezdila na kole a s buzolou to také 
uměla, tak coby ne… Ale začátky v 
terénu prý nebyly snadné. „Nastou-
pila jsem v hlavní věkové kategorii, kde 
jsou tratě nejdelší. Prostě mě poslali do 
lesa, a tam se snaž...Ale nějak jsem se 
s tím popasovala,“ ohlíží se žena pří-
rodní nátury.

Aneta vyhrála
horský závod

Její o víc jak 40 let mladší svěřenky-
ně Aneta Nechutová zase na stupni 
vítězů stanula při říjnovém Mistrov-
ství ČR v extrémním horském orien-
tačním běhu v Krušných horách. 

„Ale nám medaili nedali, pouze 
diplom,“ zlobí se naoko student-
ka žďárského gymnázia. Její horský 
závod na extrémní vzdálenost má 
na rozdíl od běžného orientačního 
běhu tu zvláštnost, že se běží ve dvo-
jicích. „Domluvila jsem se s kamarád-
kou z Jihlavy. Sobotní i nedělní tratě 
měly každá 20 km s poměrně velkým 
převýšením,“ ohlíží se Aneta. Na tako-
vý závod nelze natrénovat za měsíc a 
dívka se soustavně připravuje pod 
vedením zkušené Aleny Rosecké. 

„Teď jsem ve třeťáku, tak mám na 
orienťák ještě čas, ale příští rok matu-
ruji. Uvidíme jak to půjde,“ očekává 
Aneta.

Mapy přesnější
než vojenské 

Na otázku, jak jde dohromady dív-
ka a mapa, Aneta se jen směje. Ori-
entační běžec totiž musí ovládat spe-
ciální značky a barvy mapy, která 
se liší od běžných map. Orientační 
mapy v měřítku až 1:15.000 jsou ješ-
tě podrobnější než ty vojenské. 

První v jejich rodině prý přišel 
s orientačním během její brácha. 
Chvilku běhal, a pak se přidala celá 
rodina. „Anetka je šikovné děvče a 
pustila se do toho s vervou,“ chválí tre-
nérka. 

Poslední z trojice, Alena Nechuto-

vá, je maminkou nadané běžkyně. 
O sobě tvrdí, že je tu jen do počtu a 
orientační běh dělá pro relaxaci.

Sportovní klub policie
Žďárský oddíl orientace existu-

je nejméně 40 let. Zajímavostí je, že 
historicky patří mezi sportovní klu-
by policie. 

„Děláme základní druh orientačního 
běhu, někdy se mu říká pěší. To zname-
ná, že běžíme „po vlastních“, vysvětlu-
je s humorem sobě vlastním Alena 
Rosecká. Další varianty tohoto spor-
tu jsou na kole a na lyžích. „Dnes 
moderní trail, s důrazem na hodně 
přesné čtení mapy, vznikl původně jako 
varianta určená pro vozíčkáře a hůře 
pohyblivé lidi,“ dodává. 

Oddíl má současně na 50 členů, a 
rád by omladil. Rosecká chodí do 
škol pořádat ukázkové hodiny orien-
tačního běhu. „Žákům 4. a 5. tříd se 
práce s mapami žďárských sídlišť líbí, 
pak si to jdou i vyzkoušet, ale k nám 
do oddílu se přihlásí minimum,“ kon-
statuje trenérka. Přitom devizou 
„sportovních“ dětí je mrštnost. 

V krizových situacích
lidé tápou

Práce s mapou a buzolou bývala 
kdysi součástí branné výchovy, ale 
na tu se začalo koukat skrz prsty. 
„Jenže pak se zjistilo, že lidi neví, jak 
se v krizových situacích chovat. Česká 
unie sportu proto vypsala projekt na 
podporu braných dovedností v oblas-
tech orientace, střelby, kynologie, vod-
ního živlu.. Náš klub se do toho také 
přihlásil,“ informuje Alena Rosecká. 

Trenéři učí mladé orientační běž-
ce správnému chování v přírodě, a 
hlavně samostatnosti. Cílem je, aby 
se děti v lese nebály a naučily se mít 
zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
„Když to „zvořou“, tak si musí umět v 
lese nějak poradit,“ přibližuje Rosec-
ká. 

Závody orientačního běhu se 
konají za každého počasí, a závod-
ník nemůže přemýšlet, zda se zamá-
čí, nebo ušpiní. Prostě musí podat 
výkon. „Pak ty slečny doběhnou, 
načančají se a jsou zase pěkné,“ směje 
se jejich trenérka. 

Město Žďár podporuje klub ori-
entačního běhu dotací na základ-
ní sportovní činnost, občas se najde 
sponzor. „Jsme vděční za všechno,“ 
konstatují běžkyně.

Orientačním běžcům nedávno 
začala zimní příprava. „Je to hodně o 
individuálním tréninku, kvůli sněhu se 
třeba tolik nedělají mapová cvičení, ale 
jezdí se na soustředění, na lyže, a hod-
ně se běhá,“ přibližuje Anetka.

Veteráni
s vlastními pravidly

Zatímco v jiných věkových kate-
goriích se orientační běžci musí k 
nejvyšší světové soutěži probojová-
vat přes národní a evropské soutěže, 
veteráni mají rovnou mistrovství 
světa. 

Na ně se závodníci nemusí nomi-
novat v rámci národních svazů, ale 
pro MS veteránů musí splňovat jedi-
né kritérium, a to je věk nejméně 35 
let. 

Kolik toho závodník v orientačním 
běhu umí, to záleží jen na něm. Vete-
rán si samozřejmě vše hradí sám. 
„Konkrétně v Estonsku mě vyšlo star-
tovné na 4.000 Kč. Jela jsem společně s 
českou výpravou, a cesta i s polopenzí 
vyšla asi na 15.000 Kč,“ říká závod-
nice.

Alenu Roseckou při MS v Estonsku 
podpořil Kraj Vysočina. S nadsázkou 
říká, že každý mezinárodní závod je 
taková její dovolená. „Vždy našetřím, 
a vyjedu závodit,“ zlehčuje. 

Nejtěžší terény
má Skandinávie

Terén estonských lesů při MS byl, 
dle Aleny Rosecké, náročnější. „Bylo 
těžší se orientovat a hledat postupy, 
kudy z kontroly na kontrolu,“ ohlíží 
se. Má již v nohou terény střední 
Evropy, Dánska a Skandinávie, kde 
si prý mnohdy i zkušený běžec při-
padá jako úplný začátečník. 

Třeba ve Švédsku jsou náročné 
terény, plné skal, bažin a rybníčků. 
„Oni to ti Seveřané znají a při běhu 
dělají drobné krůčky, jakoby cupita-
jí. Nesmí se moc dupat. Kdežto když 
neznalý našinec udělá v bažinách 

pořádný krok a skočí, rovnou se probo-
ří,“ líčí závodnice. 

Po pás v bahně
Na to se Anetka začne usmívat. 

Také má podobný zážitek, a ani 
nemusela do Švédska. Vzpomíná na 
jeden závod za deštivého počasí, při 
němž nabíhala ke kontrole a musela 
přes bažinu. 

„Odhadovala jsem, že nebude hlub-
ší, jak po kolena, ale to jsem se splet-
la. Najednou jsem zapadla po pás a 
nemohla jsem se dostat ven. Jen jsem 
viděla ten lampión, jak visí dva met-
ry přede mnou, a v lese nikdo nebyl. 
Tím, jak jsem se snažila vyhrabat, pro-
padala jsem se ještě víc,“ líčí. Naštěs-
tí jí pomohl další běžec. „Někdy to 
jsou opravdu silné zážitky,“ komen-
tuje Rosecká a přidává své oblíbené: 
„Nejsme z cukru“.

Bloudění je normální
Na dotaz, zda orientační běžci také 

někdy bloudí, trojice žen se smí-
chem přiznává, že bloudění k tomu-
to sportu neoddělitelně patří. Jen 
prý ti super běžci nikdy bloudění 
nepřiznají. Mluví o drobné chybě…

 „Orientační běh je rozšířený sport 
po celém světě, dokonce víc jak lední 
hokej, ale není vidět. Závodníci pros-
tě zmizí v lese, a pak vyběhnou,“ říká 
Alena Nechutová. GPS, kterou mají 
ve vestičce na zádech, je jediná mož-
nost, jak na velké obrazovce v cíli 
sledovat pohyblivé body. 

Prvenství naší televize
 „Ale nastala změna. Skvělou repor-

táž i z tohoto divácky nezajímavého 
sportu umí natočit naše Česká televize. 
V roce 2016 se na ni dokonce obrátili 
švédští pořadatelé MS,“ oceňuje Rosec-
ká. Aby Češi odjeli dělat sportovní 
přenos orientačního běhu do skan-
dinávského státu, tak to už je něco! 
Tahají prý kilometry kabelů po lese, 
a není výjimkou, že reportéři kvů-
li záběru uběhnou se závodníky kus 
tratě i s velkou kamerou. „Většinou 
mají malé kamerky na čele a běží s 
námi. Pak na záběru z hustého poros-
tu vidíte, jak ruka rozhrnuje roští...“ 
komentuje účastnice. 

Běžci s mapou na trati vyhledávají 
kontroly, čili trojboké lampiony, visí-
cí na tyči. Dříve byly uvnitř kleštič-
ky, kterými cvakli dírky do své prů-
kazky. Dnes závodník vloží svůj čip 
do elektronického zařízení na kon-
trole. Výsledky závodu se tak rychle 
zpracují.

Běžci a lesní zvěř…
Pohyb po lese prý občas přine-

se i zážitky s lesní zvěří. „Srnky, ty 
jsou sranda, ale horší jsou kanci. Také 
už mi přebíhali přes cestu, to se člověk 
minimálně lekne,“ říká Rosecká.

„Já jsem jednou preparovala zaklí-
něnou srnku z plotu,“ vzpomíná Ale-
na Nechutová, kterou prý ze závodu 
vyrušilo hlasité naříkání. Srnka uvíz-
la celým trupem a nemohla tam, ani 
zpátky. „Byly jsme vyděšené obě dvě, 
ale já ji tam nemohla nechat… A stej-
ně nikdy nevyhrávám. Srnka přišla sice 
o trochu srsti, ale jinak jí nic nebylo a 
odběhla,“ vzpomíná závodnice. 

ŽĎÁRSKÉ orientační běžkyně Alena Rosecká (vlevo), Aneta Nechutová (upro-
střed) a její maminka Alena Nechutová. Jak jinak než nad mapami.
 Foto: Lenka Kopčáková

Žďárský orientační běh sklízel zlato
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Klub českých turistů

Hudební klub Batyskaf Volejbal

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Basketbal BK Žďár

Klub kardiaků
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Žďárské noviny

Premiéra Ekotopfi lmu
Žďár v pátek 20. ledna uvidí ty nejlepší fi lmy 

o životním prostředí z celého světa. Premiéro-
vě je přiváží festival Ekotopfi lm.  

Na diváky čekají ty nejlepší fi lmy s nejnověj-
šími vědeckými poznatky. 

Jde o nejstarší  festival dokumentárních fi l-
mů o životním prostředí a udržitelném rozvoji 
na světě. První ročník se v roce 1974 odehrál  
ještě v bývalém Československu. 

Kino Vysočina 20. 1., od 16.00 do 22.00, 
vstup zdarma. -lko- 

BK Žďár nad Sázavou 
Hala TJ Bouchalky

So 21. 1. ve 20.00 ZR – TJ Tesla Pardubice, 
2. liga muži

Ne 22. 1. v   10.00   ZR – BVK Holice, 2. 
liga muži

Hala 2. ZŠ Žďár 3
Pá 6. 1. v 19.30 ZR – MK Technic Tišnov, 

2. liga ženy
So 7. 1. v 9.00 a 11.00 ZR – BC Vysočina, 

mladší minižáci U12
v 13.00 a 15.00 ZR – Sokol Podolí, NRD 

kadeti U17
So 14. 1. v 10.00 a 12.00 ZR – KP Brno, ml. 

minižákyně U12
v 17.00 ZR – Basket Poděbrady, 2. liga že-

ny
Ne 15. 1. ve 12.00 ZR – Basketbal Nym-

burk B, 2. liga ženy
So 21. 1. ve 13.00 a 15.00 ZR – So-

kol Vysoké Mýto, NRD kadeti U17
v 17.00 ZR – BK Strakonice, extraliga ju-

niorky U19
Ne 22. 1. ve 12.30 ZR – BA Sparta Praha, 

extraliga juniorky U19
So 28. 1. v 18.00 ZR – ASK Blansko, 

OP muži B
v 10.00 ZR – TJ Třebíč, OP muži B

Změny začátků utkání vyhrazeny. Sledujte 
místní tisk nebo nástěnku na hale ZŠ Komen-
ského 2.

Nám. Republiky 146
 7. 1. | 21.00
VÍTEJ 2017
LETROUROU | THE SUSPENZORS | 

THE WEATHERMAKERS
 8. 1. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Mluví Jan Keřkovský a hraje duo STRU-

NY
10. 1. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU
11. 1. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU
20. 1. | 22.00
EKOTOPFILM Aft erparty
21. 1. | 20.30
HIGHLAND FEST no.8
D.O.P. | JO ANN | PLÁN TO KILL | 

KA AR
28. 1. | 20.00
REVOCK - křest CD „Černá noc“
REVOCK | DIRTY WAY | BELLS

Muži – 2. liga
St  4. 1. 18.00 ZR – BK Havl. Brod 

So 14. 1. 17.30 ZR – HC David Servis Č. 
Budějovice 

St 25. 1. 18.00 ZR – IHC Písek
ELIOD extraliga ml. dorostu
Út 3. 1. 15.30 ZR – HC Ridera Vítkovice      
Ne 8. 1. 17.00 ZR – PSG Zlín
Ne 29. 1. 17.15 ZR – AZ Havířov
Liga staršího dorostu
Pá 6. 1. 19.30 ZR – PZ Kladno      
Ne 8. 1. 17.15 ZR – HC Tábor
Ne 22. 1. ?? ZR – Meteor Třemošná
Liga juniorů
Ne 8. 1. 14.15 ZR – KLH Vajgar J. Hradec
Pá 20. 1. 19.00 ZR – SK HS Třebíč
Pá 27. 1. 19.00 ZR – IHC Písek 

Nábor malých hokejistů a hokejistek v so a 
ne ráno. Vybavení: brusle, hokejka, rukavice 
(i lyžařské), přilba (i cyklistická) Tréninky 
zdarma, možnost zapůjčení výstroje. Více na: 
www.hokejzr.cz.

Zveme členy i ostatní zájemce: 
Čt 5.1. 9.00 – 10.30, budova ČP, 2.p.,dv. č. 

305 - KLUBOVÉ SETKÁNÍ. Přehled akcí na 
1. pololetí 2017.

Po 9. 1. 15.00. VOŠ a SPŠ, Studentská 
761/1 - ZAHÁJENÍ REKONDIČNÍHO 
CVIČENÍ. (každé pondělí 15.30–16.30)lze 
se nově přihlásit.

REHABILITAČNÍ V BAZÉNU RC (jen 
pro přihlášené)

1. sk.  9. 1.  7.30., 2. sk. 10. 1.  7.30, 3. sk. 
11. 1.  8.00.

 1. 1. Novoroční výšlap na Peperek (17 
km) v 9.00 MěÚ

 7. 1. Nížkov-Buková-Přibyslav (8 km) v 
7.25 nádr. ČD

14. 1. Bystřice n.P.-Suché Louky-Nedvě-
dice (14 km) v 8.25 nádr. ČD

21. 1. Okolím Žďáru za „Dračími lodě-
mi„ na Pilák (12 km) v 9.00 MěÚ

28. 1. Žďár nad Sázavou – Tři Studně (15 
km) v 8.25 nádr. ČD

Od Dažboga po Masaryka
Až do 15. ledna je na Tvrzi k vidění výstava 

o  vánočních zvycích na Horácku. Jejich pů-
vod mnohdy sahá do pohanských dob. Pozná-
me  Dažboga, saturnálie i germánský Yule. 

Ve středověké vánoční jizbě se štědrovečer-
ním selátkem uvidíme  Průvod bláznů, ve vá-
noční světnici z přel. 18. a 19. stol. zase prů-
vod mikulášský, se zapomenutými postavami. 

K vidění je prvorepubliková kuchyně, a 
v Moučkově domě i typický adventní sorti-
ment té doby.  Ve vánočním je i měšťanský salón, 
a bývalé Muzeum knihy připomíná pár knih 
s vánoční tematikou 19. století. Od 31. ledna 
začíná výstava hraček. -red-

Sportovní hala Bouchalky
So 21. 1. v 9.00 a 13.00 Žižkov Praha (2. li-

ga - ženy)
So 21. 1. v 11.00 a 15.00 Velké Meziříčí (2. 

liga - muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 14. 1. v 10.00 a 13.00 Havl. Brod (kraj. 

přebor – muži)
So 21. 1. v 9.00 Havlíčkův Brod, Jihlava 

(kraj. přebor – ml. žákyně)
So 28. 1. v 10.00 a 13.00 Brno (1. liga - ka-

detky)

31. 12. a 1. 1. MUDr. Dagmar Chytrá, 
Tyršova 855, N. Město n. M. (739 093 334)

7. a 8. 1. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ, 
Palachova 35 ZR 4 (774 430 777)

14. a 15. 1. MUDr. Beáta Bílková, ZS 
Žďas, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

21. a 22. 1. MDDr. Zuzana Kopicová, 
Žďárská 73, N. Město n. M. (566 618 060)

28. a 29. 1. MUDr. Beáta Bílková, ZS 
Žďas, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. Aktuál-
nost rozpisu zubní LPS sledujte na www.nnm.
cz. Denně: zubní LPS v Jihlavě, www.nemji.
cz/zubni-pohotovost, Non-stop: zubní LPS 
Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 (545 
538 421).

Divadla

Pořady pro děti

Výstavy

Tanec, zábava

Koncerty

Kino Vysočina vás zve

Program na leden 2017

Od 4. – 29. 1., Galerie Stará radnice 
KA TEŘINA ŽÁKOVÁ / KERA MI-

KA 
PAVEL REMAR / POUTNÍCI / FO-

TOGRA FIE
Vernisáž 4. 1.  v 17.00. 
Otevřeno út–pá 10.00–12.00 a 14.00–

17.00 hod., so a ne 14.00–17.00 hod.

Do 29. 1., Malá Galerie Stará radnice
BOHUMILA MÁLKOVÁ - OBRA -

ZY
Otevřeno dle otevírací doby IC.

Do 29. 1., Městské divadlo
MŠ VESELSKÁ SLAVÍ 30 LET
Otevřeno hodinu před  a  během před-

stavení.

Ne 22. 1. v 15.00 
Dům kultury 
PÍSKOMIL SE VRA CÍ 
Dětský karneval

Čt 19. 1. v 19.00
Městské divadlo 
VIZITA
Hraje: Jaroslav Dušek (vyprodáno)

Po 16. 1. v 18.00 
Dům kultury  (pronájem) 
DUO JAMAHA 

St 25. 1. v 19.00  
Dům kultury  
MARTA KUBIŠOVÁ 
Poslední recitál, hudební skupina Karla 

Štolby

So 14. 1.ve 20.00 (pronájem)
Dům kultury 
DISKO V – LUKÁŠ VACEK

Čtvrtek 5. ledna
19.30 PASAŽÉŘI - Sci-Fi (USA 2016, 

T 12+ 2D) 

Pátek 6. ledna
17.00 LA LA LAND - Romantický 

muzikál (USA 2016, T 12+ 2D)
19.30 Velká čínská zeď - Akční fantasy 

(USA / Čína 2016 ČD 12+ 3D)

Sobota 7. ledna
14.30 Anděl Páně 2 - Pohádková ko-

medie (Čes 2016,  ČD 2D)
17.00 Manžel na hodinu - Komedie 

(Čes 2016, ČD 12+ 2D)
19.30 Velká čínská zeď - opakování

Neděle 8. ledna 
14.30 Zpívej - animovaný muzikál 

(USA 2016, ČD 2D) 
17.00 Velká čínská zeď - opakování

Čtvrtek 12. ledna 
19.30 Všechno nebo nic - Romantická 

komedie (Čes 2017,  ČD 2D)

Pátek 13. ledna 
17.00 Pod rouškou noci – Krimi 

(USA 2016, T 15+ 2D)
19.30 Proč právě on? - Komedie (USA 

2016, T 15+ 2D)

Sobota 14. ledna 
14.30 Odysea – Životopisný (Fra 

2016, T 2D)
17.00 Velká čínská zeď - opakování
19.30 Všechno nebo nic - opakování
Neděle 15. ledna 
14.30 Červená želva
17.00 Proč právě on? - Opakování

Čtvrtek 19. ledna
17.00  xXx: Návrat Xandera Cage – 

Akční thriller (USA 2017, T 12+ 2D)
19.30 Filmový klub: Bratříček Ka-

rel – Dokumentární (Čes/Pol 2016, ČD 
2D)

Pátek 20. ledna 
16.00 Mezinárodní festival doku-

mentárních fi lmů – Dokumentární,  
www.ekotopfi lm.cz, vstup volný

Sobota 21. ledna 
14.30 Tanečnice – Životopisné drama  

(Bel/Čes 2016, T 2D)
17.00 Rozpolcený - Horor (USA 

2016, T 12+ 2D)
19.30 xXx: Návrat Xandera Cage - 

Opakování

Neděle 22. ledna 
14.30 Divoké vlny 2 – animovaná ko-

medie (USA 2017, ČD 2D)
17.00 Pod rouškou noci - Opakování

Čtvrtek 26. ledna
17.00 Anděl Páně 2 - Opakování
19.30 Spojenci – Romantické drama 

(USA 2016, T 12+ 2D)

Pátek 27. ledna 
17.00 Zakladatel - životopisný (USA 

2016, T 12+ 2D)
19.30 Resident Evil: Poslední kapi-

tola - akční Sci-Fi (Něm/Austr/Kan/ 
Fra 2016, T 15+ 2D)

Sobota 28. ledna 
14.30 Psí poslání - Komedie (USA 

2017, ČD 2D)
17.00 Miluji tě modře - Romantická 

komedie (Čes 2017, ČD 2D)
19.30 Resident Evil: Poslední kapi-

tola - Sci-Fi (Něm/Aust/Kan/Fr 2016. 
T 15+ 2D)

Neděle 29. ledna
14.30 Divoké vlny 2 - Animovaná ko-

medie (USA, 2017 ČD 2D)
17.00  Spojenci - Romantický thriller 

(USA 2016, T 12+ 2D)

Výstavy  
Do 6.1.
Čechův dům - Papírová zima. Vý-

tvarné práce žáků ZŠ Palachova                                   
pobočka Nádražní - Od adventu do Tří 
králů. Práce žáků školní družiny ZŠ Pa-
lachova.             

Po 2. – út 31. 1., odd. pro děti a mlá-
dež - I v nemocnici se může dítě usmí-
vat a něco nového se naučit.  Práce dětí 
hospitalizovaných na dětském odd. Ne-
mocnice Nové Město n. M.     

Pá 20. 1. – út 28. 2., odd pro dospělé 
- Přípravná třída 3. ZŠ se představuje. 
Výstava, prezentace. 

(www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.
cz, tel: 566 623 766)
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