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Téměř hodinu zastupite-
lé města ve čtvrtek 26. ledna 
živě diskutovali nad záměrem 
města postavit v ulici Dvořáko-
va modulovou stavbu Centra 
sociálních služeb s azylovým 
domem pro muže.

 Lenka Kopčáková

Obrátili se na ně totiž o pomoc 
obyvatelé z této ulice, kteří protestují 
proti naplánované stavbě. Má vyrůst 
na volné ploše za hypermarketem 
a do bezprostředního sousedství 
mateřské školky se má přestěhovat 
azylový dům po muže ze Stalingra-
du. 

Lidé z již tak dost zkoušené lokali-
ty sociálního vyloučení se bojí zhor-
šení. Prostředí sousedních garáží při-

tahuje nepřizpůsobivé obyvatele i 
problémovou mládež.

Za obyvatele ulice bojoval zastu-
pitel Vladimír Novotný (ČSSD), 
který se seznámil s lokální situací a 
kolegům potvrdil, že se ztotožňuje 
s názory občanů. „Lokalita je zatíže-
na již v tuto chvíli. Nepřizpůsobiví lidé 
tu zanechávají neskutečný nepořádek. 
Chceme čerpat dotace na stavbu za 
každou cenu?“ ptá se Novotný. „Pře-
sun ze zatížené lokality do zatížené 
lokality nedoporučuji. Dělejme kon-
cepční a systematické věci,“ vyzývá.

Jeho návrh o zastavení projektu v 
Dvořákově ulici při hlasování zís-
kal jen minimum hlasů. Zato prošla 
původní verze návrhu usnesení, a 
město dál chystá projekt Centra soci-
álních služeb ve Dvořákově ulici. 

Jak vysvětluje místostarosta Josef 
Klement (KDU-ČSL), město musí 

stihnout projektovou dokumentaci 
do konce března, aby na stavbu do 
30 mil. Kč získalo až 85% státní dota-
ci. „Pokud nám bude potvrzena dota-
ce, materiál se znovu dostane do dis-
kuze zastupitelů,“ slibuje. Na stejném 
principu modulové stavby buněk na 
základové desce je prý postavena i 
novoměstská Vysočina Arena. 

Současně je azylová ubytovna pro 
muže ve svobodárně č. 5 na Stalin-
gradě, kde je značná koncentrace 
obyvatelstva, a město se snaží službu 
přemístit. „Dvořákova ulice byla vyti-
pována ve spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování,“ říká Klement. 
Pražská agentura je městu ku pomo-
ci v rámci projektu Strategického 
plánu sociálního začleňování. Objekt 
svobodárny pak město plánuje opra-
vit na sociální byty, v rámci projektu 
prostupného bydlení. 

Místostarosta slibuje, že situace 
Dvořákovy ulice se nezhorší, naopak 
zlepší, protože nové centrum bude 
mít stálou službu a zázemí asistentů 
prevence kriminality. 

V návrhu je rozšíření azylové uby-
tovny o dalších sedm lůžek. To 
však nedoporučuje Jaromír Brych-
ta (Nezávislý). Klienti azylového 
domu sice podle něho dodržují řád, 
problém však vidí v nepřizpůsobi-
vých lidech. „Pokud navýšíme kapa-
citu ubytovny, Žďár se stane sběrným 
místem,“ varuje Brychta. „Jako občan 
Žďáru nechci, aby se zde zvýšil počet 
lidí tohoto typu,“ míní a nejraději by 
podobná zařízení viděl za městem.

Za to si Brychta vysloužil negativní 
reakce. „Do situace člověka bez domo-
va se dnes může dostat každý, nepřál 
bych to nikomu,“ říká za všechny sta-
rosta Zdeněk Navrátil (Ždár-ŽM).

NA ROHU ulice Dvořákova město plá-
nuje Centrum sociálních služeb s azylem a 
ubytovnou.  Foto: Lenka Kopčáková

Lidé z Dvořákovy brojí proti stavbě

Na lyžích kolem 
Žďáru

Za příznivých sněhových podmínek 
letošní zimy si přišli na své vyznavači 
bílé stopy. 

Odborně upravované tratě pro klasic-
ké lyžování či bruslařskou techniku v 
těsné blízkosti města navazují na lyžař-
ské stopy sousedních regionů. 

Údržbu ve Ski regionu Žďársko pro-
vádí městská organizace Sportis ve spo-
lupráci s obcemi Polnička, Škrdlovice 
Hamry nad Sázavou, Nové Veselí a Vel-
ká Losenice. 

„Lyžařských tratí kolem Žďáru máme 
asi 120 km, jsou vzorně připravovány a 
mají mezi vyznavači bílé stopy popularitu. 
Zkrátka www.skizdarsko.cz je dobrá adre-
sa pro lyžaře,“ říká místostarosta Josef 
Klement. Za údržbu lyžařských stop 
zodpovídá Josef Holemář a stav tratí lze 
sledovat na webu Ski regionu Žďársko.
 -lko-
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První byla Terezka
Prvním letošním žďárským mimin-

kem, které se narodilo v Nemocnici 
Nové Město na Moravě, byla Terez-
ka. Přišla na svět 2. ledna v ranních 
hodinách.

Prvenství novoročního miminka 
roku 2017 má však v této nemocnici 
kluk jako buk, jménem Louis. Naro-
dil se 1. 1., 25 minut po druhé ran-
ní, a maminka si jej pak odvezla do 
Poličky.

V roce 2016 se v novoměstské 
nemocnici narodilo celkem 827 dětí 
(451 chlapců a 376 děvčat).  -lko-

Odsouhlasili si 
větší odměny

Nařízení vlády z konce loňského 
roku umožňuje navýšení odměn za 
výkon funkce členů zastupitelstev 
města od 1. 2. 2017.

Rada města žďárským zastupitelům 
návrh posunula bez svého vyjádření, 
a ti jej dne 26. 1. odsouhlasili. Zatím-
co před navýšením činily měsíční 
odměny pro 25 neuvolněných zastu-
pitelů města celkem 39 210 Kč, nově 
to je měsíčně 43 474 Kč 

Odměny za práci pro město: 
člen RM 2.428 Kč, předseda výbo-
ru ZM 2.207 Kč, předseda komise 
RM 2.207 Kč, člen výboru, komise 
1.829 Kč, člen ZM 566 Kč. -lko-

Pointy
mají zelenou

Family a Senior pointy ve čtvrtém 
patře polikliniky dostaly letošní kraj-
skou podporu, každé 15 tisíc Kč. 

Jde o poradenská centra pro rodiče 
s dětmi a pro seniory (navíc s Alzhei-
mer poradnou). Radnice schváli-
la smlouvu o dílo s poskytovatelem, 
Kolpingovým dílem ČR. 

Samo město Žďár n. S. věnuje z 
ročního rozpočtu cca 200 tisíc Kč na 
prorodinnou politiku, a podporuje i 
provoz dvou rodinných center. Srdíč-
ko, v režii Kolpingova díla, najdeme 
ve 4.patře polikliniky a Kopretina, v 
režii Charity, působí v areálu hotelu 
Morava. -lko-

Podpora rodinným 
pečujícím

Zejména pečujícím o seniory jsou 
určená bezplatná setkání v rámci 
projektu Pečuj doma a s námi.

V Novém Městě na Moravě je pořá-
dá Diakonie Českobratrské církve 
evangelické. Jde o setkávání laických 
pečujících, formou podpůrných sku-
pin (sdílení a výměna zkušeností, jak 
zvládnout a vyrovnat se s náročnou 
pečovatelskou rolí).

V Domě s pečovatelskou službou 
na Žďárské ulici, vede Martina Tere-
zie Kalábová. Přihlášky nutné: mar-
tina.dvorakova@diakonie.cz.

Soboty 11., 18., 25. 3. a 1. 4., vždy 
od 10 do 16 hodin. Využít lze i bez-
platné poradny pro rodinné pečující 
(sociálně právní poradenství, dru-
hy sociálních dávek, ošetřovatelství 
a kompenzační pomůcky, psycholo-
gická podpora).  -lko-

Údržba sněhu je dostatečná
a včas, Žďár ani na chvíli neu-
važoval o vyhlášení kalamitní-
ho stavu, jako se dělo v někte-
rých městech ČR.

Tak informoval novináře místosta-
rosta Josef Klement. Ve Žďáře je asi 
70 km chodníků a 70 km místních 
komunikací, o které je třeba se posta-
rat. 

„Vysočina je zase po delší době 
zasněžená, ale aktuálně nám počasí 
přeje, a zaměřujeme se na hromady sně-
hu, které vznikly v době, kdy akceschop-
nost prohrnování ulic byla nutná,“ řekl 
Klement k  situaci v polovině ledna. 
Sníh je vyvážen především z míst, kde 
brání rozhledovým trojúhelníkům 
řidičů.

„Současně máme možnost do údrž-
by zapojit i mimořádné vyhrnutí sněhu 
z daných oblastí, a vozidla údržby roz-
šiřují nejen parkování, ale i průchod-
nost chodníků a komunikací ve městě,“ 
vysvětluje místostarosta.. 

Sníh ze Žďáru končí na skladovací 
ploše na konci Jihlavské ulice u lesa. 

Loni radnice při soutěži na doda-
vatele zimní údržby města rozhodla, 
že chce monitoring objednané služ-
by. „Ve výběrovém řízení na dodavatele 
služby bylo defi nováno, že každé zaří-
zení, které se na údržbě podílí, musí 
mít lokalizační zařízení (GPS). Nyní 
můžeme jednoduše prolnout aktivitu 
fi rmy s plánem zimní údržby města,“ 
vysvětluje místostarosta. 

Dle odboru komunálních služeb 
MěÚ je plán dodržován v předepsa-

né formě  a údržba jednotlivých čás-
tí města běží dle priorit stanovených 
Plánem zimní údržby města.

Jen připomínáme, že soutěž měs-
ta loni vyhrála staronová fi rma Stako 
Ing. Pitka, která má se zimní údržbu 
Žďáru letité zkušenosti.

Firma je tedy nově fi nancována za 
odjeté kilometry, a ne již hodinově.  
V případě potřeby Stako provádí čas-
tější údržbu, a podle toho je městem 
placena. Sníh z ploch města odklízí v 
průběhu noci, kdy je minimální pro-
voz.

V době, kdy není kalamitní stav, se 
může technika zaměřit na  vyklízení 
sněhu z parkovišť. Komunitní koordi-
nátorka MěÚ již oslovila realitní kan-
celáře a bytová družstva o kontakty 
na jednotlivé bytové domy.  -lko-

Sníh z ulic končí na Jihlavské

Letošní výtěžek Tříkrálo-
vé sbírky na okrese Žďár nad 
Sázavou překvapil. Činí úcty-
hodných 3.058 807 Kč, což 
je oproti loňsku o 229 284 Kč 
více. 

Přímo ve Žďáře a okolí 
koledníci s 36 kasičkami zís-
kali pro dobrou věc 174 904 
Kč. Tak hlásí žďárská Oblastní 
charita, tradiční organizátor 
Tříkrálové sbírky. 

„TO DOPOLEDNE, kdy u 
nás byli Tři králové, pro mě 
bylo obrovským darem,“ řekla 
paní Růženka ze Žďáru nad 
Sázavou, když zahlédla v okně 
známé postavy. Foto: archiv

Tříkrálová sbírka: přes 3 milióny

Žďár se ofi ciálně připojil
k projektu Místní agenda 21, 
což loni v listopadu odsou-
hlasili zastupitelé. To našemu 
městu přináší dotační možnos-
ti z Kraje Vysočina i minister-
stva místního rozvoje.

 Lenka Kopčáková

Projekt Místní agenda 21 dává 
občanům větší prostor říci své názo-
ry, nápady, nebo se přihlásit se svý-
mi záměry. V Kraji Vysočina není 
MA21 žádnou novinkou a už řadu 
let propojuje především Zdravá měs-
ta, obce a regiony. Na Žďársku někte-
ré okolní obce i města stihly v rámci 
MA21 uskutečnit spoustu podpoře-
ných projektů. Účastní se jej všechna 
bývalá okresní města  Vysočiny. 

Na otázku, proč město Žďár nad 
Sázavou tak dlouho se vstupem do 
projektu váhalo, a s jakými aktivita-
mi v rámci MA21 začne, odpovídá 
starosta Zdeněk Navrátil.

„Důvody, proč se k tomu město nepři-
hlásilo již před rokem 2014, nemohu 
dobře posoudit. Myslím si, že to bylo 
především v tom, že se výše uvedeným 
aktivitám dříve město nevěnovalo, nebo 
pouze v omezené míře,“ říká žďárský 

starosta.
Nyní naše město do MA21 vstou-

pilo především proto, že řadu aktivit, 
které projekt řeší, už Žďár n. S. dělá, 
a to především v oblasti komunikace 
s občany.

„Máme zde SW nástroje, kterými 
může občan přímo komunikovat s úřa-
dem - Dotazovna, Lepší místo či Face-
book. Každý měsíc pořádáme setkání s 
občany, a někdy, když je to nutné a řeší 
se specifi cké téma, pořádáme takových 
setkání i více,“ informuje Navrátil.

Dále vysvětluje, že prostřednic-
tvím projektu Aktivně pro Žďár jsou 
občané města zapojeni do správy a 
údržby veřejných prostranství. Lidé 
se mohli přihlásit se svými záměry 
do tzv. Participativního rozpočtu. 
Město Žďár se zapojilo do aktivit Do 
práce na kole, Města z dobrou adre-
sou...

 „To znamená, že město už aktivity 
MA 21 dělá více než dva roky, jen se k 
tomu ofi ciálně přihlásilo až v r. 2016. 
A to hlavně z důvodu, že díky MA 21 
může čerpat také dotaci z Kraje Vyso-
čina na tyto aktivity,“ vysvětluje sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Projekt MA21 má v kompetenci 
projektová manažerka Radka Rema-
rová. 

Plán aktivit pro rok 2017 se prů-
běžně tvoří, ale již nyní lze říci, že je 
postaven na pravidelném setkávání 
jak s občany samotného Žďáru nad 
Sázavou, tak i s osadními výbory a 
občany místních částí. 

Nyní v únoru město podává na 
Kraj Vysočina žádost o podporu 
naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

Od května také Žďár nad Sázavou 
vstupuje do druhého ročníku tvorby 
participativního rozpočtu města, což 
do podzimu přinese několik veřej-
ných diskuzních setkání. V červnu 
je v plánu Den dětí MŠ s Městskou 
policií a v září akce Dýchej.

Projekt dává lidem „větší slovo“ 

Po žďárském okrese putovalo s cel-
kem 493 zapečetěnými kasičkami na 
2.000 dobrovolníků. Na hlavách měli 
typické korunky Tří králů, lidem vin-
šovali šťastný nový rok, a mnohde na 
dveřích zanechali křídou psané ono 
symbolické K†M†B 2017.

Podle ředitelky Oblastní charity 
Jany Zelené půjde letošní výtěžek 
především na pomoc lidem s men-
tálním a kombinovaným postižením. 
„Bude i vytvořena záchranná síť na 
pomoc lidem ze Žďárska v nouzi, 
část výtěžku zašleme na mezinárodní 
pomoc,“ informuje Zelená.

Děkuje všem koledníkům, kteří se 
vydali do mrazivých ulic, i těm, kdo 
otevřeli své dveře a nezůstali lhostej-
ní k osudům druhých. -lko-
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová okna  
do konce února 2017 a vztahuje se na cenové nabídky  
zhotovené v období 2. 1. 2017. - 28. 2. 2017.

z02-skloE
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Také snímky ze Žďárských novin 
byly během ledna k vidění na  Kraj-
ském úřadu v Jihlavě, při již čtvrté 
krajské výstavě Region Press Foto 
2016.

Přiblížila  díla fotografů z různých 
tištěných i elektronických médií na 
Vysočině.

Lidé po jednání na KÚ pak větši-
nou zamířili i k výstavě, prohlíželi a 
porovnávali snímky profesionálních 
fotografů i záběry amatérské. 

Výstavu tradičně pořádá Územní 
sdružení Syndikátu novinářů Vyso-
čina. Jejím členem je i Petr Klukan, 
šéfredaktor Jihlavských listů, vydá-
vaných společností Parola. Ta kromě 
Jihlavských listů vydává i tři  měsíč-
níky: Žďárské noviny, Třebíčské 
noviny a Noviny jihlavské radnice .

„Fotografi e spoluvytváří stránky 
novin, a často jsou to přímo ony, které 
zaujmou čtenáře přečíst si obsah člán-
ku. Snímky mají nejen estetickou, ale i 
vypovídací hodnotu. Jsou krásné, ošk-
livé, dokumentární, dobové…, zachy-
cují okamžik, který zachovají navždy,“ 
říká Klukan, který se sám dlouhá léta 
věnuje fotografování. 

Na jedné straně lidé viděli doko-
nalé a precizní snímky profesionálů, 
vytvořené s využitím nejlepší techni-
ky, znalostí i zkušeností. Vedle nich 

TABLO věnované Žďárským novinám.
 Reprofoto: Lubomír Maštera

Region Press Foto 2016
přiblížila i Žďárské noviny

Ve prospěch pacientů zatím 
dopadla neblahá situace z kon-
ce roku 2016, kdy již bylo roz-
hodnuto, že Nemocnice Nové 
Město na Moravě od 1. ledna 
zavede směnný provoz.

 Lenka Kopčáková 

S tím souvisely odklady pláno-
vaných operací a rušení některých 
ambulancí, např. ambulance bolesti. 
To samozřejmě vyvolalo živé disku-
se a nelibost žďárské veřejnosti.

Události nastaly z důvodu pro 
nemocnici nesplnitelných požadav-
ků asi dvou třetin lékařů, a marné 
snaze vedení nemocnice na dohodě 

nebo přijatelném kompromisu pro 
zvýšení platů a odměn za služby. 

Nakonec došlo k určité dohodě, 
dialog s lékaři pokračuje, a nemocni-
ce musí ve svém rozpočtu najít sumu 
asi sedmi milionů korun navíc.

Jak ŽN informovala ředitelka 
nemocnice Věra Palečková, ještě v 
předposlední den loňského roku se 
v Novém Městě uskutečnilo jednání 
za účasti náměstka hejtmana Vladi-
míra Novotného, vedení nemocni-
ce, jednotlivých primářů a zástupců 
Lékařského odborového klubu. 

„Bylo dosaženo určité dohody, takže 
směnný provoz od 1. ledna 2017 spuš-
těn nebude, chod všech oddělení je 

zajištěn bez nutnosti změny pracovní-
ho režimu,“ oznámila ŽN ředitelka 
Palečková s tím, že vedení nemocni-
ce a její lékaři našli shodu v základ-
ních bodech vyjednávání, a vznikl 
tak prostor pro další lednová jedná-
ní. 

Cílem je najít řešení i v dalších 
věcech, a tím udržet současný pra-
covní režim dlouhodobě. Kromě 
10% nárůstu tarifů, které zdravotnic-
kému personálu nemocnic garantu-
je nařízení Vlády ČR, jsou zdejším 
lékařům od Nového roku navýšeny 
odměny za služby a je posílen fond 
motivačních a stabilizačních odměn. 
Nemocnice Nové Město na Moravě 

tedy i nadále zajišťuje jak akutní, tak 
i plánovanou zdravotní péči. Pacien-
tům, jejichž zákroky byly na přelomu 
roků odloženy, jsou nabízeny jiné, co 
nejdřívější termíny.

V novoměstské nemocnici slouží 
i ortoped MUDr. Radek Černý ze 
Žďáru. Míní, že jde jen o dočasné 
řešení akutní stabilizace. „Nutné sys-
témové změny jsou již v rukou Kraje. 
Sleduji pečlivě situaci i z pozice rad-
ního města Žďáru n. S., protože novo-
městská nemocnice je ta „naše nemoc-
nice“.

 A jsem rád, že minutu před dvanác-
tou došlo k dohodě, a směnný provoz 
nebude,“ dodává lékař. 

Nemocnice zatím funguje normálně

Zastupitele města nedávno 
dopisem oslovili obyvatelé
z ulice Dvořákova. 

Žádají přehodnocení záměru měs-
ta na umístění Centra sociálních 
služeb města – Azylového domu a 
ubytovny pro muže v ulici Dvořáko-
vě. Zde město vlastní rohovou par-
celu, na níž plánuje zařízení postavit. 
To občany uvedené lokality velmi 
znepokojuje. 

Ulice Dvořákova a Smíchov se 
již delší dobu potýkají se závažný-
mi problémy, jako přespávání bez-
domovců u přilehlých garáží, kde 
požívají alkohol, znečišťují okolí a 
obtěžují občany.

Lidé také upozorňují na shlukování 
problémové mládeže, která za hyper-

marketem běžně distribuuje a kou-
ří marihuanu a chová se vandalsky k 
přilehlému okolí. V minulosti došlo 
opakovaně k vykradení rodinných 
domů v ulici Smíchov, a lidé kontak-
tují městskou i státní policii s pros-
bami o zvýšený preventivní dohled 
nad lokalitou. 

…V okolí jsou již dvě podobná zaří-
zení – Diagnostický ústav na ulici Jiří-
ho z Poděbrad, kdy i jeho chovanci jsou 
onou problémovou mládeží, vyhledá-
vající tento prostor. Dalším zařízením 
je Azylový dům pro rodiče s dětmi „Ječ-
mínek“. Tato část Žďáru je podobnými 
zařízeními tedy již zahlcena... stojí v 
dopise.

...Vyjadřujeme své jednoznačné 
„NE!“ k necitlivě zamýšlenému zása-

Občané žádají o pomoc zastupitele

Žďár byl jednou ze zastávek 
Mezinárodního pochodu pro 
Aleppo, který solidarizuje s lid-
mi v Sýrii, zkoušené válečnými 
zločiny. 

Poutníci věří, že jedinou silou, kte-
rá dokáže zastavit roztočenou spirálu 
zla, je soucit s lidskými bytostmi. 

Na cestě z Berlína do syrského 
města Aleppo poutníci procháze-
li ČR, a jednu noc strávili ve Žďáru. 
Radnice a TJ Sokol poskytly asi 60 

lidem nocleh a stravu. V úterní večer 
24. 1. poutníci besedovali s lidmi při 
setkání v režii místní evangelické 
církve. -lko- 

Česká koordinátorka pochodu pro 
Aleppo Jana Hradílková odpovídala 
na otázky ŽN.

Nemáte obavy o bezpečí poutní-
ků, až dorazíte do této válečné zó-
ny?

Poutníky čeká ještě přes 3,5 tisí-
ce km. Denně se ujde v průměru 20 
km. Smyslem této akce je dosáhnout 
toho, aby až poutníci přijdou, bylo 
bezpečné do Sýrie, potažmo Aleppa 
vejít. Jinými slovy, cílem pochodu je, 
aby v Sýrii bylo umožněno pracovat 
všem, kteří tamějším civilistům chtě-
jí pomoci.

Lze odhadem říci, kolik lidí se k 
vám po cestě z Berlína již přidalo, 
a vaše krédo?

Je to kolem 1500 lidí. Pokud mys-
líte krédem krátké výstižné sloga-
ny, tak ty též postupně vznikají, 
např: Civilisté civilistům. Řešíme za 
pochodu. Mír pro Sýrii je mír pro 
Evropu...  

Tahle akce má propojit lidi, kteří 
neřeší politické pravdy, ale hájí lid-
ský život a důstojnost, a jsou ochot-
ni pro to něco udělat.

Děkujeme městu Žďár nad Sáza-
vou za vlídné pohostinství. -lko-

Poutníci „pro Aleppo“
chtějí zastavit spirálu zla

záběry dokumentující každodenní 
život ve společnosti, krajinu, obec. 
„Možná bychom našli fotografi cké 
chyby, to ale není účelem. Snímky byly 
pořízeny s vědomím, že jsou zachy-
cením doby, která je vždy jedinečná,“ 
dodává Jaroslav Paclík z vysočinské-
ho Syndikátu novinářů.  -lko-   

hu do naší lokality, našeho soukromí 
a života. Nepochybujeme o účelnosti 
podobných zařízení, ale máme za to, 
že je třeba umísťovat je mimo stávající 
obytné zóny... píší. 

V prosinci město uspořádalo 
schůzku, kde zástupci radnice před-
stavili obyvatelům lokality projekt 
zamýšleného zařízení pro muže... 
Z uvedené diskuze vyplynulo, že nic 
není defi nitivní a o záměru se teprve 
bude jednat, s konečným rozhodnu-
tím o realizaci na konci března 2017. 
Po Novém roce jsme se dozvěděli, že 
je údajně rozhodnuto o defi nitivním 
umístění v dané lokalitě, zamýšlená 
stavba je ve fázi přípravy projektu a 

bude dále postupováno obvyklým způ-
sobem... uvádějí pisatelé.

Nedávno město v Dvořákově uli-
ci povolilo zřízení soukromé školky, 
která by měla sousedit s parcelou pro 
azylový dům. 

…Žádáme Vás, zastupitele města, 
o vyčlenění jiné – vhodnější městské 
lokality, kde podobné zařízení nebu-
de nikoho omezovat a nebude vytvářet 
rizikové prostředí. Obáváme se o svoje 
bezpečí…píší lidé a jsou odhodláni k 
veřejné petiční akci.

V závěru dopisu jsou jmenovitě 
podepsáni obyvatelé ulice Dvořákova.

Text dopisu má redakce ŽN k dis-
pozici. -lko-

Civilisté civilistům...
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Hyundai i10, i20 a ix20.

Velká trojka 
rodinných vozů.

Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,7 – 6,5 l/100 km, CO2: 106 – 142 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 3,5 – 6,2 l/100 km, CO2: 92 – 144 g/km;
Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 4,2 – 6,5 l/100 km, CO2: 110 – 150 g/km

Reprezentativní příklad financování Hyundai Finance SMART SUPER vozu Hyundai i10 1,0i man. FAMILY+ s pořizovací cenou 209 990 Kč vč. DPH, výše úvěru: 62 997 Kč, akontace: 70 % (146 993 Kč); 
pevná úroková sazba: 0 %. RPSN: 19,6 %; měsíční (1. – 24.) splátka úvěru: 2 625 Kč, měsíční splátka pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s. (HAV 519,5 Kč, POV 82,5 Kč): 602 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru: 
0 Kč; délka úvěru: 2 roky. Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 77 448 Kč. 

od 199 990 Kč 

Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
Velký prostor, velká bezpečnost, velká výbava. To všechno vám nabízí 
velká trojka prostorných, bezpečných i skvěle vybavených rodinných vozů 
Hyundai i10, i20 a ix20. 

Za ceny již od 199 990 Kč nebo od 3 227 Kč měsíčně.

AUTOCENTR HUDEC, s.r.o.
Masarykova 1494, Nové Město na Moravě 59231
+420 566 618 049 / www.autocentrhudec.hyundai.cz
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Areál městských sportovišť volá po revitalizaci

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing.
Josef
Klement, klub
KDU-ČSL

Otázka na mluvčí politických klubů 
zastupitelstva města zněla: 

Podporuje váš klub revitaliza-
ci sportovního areálu na Bouchal-
kách? Pokud ano, jakou máte reál-
nou fi nanční i časovou představu? 

Postrádáme
ekonomickou vizi

Město převzalo sportoviště v době 
velkých potíží s jejich provozováním. 
Proto se musí jako majitel hlásit k pro-
blémům, které tato sportoviště mají. 
Je tedy správné, pokud se řeší špatné 
sociální zázemí, tribuny a další prosto-
ry našich sportovišť. Město má obec-
nou, komplikovanou a nezapamato-
vatelnou vizi, ale vizi ekonomickou s 
výhledem na několik let postrádáme. 
Všichni, kteří bez mrknutí oka hlasují 
pro zadlužování města, musí již nyní 
říci nejenom, kde vezmeme na všech-
ny plánované etapy rekonstrukce 70 
miliónů korun, ale také jak si před-
stavujeme další pokračování s teniso-
vou halou, skateparkem nebo dalšími 
investicemi. 

Musíme znát odpovědi na otázky, 
kde vezmeme 15 miliónů na spolu-
účast výstavby tělocvičny SPŠ, kde 
jsou připraveny fi nanční prostředky na 
další, určitě nákladnou rekonstrukci 
Vodojemu (rekonstrukce části Vyso-
čan stála více než 100 milionů), nebo 
na přípravu dalšího rozvoje pro bydle-
ní, protože obyvatel města stále ubývá, 
a tím klesají i daňové příjmy rozpočtu. 
Až vedení města předloží tuto vizi a 
představí ji zastupitelstvu, tak můžeme 
konkrétně, reálně a seriózně jednat o 
podpoře jednotlivých záměrů.

Byly stanoveny
priority a etapy

Revitalizace sportovního areálu na 
Bouchalkách je nadčasový projekt. 
Přestože je studie čtyři roky stará, sle-
duje stále potřeby sportovců a oddí-
lů. Bohužel ale paralelně s touto studií 
neproběhla změna územního plánu. 

Rovněž celková investice, dnes 
již bezmála třetina miliardy korun, 
nesměřuje k tomu, že se tato revita-
lizace uskuteční v krátkém časovém 
intervalu. Přesto nechceme, aby zůsta-
lo jen u pěkné studie. Byly stanoveny 
priority a etapy projektu. Tou první je 
zlepšení zanedbaného zázemí pro fot-
bal a tenis. Projekt převyšující šedesát 
miliónů korun, který myslí i na napo-
jení sportovní haly, bude rozložen 
mezi dva až tři rozpočty města. Toto 
rozložení bude také záviset na případ-

ném získání dotace od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Rov-
něž investice do volnočasových spor-
tovních činností v tomto areálu ve výši 
přes 3 milióny korun jasně dokazuje, 
že se na sport v našem městě nezapo-
míná.

Intenzivně hledáme dotace

Politický klub ANO podporuje revi-
talizaci všech sportovních areálů ve 
městě a zároveň podporuje i výstavbu 
nových. Sportovní areál na Bouchal-
kách bude v první fázi opraven tak, 
aby vzniklo důstojné zázemí pro spor-
tovce, kteří v současné době musí být 
v naprosto nevyhovujících prostorách. 
Nevyhovující zázemí pro fotbal bude 
zbouráno, z hlediska historického ani 
architektonického nemá žádnou hod-
notu a bránilo by další etapě revitaliza-
ce celého areálu. 

V minulých letech nebylo pro revi-
talizaci areálu uděláno nic, proto je 
situace v současné době složitá. Je tře-
ba podotknout, že celková revitalizace 
tohoto areálu včetně přístavby zimní-
ho stadionu, kryté haly na tenis či nové 
tribuny je záležitost obrovsky náklad-
ná a město ji samo nemůže fi nanco-
vat. Intenzivně hledáme veškeré mož-
né dotační tituly. Pokud se podaří 
zabezpečit fi nance, může postupně v 
následujících letech proběhnout celá 
nákladná revitalizace areálu na Bou-
chalkách.

Město nemůže veškeré fi nance na 
sport dávat jen na revitalizaci spor-
tovišť, musí i udržovat provozní hra-
cí plochy - led a trávníky za značných 
fi nančních nákladů. Rozdělení fi nanč-
ních prostředků na sport musí být 
úměrné běžnému provozu sportovišť 
proti revitalizaci či budování sporto-
višť nových.

Zděděná studie
není realizovatelná 

(Odpovídající je předseda Komise 
pro sport a volný čas města Žďáru n. 
S.)

ODS podporuje revitalizaci spor-
tovního areálu na Bouchálkách a je si 
vědoma dluhu v podobě nevyhovu-
jícího zázemí především pro fotbalo-
vý a tenisový oddíl. Zděděná studie 
ve svém maximalistickém pojetí není 
realizovatelná. Je zcela mimo fi nanč-
ní možnosti města a není ani v sou-
ladu s platným územním plánem. Je 
důležité, že rozpočet na letošní rok 
alokuje fi nanční zdroje minimálně na 
I. etapu výstavby a rekonstrukce záze-

mí fotbalového stadionu, tenisových 
kurtů a volnočasového streetparku v 
lokalitě za halou TJ. Vše s potřebným 
fi nančním krytím zhruba 60mil. Bude-
me-li se bavit o navrhnuté etapizaci, je 
potřeba, aby v závislosti na náročnos-
ti staveb a zvolených technologických 
postupech, byly tyto práce započaty 
již v letošním roce 2017 a dokončeny 
nejpozději v roce 2018 .

Je nutné si uvědomit, že město také 
poskytuje prostředky svým příspěvko-
vým organizacím na provoz a údržbu 
sportovišť, která jsou v dobrém stavu, 
až na venkovní areál u ZŠ Švermova 4, 
který po 43 letech dosloužil a probíhá 
jeho zásadní rekonstrukce v řádu mili-
onů korun.

Do sportovišť
ročně 10 % z rozpočtu 

Rozhodně zahájení revitalizace spor-
tovního areálu na Bouchalkách pod-
porujeme a v budoucnu podporovat 
budeme. Prakticky všechny sportovní 
objekty v dané lokalitě dožívají z pod-
staty a od dob svého vzniku do nich 
jejich původní majitel TJ (ŽĎAS) 
Žďár investoval velice sporadicky a 
výsledek je stále více patrný. 

Jediná větší modernizace proběh-
la na zimním stadionu (vlastní ledová 
plocha, technologie chlazení a nové 
mantinely), kterou bylo nuceno uhra-
dit město ze svých prostředků a tedy 
dávalo peníze „do cizího“. Dnes jsou 
prakticky všechna sportoviště v té-
to lokalitě v majetku města a to je ny-
ní postaveno před nelehký úkol uvést 
je do stavu, odpovídajícímu dnešním 
potřebám a významu žďárského spor-
tu. Naše fi nanční představa činí cca 
50 mil. Kč ročně (tj. asi 10 % celkové-
ho rozpočtu města) a časový horizont 
revitalizací by neměl překročit hranici 
roku 2022, tj. do konce dalšího voleb-
ního období.

Naše Bouchalky
si to zaslouží

Jsem velmi rád, že se k přípravě revi-
talizace sportovní zóny plně využívá 
studie zadaná předešlou radou města. 

Jsem přesvědčen, že si naše Bouchal-
ky zaslouží tyto peníze, protože jsou 
to nejen investice do sportovišť, ale 
především do našich dětí, mládeže a 
aktivního využití volného času. Sku-
tečnou představu o nákladech máme, 
vychází ze studie, kde byl i velmi kvali-
fi kovaný odhad nákladů a jejich fi nální 
vyčíslení se moc neliší. 

Investice jsou to pravda vysoké, a 
proto se vedení města musí velmi 

snažit získat dotace, jako se to na ten-
to typ strategických investic dařilo v 
předešlém období. Není totiž mož-
né zadlužování města, a to hlavně při 
absenci dlouhodobé ekonomické stra-
tegie města a s ohledem k dalším pri-
oritám.   

První „opravdový“
skatepark

Náš klub revitalizaci sportovního 
areálu na Bouchalkách jednoznačně 
podporuje. Všichni, kdo areál navště-
vujeme, víme, že se s ním mělo začít 
již dávno, a není tedy na co čekat. 

Víme však také, o jak náročnou 
investici se s ohledem na možnosti 
města jedná, fi nanční náročnost zce-
la kompletní revitalizace se pohybuje 
v řádech stamilionů korun a časová v 
řádech desítek let. Jako odpovědní 
hospodáři jsme se rozhodli revitali-
zaci realizovat postupně po etapách 
a aktivně shánět peníze z dotačních 
titulů, těch je však málo a žádostí 
naopak tradičně mnoho. 

Letos se tak začne s opravami, které 
jsou nejvíce akutní, tedy se zázemím 
pro tenisty a fotbalisty, jejichž šat-
ny jsou skutečně v naprosto havarij-
ním stavu. Městské investice budou 
proudit i do oprav zimního stadionu 
a přilehlého oválu. V prostoru mezi 
sportovní halou a řekou Sázavou 
se pak začne s výstavbou historic-
ky prvního opravdového žďárského 
skateparku.

 Připravila Lenka Kopčáková

Mgr. Ludmila 
Řezníčková 
ANO 2011

Petr Staněk,
z pověření
klubu ODS Bc. Ladislav 

Bárta,
klub TOP 09

Mgr. Ondřej
Vykoukal,
klub Žďár ŽM

Sportovní areál 
chátrá

Město Žďár n. S. má z roku 2012 
studii revitalizace sportovního 
areálu na Bouchalkách za 275  mil. 
Kč, z  projekčního  ateliéru  MOZ-
KYT. 

Sportoviště byla v 70. letech 
budována  tzv. v akci „Z“, viditelně 
chátrají  a  mnohde nesplňují hygi-
enické parametry.   

Studie obsahuje např. přístavbu 
zázemí zimního stadionu, regulér-
ní rychlobruslařskou dráhu, kry-
tou tenisovou halu či nové tribuny 
fotbalového stadionu...

Letos radnice vkládá 22 mil. Kč 
do výstavby sociálního zázemí 
pro fotbal a tenis, včetně společ-
né vstupní recepce. S investicemi 
počítá  i v  roce 2018 a na akci shá-
ní dotace.  

Očekávaná stavba tenisové 
haly si však musí počkat na změ-
nu územního plánu, který nyní v 
dané lokalitě počítá jen s doprav-
ními stavbami a muselo by dojít ke 
změně začlenění pozemku.  -lko-
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VE SVĚTĚ ojedinělý závod Dračích saní proběhl 21. 1. na ovále u zimního stadi-
onu.  Foto: Vladimír Ehl, www.dragonboard.cz

Seriál Dračích lodí Vysočiny 2017
 10.6. Dračí Pilák Žďár n. S.
 17.6. Dračí lodě na rybníku Řeka 

O trofej rytíře Mikuláše Střely
 29.7. Draci v Telči, Štěpnický 

    rybník pod zámkem.
 26.8. Dračí lodě Vysočina,

     IX. ročník Žďár n. S., Pilák.
 9.9. Půlnoční drak Horní

     Cerekev, i po setmění.

Závod Dračích saní zahájil sezónu

 za
Vstupenky a informace

na www.koupejse.cz

Nevíte, kam s dětmi o jarních 
prázdninách? Co třeba téma Koně? 
Městská knihovna v Jihlavě pořádá od 
8. do 20. 2. výstavu obrazů s názvem 
Co pro mě znamená kůň, takže první 
prázdninový den ji ještě stíháme. 

Vystavují autorka námětu Yvonna 
Horská, studentka III. ročníku sociál-
ní školy, spolu s uživateli služby Adapta 
Jihlava. 

Jak vysvětluje Radka Běhalová z 
Oblastní charity Jihlava, akce vychází z 
dlouhodobé spolupráce Yvonny Hor-
ské právě s uživateli charitní Odlehčo-

vací služby Adapta. Ta pečuje o osoby 
se sníženou soběstačností. 

Výstava „Co pro mě znamená kůň“ 
začne vernisáží ve středu 8. 2. od 14.30 
hodin. Při této slavnostní bude před-
nesena i krátká povídka z prostředí 
hiporehabilitace, tedy léčby za využi-
tí speciálně vycvičených koní. Přečte ji 
malířka a spisovatelka Bohumila Sar-
nová. Další naše „koňská“ pozvánka 
míří do Zámecké stáje Plandry. V jez-
deckém centru nedaleko krajského 
města pořádají o jarních prázdninách 
tábor pro děti. -red-

Tipy na jarní prázdniny

V mrazivé sobotě 21. ledna 
vypukl na rychlobruslařském 
oválu závod Dragon Boat Race 
On Ice 2017, čili závod Dračích 
saní, na sto metrů.

 Lenka Kopčáková

Ojedinělá podívaná přilákala k zim-
nímu stadionu stovky diváků. Posád-
ky se odpichovaly hůlkami dle rytmu 
bubeníka na přídi, a síla a jednotnost 
vítězila. 

Tento již 4. ročník jedinečného závo-
du v Evropě i v zámoří (kromě Číny) 
zároveň zahajoval letošní Seriál závodů 

Dračích lodí Vysočiny 2017. Moderní 
závod vychází ze staré čínské tradice 
Dračích lodí.

Jak pro ŽN zhodnotil Vladimír Ehl, 
prezident Windsurfi ng Club Vel-
ké Dářko, ledová dráha byla výbor-
ně upravena, což je zásluhou městské 
organizace Sportis. Panovalo sluneč-
né počasí, a i přes pořádný mráz dobrá 
nálada.

Tradičního moderátora Romana 
Dopitu bravurně nahradil Karel Švan-
da, podívanou byly i ohňové sloupy a 
efekty od Draco Ardens Petra Kabeše. 

Závodilo 11 posádek, Slováci na 
poslední chvíli odřekli, protože polovi-
na týmu onemocněla. 

V kategorii Firmy-Mix vyhrála posád-

ka jACOdraci Přibyslav časem 20:07. 
Za ženy si nejlépe vedl místní tým 
TETANIC Žďár n. S. časem 23:27, a 
v kategorii Fun-Mix vyhrál tým Fyšting-
koráb z Jablonce nad Nisou časem 
19:48. Vítěze tradičně čekaly originál-
ní sklenění draci na nerezové sani, od 
uměleckého skláře Oldy Šimpacha.

„Zranění bylo jediné, a to lehčího rázu. 
Pro jistotu jsme přivolali sanitku, ale ta 
naštěstí odjela zpět s prázdnou,“ ohlíží 
se pořadatel. „Ledová dráha po závodu 
zůstala, i po nespočetném odpichování, 
plně funkční a připravená pro bruslení,“ 
uzavírá Vladimír Ehl.
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Únor vůbec nemusí být smut-
ným zimním měsícem. Je to čas 
masopustu, tedy času od Tří 
králů do předvelikonočního 
období, spojený s plesy a kar-
nevaly. 

Jestli hledáte tip na výlet, pak 
zamiřte první únorovou sobotu na 
Veselý Kopec u Hlinska, do Soubo-
ru lidových staveb Vysočina. I když 
letošní masopustní úterý vychází až 
na 28. únor, rozverný průvod vyjde 
už nyní. 

Tradiční masopustní obchůzka na 
Veselém Kopci je doménou nadšen-
ců z Vortové u Hlinska a od roku 
2010 je na Seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. 

Průvod vykročí v 10 a ve 13 hodin, 
u každé roubenky zatančí obřadní 
kolečko. Ženy a dívky by si ale měly 
dát pozor, aby je do kola nevzal med-
věd… Pak mohou rovnou chystat 
kočárek! Medvěd měl někdy i masku 
z hrachoviny, neboť hrách je symbo-
lem plodnosti. Typickými postavami 
masopustu jsou i ženich s nevěstou, 
neboť právě v té době se konávalo 
nejvíce svateb. Masopust ve skan-
zenu skončí v 15 hodin testamen-
tem hříchů, jichž se dopustila maska 
kobyly. Ta bude obřadně poražena. 

Průvod chodíval po vsi a vinšoval 
hospodářům bohatou úrodu. Za to 
fasoval kořalku, slaninu, či tradiční 
koblihy. Veselý den končíval v hos-
podě. Následovala Popeleční středa 

a šestitýdenní předvelikonoční půst. 
Pokud sobotní průvod masek 

nestihnete, historička SLS Vysočina 
Ilona Vojancová radí navštívit památ-
kovou rezervaci Betlém v Hlinsku. 
Jak pro ŽN vysvětluje, v jedné tam-
ních z roubenek naleznete expozici 
vesnických masopustních obchůzek 
a masek z Hlinecka. „Expozice jsou 
přístupné po celý rok, a školy mohou 
využít nabídky speciálních programů, 
nazvaných Živá historie,“ informuje. 
 -lko-

MASOPUSTNÍ obchůzka masek 
na Veselém Kopci byla v  roce 2010 
zapsána mezi světové kulturní dědictví 
UNESCO. Foto: archiv SLS

Nastal čas rozverného
masopustu…

Po deset měsíců ve Žďárských 
novinách probíhala soutěž s 
mexickou restaurací Yucatan, kdy 
jste vždy tipovali správné odpově-
di na tři otázky.

Zároveň se tak mnozí dozvědě-
li zajímavosti z historie pokrmů a 
nápojů ze země prastaré mayské a 
aztécké kultury. 

Ve Žďáře nad Sázavou můžeme 
mexickou restauraci Yucatan nav-
štívit v Husově ulici č. 376/3, šik-
mo naproti hlavní poště. Její majitel, 
Jakub Cibulka, se originálním recep-
turám vyučil v Mexiku, přímo od 
domorodých kuchařů.

Hlavní cenou soutěže za všechny 
správné odpovědi byl Yucatanský 
talíř, specialita podniku, pro 6-8 lidí.

Jakub Cibulka čtenářům ŽN vzka-

zuje: „Děkujeme za velkou účast v naší 
soutěži a doufáme, že jste se u ní dobře 
bavili, a možná se i něco přiučili. Bylo 
pro nás milým překvapením, kolik se 
vás zúčastnilo a kolik správných odpo-
vědí jsme dostali. Proto jsme se nako-
nec rozhodli, že vítězové budou namís-
to jednoho dva,“ uvádí restauratér.

První Yucatanský talíř vyhrál účast-
ník, který jako jediný zasílal všech-
ny odpovědi správně po celou dobu 
trvání soutěže. Uvedl však jen svoji 
e-mailovou adresu. 

„Náš vítěz při této příležitosti vylo-
soval ze všech správných odpovědí dal-
šího výherce. Ještě jednou děkujeme, 
a doufáme že se dál budete účastnit 
našich akcí, které pro vás připr

avujeme,“ vzkazuje Jakub Cibulka.
 (PIYu-2L)

A TO JE první parta úspěšných řešitelů soutěže s mexickou restaurací Yucatan. 
 Foto: archiv J.C.

Soutěž s Yucatanem končí
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Že je v Čechách zase jednou 
pořádná zima? Můžeme se ale-
spoň těšit na léto. Představte 
si:  typický křik ptáků, pohu-
pující se masa vody, a rybáři, 
kteří si v zapadajícím slunci 
připravují sítě k nočnímu lo-
vu…

Ano, jsme v Chorvatsku. Z ven-
kovních restaurací v přístavu lidé u 
sklenky vína sledují, jak rudý kotouč 
rychle míří za obzor. 

…A je tu zase ten  stejný obrázek, 
nad nímž se Chorvaté jen usmívají: 
turisté pózují se sluncem v zádech. 
Fotograf jen čeká na moment, kdy 
jeho partnerka opticky slunce podrží 
v upažené dlani. Cvak, a je to. Nápa-
ditou momentku bude obdivovat 
rodina i známí… 

Za pár minut bude tma, ale to zába-
va teprve začne. Lidé courají ulicemi 
po zcela uhlazené dlažbě, a najed-
nou zavoní „ribe na žaru“, což jsou 
většinou grilované sardinky, polité 
olivovým olejem s česnekem. Při-
kusuje se  bílý chléb. Pan hostinský 

zve ke stolu, a harmonikář, asi starý 
rybář, spustí teskné melodie… Když 
máme štěstí, při veselých „feštách“  
uvidíme i tradiční lidové tance. Děti 
zase neodolají vyvolávání zmrzliná-
ře, který zejména před hezkými sleč-
nami vyvádí s kornoutky „sladoledu“ 
různé šprýmy.

A pokud zrovna není počasí k moři, 
nadchne nás výlet do starobylých 
měst s úzkými uličkami, kostely, a 
hlavně slavnou historií. 

Moderní Chorvaté vyznávají jed-
noduchý umělecký styl, což je patrné 
právě ve městech. Nosí nedbalou, ale 
perfektně sladěnou módu. Na svoji 
historii a čisté moře jsou domorodci 
velmi hrdí. 

Pobřeží Chorvatska je tvořeno víc 
jak 1200 vápencovými ostrovy, ost-
růvky a skalisky, které omývají tep-
lé vody  Jadranu. Zemi každoroč-
ně navštíví téměř 700 tisíc Čechů. 
Někteří volí ubytování v soukromí, a 
jejich „domácí“ bývají velice pohos-
tinní. Na přivítanou nalévají rakiji, a 
české děti mnohdy poprvé ochutnají 
fíky rovnou ze stromu.  -lko-

Češi si Jadran zamilovali

Baroko všemi smysly. To je 
letošní záměr kulturních
a turistických center napříč 
Českou republikou.

 Lenka Kopčáková

Cílem je přiblížit tento směr jinak, 
než jak jej známe ze školy - coby 
dobu temna. Rok českého baroka 
pro rok 2017 vyhlásila společnost 
Czech Tourism pro podporu cestov-
ního ruchu. 

Baroko, coby umělecko-kultur-
ní směr, se zrodilo v Itálii, a Evropě 
vládlo v 17. a 18. století. 

Je zajímavé, že po třicetileté válce 
snad nikde v Evropě neprobíhal tak 
čilý stavební rozvoj, jako v Čechách. 
Novou tvář získávala města, venkov 
i krajina.

Baroko neznamenalo jen nádher-
ně zdobené kostely, monumentál-
ní paláce a zahrady plné barevných 
květů. Rodila se jedinečná sochařská 
díla i vzácně dochované divadlo, a 
hudba. 

Začala éra lázeňství
Ve vrcholném baroku započala éra 

českého lázeňství. Zvláště poté, co 

ZE ŽĎÁRSKÝCH barokních staveb vyniká Santiniho kostel sv. Jana Nepomuckého na 
ZH, dokončený roku 1722. Hra světel a stínů v interiéru… Foto: Lenka Kopčáková

Vydejme se za krásami českého baroka

počátkem 18. století navštívil Karlo-
vy Vary car Petr Veliký. Oblíbeným 
mezi smetánkou se pak stal západo-
český lázeňský trojúhelník… 

Ve Žďáře nemusíme chodit daleko, 
i zde je řada barokních staveb. Nesou 
rukopis geniálního barokního archi-
tekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Z nich vyniká kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, od roku 
1994 zapsaný na světovém seznamu 
UNESCO, dále přestavba bývalé-
ho cisterciáckého kláštera v nyněj-

ší zámek, či nedaleký Dolní morový 
hřbitov.

Ze staršího Santiniho návrhu 
vycházel projekt kaple sv. Barbory 
v centru města, kterou vystavěl cech 
horníků dobývajících železnou rudu 
u Budče.

Jiráskova „doba temna“
Termín „doba temna“ zpopularizoval 

román „Temno“ Aloise Jiráska, ve kte-
rém však autor nelíčí toto období jed-
nostranně, jen jako násilnou rekatoliza-
ci a germanizaci českého národa, jak se 
mu později přisuzovalo.

Po roce 1620 bylo v Čechách a na 
Moravě vyhlášeno obnovené zřízení 
zemské a povoleno pouze katolické ná-
boženství. Tehdy odešlo do exilu snad 
až 200 tisíc českých protestantů, mezi 
nimi i světoznámý Učitel národů, Jan 
Ámos Komenský.

Rok 2018: Příběh 20. století
Tak, jako letošnímu Roku českého 

baroka předcházel Rok císaře Karla IV., 
má být rok 2018 Příběhem 20. stole-
tí a připomínkou vzniku ČSR, ČSSR, 
ČSFR a ČR.

Paradoxem však je, že právě za prv-
ní republiky docházelo v Čechách 
k ničení barokních soch a sakrálních 
památek, coby připomínek habsbur-
ské monarchie. To se nedělo v žádném 
jiném nástupnickém státě podunajské 
monarchie, ani v západní Evropě.
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Ples Beaty Rajské v “V ŽITĚ”

11.3.2017 Dům kultury Žďár nad Sázavou
Program: Monika Bagárová, Jan Kalousek, Těžkej Pokondr a další

Moderuje Petr Salava

Výhra od společnosti GALLPRO

ilustrační foto

Generální partner                                              Partner značky Beata Rajská

Partneři plesu



Školství
STRANA 12

Školáci a studenti mají za sebou 
první polovinu školního roku a 
domů ve čtvrtek přinesli pololetní 
vysvědčení. 

Ti s horšími výsledky si v těchto 
dnech sahají do svědomí a vědí, kde 
přidat. Mnozí také s obavami čeka-
li, co bude doma. Rozumní rodiče 
sice své potomky pokárají, ale pak 
společně hledají cestu jak zanedba-
né učivo dohnat, např. soukromým 
doučováním. 

Ne každému jde všechno a některé 
učivo žák potřebuje v klidu pocho-
pit a zažít. Doučování mnohdy udě-
lá divy a mladý člověk si opět začne 
věřit a prosperovat.

Ale teď už k prázdninám. Jedno-
denní pololetní prázdniny připadly 
na pátek 3. února.

Pak od 6. února do 19. března nava-
zuje celkem šest týdnů, ve kterých se 
podle okresů prostřídají školy v celé 
ČR. Jarní prázdniny v Kraji Vysoči-
na nastanou v týdnu od 20. do 26. 
února, takže budou spíš o lyžování a 
bruslení.

Volno si tedy užívají žáci a studenti 
ze Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Hav-
líčkova Brodu, Pelhřimova a Třebíče. 
Ve stejném termínu mají prázdniny 
i školy okresů Česká Lípa, Jablonec 

Jarní prázdniny v kraji začínají 20. února
nad Nisou, Liberec, Semily, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a 
Bruntál.

S jarním počasím se pak žáci a 
studenti všech škol mohou těšit na 
prázdniny velikonoční. Ty začína-

jí ve čtvrtek 13. dubna a do školy 
se jde až po Velikonočním pondělí, 
tedy 18. dubna 2017.  -lko-

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

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ
PODNIKÁNÍ - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

ZAHRADNÍK 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ
TRUHLÁŘ
ŘEZNÍK UZENÁŘ
KREJČÍ

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

J02-SOŠTD

Obory s maturitním vysvědčením: Obory s výučním listem:

Telefon: 567 112 811, 608 196 484

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.
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Dnešní počítačové děti se 
zbytečně připravují o cenný 
vitamin. Přitom by stačila
denně alespoň chvilka
pobytu na slunci. 

 Lenka Kopčáková

Asi správně tušíte, že jde o vita-
min D, nezbytný v mladém věku pro 
správné utváření kostry. Než bylo 
vynalezeno syntetické „déčko“, hro-
zila zejména u batolat křivice. 

Naše tělo si umí vitamin D přiro-
zeně vytvořit i nyní v zimě, a to už 
po pár minutách na slunci. Musí-
me však naši tvář vystavit sluneční-
mu svitu optimálně půl hodiny. Na 
ultrafi alové světlo kožní buňky oka-
mžitě zareagují a začnou produkovat 
provitamin D ze složky cholesterolu 
obsaženého v naší pokožce. 

Jenže právě v zimě, když zrovna 

slunce nejvíc svítí, školáci a studen-
ti tráví čas ve třídách, a po návratu 
domů zamíří rovnou ke svému note-
booku nebo chytrému mobilu…

 Měli bychom také vědět, že paprs-
ky ultrafi alového světla neprocházejí 
sklem, takže za oknem blahodárný 
účinek slunce nezískáme, maximál-
ně zčervenáme. Úplně ideální je 
snažit se tento defi cit s dětmi dohnat 
o víkendu, při rodinných akcích na 
lyžích, nebo procházkách kolem 
poledne, kdy slunce nejvíc svítí. 

Jak ve své knize Průvodce vegeta-
riána vysvětlují americké dietoložky 
V. Melinová a B. Davisová, obáva-
ná křivice byla zejména na počátku 
20. století velkou hrozbou pro děti 
z průmyslových měst, zahalených 
smogem. Nemoc se projevovala tím, 
že děti měly nohy typicky křivé do 
X, a někdy i deformovanou kostru.

V roce 1925 vědci zjistili, že pro 

ZIMNÍ SLUNEČNÉ dny bychom měli s dětmi maximálně využít. Doplníme si 
tak „déčko“, tolik potřebné pro zdravé kosti.  Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Zimní slunce potřebují děti i dospělí
prevenci a léčení křivice je ved-
le nezbytného pobytu na slunci 
důležitý i vitamin D z rybího tuku. 
A tak začalo to proslulé, a dětmi 
nenáviděné, polykání jedné lžíce 
rybího tuku denně... 

Ve 30. letech 20. století bylo 
v severní Americe použito k distri-
buci umělého vitaminu D kravské 
mléko. A ukázalo se to jako nesmír-
ně důležité opatření pro zlepšení 
veřejného zdraví. U nás v ČR se vita-
minem D obohacují rostlinné tuky. 
Dobrým zdrojem přírodního „déč-
ka“ jsou sardinky. 

 A proč je vitamin D našemu tělu 

tak prospěšný? Dokáže regulovat 
hladinu vápníku v krvi, což probíhá 
třemi způsoby: vstřebáváním ve stře-
vě, vylučováním v moči a ukládáním 
v kostech. Vitamin D ovlivňuje děle-
ní buněk způsobem, který nás chrání 
před rakovinou.

Zejména vitamin D3 napomá-
há vstřebávání fosforu a vápníku do 
krve, a proto se mu také, ve spojitosti 
s dětmi, říká antirachitický vitamin.

Dospělí by měli jít příkladem. 
„Déčko“ totiž potřebujeme tím více, 
čím jsme starší.

 Takže o víkendu a jarních prázdni-
nách, honem s dětmi do přírody!
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Nárůst pacientů s potížemi 
psychiatrického rázu vedl
v roce 2016 městskou poli-
kliniku ve Žďáru nad Sázavou
k rozšíření oboru psychiatrie. 

 Lenka Kopčáková

Rychlé životní tempo, nadprahová 
zátěž a stres působí negativně na naši 
psychiku, vnitřní rovnováhu i zdravé 
sebevědomí. Ve Žďáře tedy již něko-
lik měsíců, kromě soukromého psy-
chiatra s úvazkem 1,0, ordinují další 
dvě odborné lékařky, což se polikli-
nice osvědčilo.

„Dle jejich zkušeností se v posledních 
letech objevuje více opravdových depre-
sí. Můžeme to vnímat jako signál, že 
řada lidí vyčerpá limity svých psychic-
kých možností,“ konstatuje ředitel 
příspěvkové organizace města Poli-
klinika, Michal Hubert Zrůst.

Dle spádovosti by měl žďárské 
poliklinice stačit pouze jediný psy-
chiatr. Ředitel Zrůst tedy oceňuje, že 
mu zdravotní pojišťovny vyšly vstříc 
a nasmlouvaly rozšíření. Zároveň 
ale dodaly, že to je na dlouhou dobu 
poslední navýšení úvazku. 

„Jedna psychiatrička ordinuje dva 
dny v týdnu (MUDr. Stolaříková) 
a druhá jeden den v týdnu (MUDr. 
Zrnová). A nestačí to, mají stále plno. 
Je tedy vidět, že psychiatrie je jedním z 
klíčových oborů, který má význam roz-

víjet i do budoucna,“ myslí si ředitel 
Zrůst. 

Kromě toho do psychiatrické 
ambulance přicházejí i lidé s úzkost-
nými stavy, se záchvaty paniky, či s 
fobiemi. Podle zkušeností odborní-
ků jsou velmi časté i bolesti, primár-
ně způsobované psychikou a stálou 
nespavostí. 

Pomoc v depresi
Deprese je spojena s hlubokým 

smutkem, sníženou aktivitou myšle-
ní, výrazným zpomalením psychiky, 

ŘEDITEL Michal Hubert Zrůst hledá 
pro žďárskou polikliniku dětského psy-
chiatra již dlouhodobě. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Poliklinika zavedla více psychiatrů

Odborníků na dětskou 
psychiatrii je stále

jako šafránu

NOVÝ ROK 2017 vítal Žďár nad Sázavou tradičním ohňostrojem. Pleády svě-
tel létaly k obloze za tónů Smetanovy Vltavy, druhé symfonické básně z cyklu Má 
vlast. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár přivítal rok 2017

Místní poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu v roce 2017 zůstává 
stejný, tedy 580 Kč na osobu a rok.

Od 1. ledna platí ve Žďáře nad 
Sázavou nová vyhláška o odpadech, 
kterou schválili v prosinci zastupite-
lé města.

„Žďár má systém výběru místního 
poplatku nastavený tak, že částka, kte-
rou město vybere, současně odpovídá 
nákladům vloženým do odpadového 
systému,“ informuje starosta Zdeněk 
Navrátil. 

A i když prý byl z úřadu tlak na 
navýšení poplatku, rada a zastupitelé 
se připojují k iniciativě Nového Měs-
ta na Moravě. Tam platí, že pokud 
budou lidé více třídit, radnice popla-
tek nezvýší. 

„Tento rok tedy chceme občany moti-
vovat. Pokud se třídění odpadu zvýší, 
budeme mít také větší příjmy z Eko-
Komu za vytříděný odpad do systému. 
A to by byla větší pravděpodobnost, že 
nedojde ke zvýšení poplatku ani v roce 
2018,“ míní žďárský starosta.

Zelená osada ušetří
Novinkou je projekt Zelená osada, 

který se zkušebně rozjíždí v Mělkovi-
cích. Město nepřistaví na Mělkovice 
kontejner na bioodpad, ale tamních    
40 domácností přijme od města spe-

ciální kompostéry, do nichž bude 
každá rodina řídit svůj biologicky 
rozložitelný odpad.

Tím pádem jejich „popelnice“ 
na směsný odpad budou moci být 
vyváženy jen jednou za 14 dní. Za to 
radnice Mělkovickým nabízí slevu ve 
výši 150 Kč na obyvatele. Tzn., že v 
letošním roce budou za svoz odpadu 
platit pouze 430 Kč na osobu a rok. 
Úřad bude po celý letošní rok ana-
lyzovat ceny, vstupy a úspory, zda se 
Mělkovice do sníženého poplatku 
vejdou. 

Město podalo žádost o 270 doto-
vaných kompostérů, z nichž 40 jde 
na Mělkovice a o zbytek mohou 
požádat obyvatelé z osad i částí 
města. 

Od toho si do budoucna slibu-
je snížení objemu odpadu, za který 
Žďár na skládce v Ronově platí 1000 
Kč/uloženou tunu a v kompostárně 
300 Kč/tunu.

„Držíme se hesla, že nejlevnější je ten 
odpad, který nevznikl. Chceme tedy 
zejména majitele zahrádek motivovat, 
aby si vzali od města kvalitní kompos-
tér a „nezatěžovali“ městský systém 
biodpadem,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil. Kompostéry by měly do 
Žďáru dorazit do jarní sezóny, kdy 
kompostování biologického materi-
álu začíná.  -lko-

Cena za odpad je stejná

které vypadá téměř jako vyhasnutí. 
Jenže v tomto stavu už pacient sám 

odborníka nevyhledá, a je na místě 
pomoc jeho blízkých. Čím dříve se 
člověk k lékaři dostane, tím lépe se 
podaří stav zvládnout a vrátit jej do 
původního stavu. 

V ordinaci žďárské psychiatrie se 
dle zkušenosti lékařů objevují lidé, 
které znepokojuje velká únava, časté 
výkyvy nálady, podrážděnost, poru-
cha spánku. Přicházejí i pacienti s 
poruchami koncentrace pozornosti, 
což vypadá jako porucha paměti. Ti-
to lidé si nemohou najednou vybavit 
informaci, kterou znali, a čím více si 
ji snaží připamatovat, tím méně se to 
daří… 

Další pacienti trpí poruchou střev-
ní peristaltiky, somatickými problé-
my a bolestí žaludku bez interního 
zdůvodnění. Jiní trpí širokým spekt-
rem úzkostí, obav, nejistot a strachu, 
nebo je potkal nějaký šok či životní 
tragédie. 

„Přichází i lidé mající problémy se 
závislostmi různého druhu. Specialis-
tou na tuto oblast byl MUDr. Tkáč, 
ten však již nyní provozuje ambu-
lanci pouze v Jihlavě. Ale i současně 
přijímáme pacienty se závislostmi,“ 
ujišťuje ředitel. Dodává, že velký kus 
práce v tomto vykonává Adiktolo-
gická ambulance Spektrum v Žižko-
vě ulici. 

„Lze obecně říci, že problémy, které v 
naší ambulanci psychiatrie řešíme, při-

náší dnešní doba. Je spíše materiální, a 
morálka, dobré vychování, úcta k dru-
hému či souznění jsou spíše na záva-
du,“ konstatuje Zrůst. Předpokla-
dem úspěchu je navštívit odbornou 
ambulanci včas. 

Dětských psychiatrů
je pomálu

Žďáru nad Sázavou, tak jako mno-
ha a mnoha městům, však zcela chy-
bí ambulance dětské psychiatrie.

„Ta zde bývala, ale paní doktorka 
dala přednost privátní ambulanci v 
Jihlavě. Takže nyní je nejbližší dětská 
psychiatrie ve Velké Bíteši, Jihlavě, či v 
léčebně v Havlíčkově Brodě,“ konsta-
tuje ředitel Zrůst. 

Dětští psychiatři jsou přímo „nedo-
statkovým zbožím“ napříč republi-
kou, od Aše po Ostravu. „Jak jsem si 
zjišťoval, v ČR je asi jen 120 dětských 
psychiatrů, takže situace je opravdu 
tristní,“ uvádí.

Problém je prý v potřebné další 
nástavbové atestaci na dospělou psy-
chiatrii. Když se totiž odborník roz-
hodne věnovat se dětským pacien-
tům, a má za sebou pětiletou atestaci 
psychiatrie pro dospělé, musí absol-
vovat ještě další roky studia a praxe, 
aby na atestaci pro dětskou psychiat-
rii dosáhl. 

Koho stres nejvíce ohrožuje 
Zde je deset povolání, kde jsou lidé 

více ohroženi stresem: piloti, řídící 
letového provozu, pracovníci ve velí-
nech elektráren, sekretářky, ženy na 
mateřské dovolené, novináři, léka-
ři a zdravotníci, učitelé, manažeři 
na střední úrovni řízení či dělníci u 
pásu. Dnes už musíme přičíst i neza-
městnané. 
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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

www.sok.cz/prefa

Ušetřete na své stavbě! 
Železobetonové PREFA prvky zlevní, 

zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o. 
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem 
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních 
prvků. Po pěti letech získávání zkušeností v omezených 
prostorách poloprovozu vybudovala nové výrobní haly 
s  moderním zařízením, které už rok naplno produkují 
prefabrikáty především pro potřeby vlastních zakázek. Firma 
má za sebou zkušenosti z výroby řady PREFA rodinných domů 
(Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice, Hrotovice), bytových 
domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek), obchodního domu 
v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně PREFA prvků pro 
průmyslové a zemědělské stavby.

Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl 
právě za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu 
staveb, a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně 
zařazením dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních 
dílců). Díky novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní 
betonárny mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které 
není nutné omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 
100 a 150 mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, 
prostupů, vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro 
elektrické kabely, elektroinstalační krabice, plastové vodovodní 
potrubí apod.). Certifi kovaná výroba probíhá v optimálních 
podmínkách výrobní haly bez vlivu počasí a je pod stálou 
kontrolou kvality. 

Pro stavebníky a stavební fi rmy v okolí Třebíče 
nabízíme především individuální řešení prvků pro stavby např. 
stropní a podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí 
do 5 m, stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m 
a hmotnosti do 6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, 
opěrné stěny apod. Vyrábíme také základové prahy s vloženou 
tepelnou izolací, sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 
1200 mm a délky do 12 m. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku dle konkrétních 
potřeb Vaší stavby.

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:



STRANA 16 Zaměstnání ŽN - ÚNOR 2017

Největší šance získat na 
Žďársku práci brzy po ukon-
čení školy mají absolventi VŠ, 
zejména lékařských fakult, 
absolventi technických oborů 
ve strojírenství a elektro. 

Velká poptávka je také po 
absolventech řemeslných
oborů.

 Lenka Kopčáková

Jaké jsou šance absolventů škol a 
uchazečů o práci, přibližuje Ing. Alena 
Zavadilová, ředitelka žďárského kon-
taktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Můžete dle svých zkušeností říci, 
o jaké pracovní pozice mají zdejší 
zaměstnavatelé největší zájem a zda 
tomu odpovídá nabídka uchazečů o 
práci?

Nabídka volných pracovních míst 
(VPM) je v našem regionu poměrně 
pestrá, pohybuje se kolem 750 míst a 
zahrnuje škálu od pomocných profe-
sí, přes profese s požadavkem výuční-
ho listu nebo maturity, až po profese 
vyžadující vysokoškolské vzdělání.

Zaměstnavatelé poptávají ve větší míře 
např. pracovníky do oborů služeb, jako 
kuchaře (56), servírky a číšníky (34), 
pracovníky ostrahy a strážné (61), pro-
davače, pokladní, specialisty prodeje a 
obchodní zástupce (60) a další pracov-
níky pro výrobu potravin (26), nebo 
pracovníky sociálních služeb (11).

Velká poptávka je po pracovnících 
výroby, mechanicích a opravářích (36), 

pracovnících na montáže (140), seřizo-
vání a svařování (61), včetně stavebních 
oborů (29), elektrotechnických oborů 
(19), po profesionálních řidičích (49) 
či obsluze manipulačních vozíků (19), 
nebo pomocných a manipulačních děl-
nících (59) apod.

Zaměstnavatelé nabízejí rovněž volná 
místa vyžadující vysokoškolské vzdě-
lání, jako např. pozice pro řídící pra-
covníky, inženýry a specialisty různých 
technických oborů, ale i pro lékaře, 
pedagogy, psychology, fi nanční specia-
listy a další.

Jakou úroveň vzdělání mají nej-
častěji lidé, kteří se na ÚP obrátí o 
pomoc?

V okrese Žďár n. S., obdobně jako 

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

Že řemeslo má zlaté dno, stále platí… 
v Kraji Vysočina, jsou podle stupně 
vzdělání dlouhodobě nejvíce zastou-
peni uchazeči středního odborného 
vzdělání s výučním listem (tvoří asi 
40% podíl uchazečů).

 Je i žďárským problémem fakt, že 
v minulých desetiletích byl trend 
dávat děti na střední školu za kaž-
dou cenu, a vyučenci jako by byli 
něco méně? 

Je pochopitelné, že do volby povolá-
ní vstupují kromě dětí a výchovných 
poradců na školách zejména rodiče, 
kteří většinou motivují děti k získání 
vyššího vzdělání, než se podařilo zís-
kat kdysi jim (rodičům). 

Je to trend, který bohužel nekopíruje 
situaci na trhu práce, ale který je svým 
způsobem logický. 

Nemůžeme tuto rodičovskou sna-
hu, tj. ovlivnit volbu střední školy 
ve prospěch maturitního vzdělání 
- a tím i volbu budoucího povolání 
svých dětí, odsuzovat. 

Skutečností je i to, že díky technic-
kému vývoji je na mnoho dříve děl-
nických profesí dnes požadováno 
vyšší vzdělání, než tomu bylo dří-
ve (např. obsluha CNC strojů, ale i 
mnoho dalších profesí nejen v tech-
nických oborech jsou toho příkla-
dem). (Pokračování na str. 18)
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Že řemeslo má zlaté dno, stále platí… 
(Dokončení ze str. 16)

Je proto i věcí zaměstnavatelů a jejich 
propagace řemesla a dobrých příkladů 
z praxe, aby řemeslo získalo na atrak-
tivitě, včetně motivujícího fi nančního 
ohodnocení, aby i v praxi platilo úsloví, 
že řemeslo „má zlaté dno“…

 Bohužel tomu v mnoha případech 
není, a řemeslo, včetně dalších službo-
vých profesí, vyžadujících výuční list, 
tak mezi rodiči ovlivňujícími volbu 
povolání svých dětí nemá ten žádoucí 
kredit. A to, že se dosud na střední ško-
ly s maturitou dostávaly i děti s podprů-
měrným prospěchem, tento trend jen 
umocňuje.

 

Takže shrnuto a podtrženo?
Velké šance na získání práce v co nej-

kratší době po ukončení školy mají 
absolventi vysokých škol, především 
lékařských fakult, a absolventi technic-
kých, zejména strojírenských a elektro 
oborů. Velká poptávka je také po absol-
ventech řemeslných oborů.

Žáci 8. a 9. tříd mnohdy ještě 
nemají vyhraněné představy o svém 
budoucím povolání. Mohou se s 
rodiči někam obrátit o radu?

Aby volba střední školy, a tím i volba 
povolání byla co nejpřínosnější, zajišťu-
je kontaktní pracoviště ÚP ve Žďáře n. 
S. pro žáky ZŠ skupinové, ale i indivi-

duální poradenství na Informačním a 
poradenském středisku pro volbu povo-
lání (IPS). Cílem je, aby vybraný obor 
žáka nejen bavil, ale aby v oboru co nej-
dříve po absolvování studia našel uplat-
nění. 

IPS rovněž doporučuje žákům a veřej-
nosti aktivní účast na burzách středních 
škol a zaměstnavatelů, zejména na tra-
dičním podzimním Festivalu vzdělává-
ní, organizovaném Domem kultury ve 
Žďáře n. S. Za velmi přínosné považuje-
me, že FV je spojen i se Dny otevřených 
dveří u významných zaměstnavatelů 
regionu.

Obrovskou výhodou je fakt, že lidé na-
jdou na jednom místě zástupce zaměst-

navatelů a celé řady škol či vzdělávacích 
institucí. Mohou si prohlédnout práce 
studentů a osobně se informovat, co kte-
rá profese obnáší a jaké možnosti studia 
školy nabízejí. V neposlední řadě se dozví 
o následném uplatnění na trhu práce. 

Burzy tak pomáhají nejen budoucím 
středoškolákům a dlouhodobě neza-
městnaným, ale všem, kteří se zajímají o 
změnu profese, či si chtějí doplnit vzdě-
lání.

IPS Úřadu práce realizuje rovněž 
besedy se studenty SŠ, kde zaznívá řa-
da potřebných a praktických informa-
cí, zejména o situaci na trhu práce, kde 
a jak si hledat práci, včetně pracovních 
nabídek a podmínek v rámci EU.

NA BURZÁCH vzdělávání se stále častěji prezentují odborné školy a řemesla.
Takový byl např. listopadový Festival vzdělávání ve Žďáře n. S.
 Foto: Lenka Kopčáková

Společnost SPH stavby s.r.o. 
se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem 

hledá vhodné kandidáty na pozici: 
strojník – bagrista (kolová, pásová rypadla)

řidič nákladních automobilů Tatra T815
tesař, zedník, stavební dělník

Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup březen 2017, 
případně dle dohody.

Bližší informace poskytneme zájemcům při osobním jednání.

Kontakt: tel. 566 560 941  info@sph-stavby.cz
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P�IJMEME

SKLADNÍKY/SKLADNICE
Odpovídající mzdové podmínky:

+ p�íplatek práce p�es�as

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE

• až 20.000 K� • pravidelné sm�ny
• � remní bene� ty • stravenky
• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

Petr Pálka, tel.: 602 703 652
petr.palka@bidfood.cz

VelMez.indd   5 23.1.2017   16:37:15

Žďárská radnice v roce 2017 zdvoj-
násobí počet lidí zaměstnaných 
v oblasti veřejně prospěšných prací. 

Chce tak mít vlastní městskou sku-
pinu, která pomáhá s údržbou mobi-
liáře  a úklidem prostranství. 

„Dnes máme ve stavu pět pracovníků 
VPP, kteří provádí pro město drobné 
práce v komunálu a zeleni, jako jsou  
úklidy, zametání a shrabování listí, či  
opravy a nátěry mobiliáře. A ukáza-
lo se, že to funguje, a lidé si této práce 
váží,“ informoval v závěru loňského 
roku starosta Zdeněk Navrátil. 

Navýšení počtu míst je tedy šan-
cí i pro ty, kteří dlouhodobě nemají 
práci. 

Veřejně prospěšnými pracemi se 
rozumí časově omezené pracov-
ní příležitosti, vytvářené nejdéle na 
24 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, a to i opakovaně, k pracov-
nímu umístění uchazečů o zaměst-
nání. 

Úřad práce poskytuje městu nebo 
obecně prospěšným institucím na 
vytvořená místa příspěvek. -lko-

Násobí počet lidí na veřejně 
prospěšné práce

ŽĎÁR nad SÁZAVOU, Havlíčkovo nám. 152/4
NBC - bývalý Odborový dům

www.modaprostejov.cz

SLEVA

Likvidujeme všechny kabáty v ceně maximálně do 999,- Kč! Ano všechny kabáty
jsou pod 999,- Kč, a to jak pánské, tak i dámské. Slevnili jsme pro Vás na super
nízké ceny obleky, kalhoty, saka a všechno dámské zboží! A pozor!! Akce navíc!
Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakékoliv naší značkové kravaty, 
bude Vám účtována bez ohledu na uvedenou cenu za neuvěřitelných 39,- Kč! 
A to se již vyplatí přijít! Těšíme se na Vás! Akce platí do vyprodání zásob!

87%sleva
skute

čn
ě a

ž

SLEVYze
NAPROSTO POSLEDNÍ ŠANCE !!!
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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

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.

Servis plastových oken

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

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

Tiskárny

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

Truhlářství

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.

Úklidové práce

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 za-
hajujeme 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

Zahradnictví
Zahradnictví u Chlubnů nabízí:
keramiku, sušené a umělé květy, 

zahradní substráty, rašelinu. Připravíme 
levně smuteční vazbu. Zpracujeme 
projekty a realizace zahrad. Provedeme 
řez stromů.

Otevřeno: Po- So – 7,30 – 16,00, 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:
potraviny- bio, dia, bezlepkové a 
zdravou výživu, dále punčochové zboží, 
rehabilitační pomůcky, míče, magnetické 
a el.dečky, kosmodisk, infra lampa, magn.
náramky, byliny, čaje, tinktury, dárkové 
zboží a poukazy. Výprodej - prádlo 
Klimatex, slevy 30 až 50%, dětská zimní 
obuvi zn. Santé, sleva 30%.

Nádražní 52, Žďár nad Sázavou, 
tel. 566 624 210

Zdraví

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

Dětské tábory s koňmi, do konce března 
sleva 5%, info www.jkvikihorniujezd.
wbs.cz, tel.: 605 817 352

Dětské tábory
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VIZUALIZACE sálu kina Vysočina, jak bude vypadat po rekonstrukci.  Zdroj: MěÚ Žďár n. S.

Žďárské kino kvůli opravám zavírá
Žďárské Kino Vysočina je od 

1. února uzavřeno kvůli pláno-
vané rekonstrukci interiéru. 
Znovu pozve diváky nejdéle v 
srpnu 2017.

 Lenka Kopčáková

Takový je ofi ciální plán provozova-
tele kina, příspěvkové organizace Kul-
tura Žďár nad Sázavou. Přáním města 
však je, aby stavba byla provedena dří-
ve. 

Při lednové soutěži na dodavatele ze 
tří přihlášených fi rem zvítězila žďárská 
stavební fi rma PKS. Nejlepší nabíd-
kou za 10,6 mil. Kč bez DPH. Nejlépe 
splnila hodnotící kritéria města, kte-
rými byla  z 85 % cena a z 15 % délka 
záruky. Městu se tedy soutěží podařilo 
zlevnit stavbu z původně plánované-
ho rozpočtu 14 mil. Kč o 3,4 mil. Kč, 
včetně rizik.

 Jakmile po povinné odvolací lhůtě 
město podepíše s PKS smlouvu o dílo, 
staveniště bude předáno. „Nejzazší ter-
mín realizace je do 31. 5., ale po dohodě 
snad PKS stihne stavbu dříve,“ doufá 
místostarosta Žďáru Josef Klement. 
Záruční lhůta stavby je 36 měsíců. 

Levnější varianta
Původní studie rekonstrukce kina z 

léta 2014 předpokládala investici asi 
21,5 mil. Kč na realizaci všech etap 
modernizace kina. 

Město nyní zvolilo nejpotřebnější 
zásahy ve vybydleném kině a pro 1. 
etapu rekonstrukce si dalo strop cca 
10 mil. Kč bez DPH. Autorem nové-
ho projektu rekonstrukce kina Vyso-
čina je Ing. arch. Jaroslav Ševčík ze 
studia Zlín. 

Kino Vysočina je od roku 2011 
digitalizováno a moderní technolo-
gie zvuku a obrazu umožňují pro-
mítání ve 3D projekci. Lze také živě 
přenášet záznamy světových kon-
certů či sportovních utkání. Vlastní 
budova kina byla v roce 2013 zatep-
lena.

Kino chytá druhý dech
„Jak to vypadá, žďárské kino chy-

tá druhý dech a průměrně na jedno 
představení chodí kolem 60-70 divá-
ků, což je dvojnásobek republikového 
průměru. I to bylo důvodem, proč jsme  
k modernizaci interiéru přistoupili,“ 
uvádí Josef Klement. 

Kino Vysočina promítá již 54 let a 
jeho oprava přinese bezbariérovost a 
nové elektroinstalace a sociální záze-
mí. Největší změny však nastanou v 
kinosále. 

Pomohla státní dotace
Současný počet 500 dřevěných 

sedadel se sice modernizací sálu  
sníží na polovinu, ale to vyváží mno-
hem větší pohodlí diváků. 

Jak popisuje starosta města Zde-
něk Navrátil, na výběru pohodlných 
sedaček město nešetřilo a interiérové 
vybavení je projektováno v nákladu 
asi 2 mil. Kč. „Vzadu v hledišti budou 
otevřené boxy se stolečky, poskytující 
separé skupinkám. Novinkou budou  
dvojsedačky, a pak obvyklá jednotlivá 

místa. Po doporučení projektanta jsme 
zvolili praktickou červeno-šedou kom-
binaci sedadel,“ dodává Navrátil.

Také podlaha v sále dostane trochu 
jiný sklon, protože se řady v hledišti 
budou proporcionálně měnit. Bude 
mít antracitovou barvu. 

Jak informuje ředitelka PO Kul-
tury Marcela Lorencová, loni na ja-
ře se jim podařilo úspěšně požádat  
MKČR o grant na nové sedačky. „To 
je  pro naši organizaci určitá prestiž. 
Ne všichni žadatelé na grant dosáhli,“ 
říká Lorencová. 

Dotaci ve výši 350 tis. Kč ze Stát-
ního fondu kinematografi e měs-
to obdrželo loni v srpnu,  realizace 
výměny sedaček musí být dle dotač-
ních podmínek ukončena do června 
2017.

Retro styl zůstane
Podhledy i cihlové obložení v kino-

sále zůstanou stejné pro zachová-
ní retro atmosféry, ale s využitím 
moderních nehořlavých materiá-
lů. „Zcela nové bude osvětlení v celém 
prostoru kina. Repasovat se bude pou-
ze stylové retro osvětlení ve foyer, které 
chce architekt zachovat. Také původní 
mozaiková podlaha bude jen oživena,“ 
plánuje žďárský starosta.

Bezbariérový přístup
Kino Vysočina dostane bezbari-

érový přístup nejen pro vozíčkáře, 
ale i pro hůře pohyblivé návštěvní-
ky a maminky s kočárky. „Vozíčkář již 
nebude závislý na pomoci někoho jiného 
a do kina se pohodlně dostane po rov-
ném chodníku. Člověk se cítí lépe, když 
to zvládne sám,“ míní Marcela Loren-
cová.

Často prý dostává otázku, zda 250 
míst k sezení nebude málo. Ale to je 
pro současné kino rozhodně dostaču-
jící a návštěvníci by měli být  s novou 
úpravou a kapacitou kina spokojeni.  
„Po zkušenostech z celostátních setká-
ní kinařů vím, že průměrná republiko-
vá návštěvnost kin byla loni 35 diváků 
na představení a žďárské kino se svou 
návštěvností pohybuje mezi prvními 20 
kiny z celkového počtu 200 kin v ČR,“ 

konstatuje ředitelka.

Artové fi lmy i živé přenosy
Cílem podle ní není promítat každý 

den, aby se do kina chodilo po dese-
ti lidech. Ale divákům chtějí umožnit 
výběr. Kino promítá od čtvrtka do 
neděle a divák tu nalezne fi lmy jako 
třeba v Jihlavě.

„Jako okresní kino si můžeme dovo-
lit artové záležitosti, které v komerčně 
založených cinemartech nevidíte. Máme 
Filmový klub a od pololetí se zase vrátí-
me k přenosům. Našli jsme zdroj fi nanč-
ně pro lidi dostupný,“ říká Marcela 
Lorencová.

Jako bývalá statistička si prý vede 
časovou řadu návštěvnosti od  listo-
padu 2014, kdy PO Kultura  začala 
promítat. „Máme zmapovaný každý 
měsíc. Návštěvnost se samozřejmě odví-
jí od fi lmové nabídky, ale víme s jistotou, 
že nejméně lidí chodí do kina v dubnu a 
v květnu,“ konstatuje.

Baby Bio aneb Do kina 
s kočárkem

Kino Vysočina také chystá úplnou 
novinku, a to Baby Bio pořady urče-
né pro maminky s malými dětmi. 
„Maminky najedou do sálu s miminy 
v kočárcích a malými dětmi. Počítá se 
s tím, že děti během promítání běhají 
po sále, výskají a hrají si. Baby pořady 
nově zavedeme i do programu žďárské-
ho kina,“ plánuje ředitelka Lorencová.

Není kde parkovat
Kino sice dostane bezbariérový pří-

stup, ale okolní vydlážděné plochy a 
schodiště jsou již hrbolaté. Starosta 
Navrátil připouští, že okolní prostor 
si zaslouží revitalizaci, ale povrchy 
jsou podle něho během na dlouhou 
trať. „Budeme muset sáhnout do celé-
ho centra Stalingradu i z pohledu par-
kování. Návštěvníci kina totiž často 
nemají kde zaparkovat a vozy odstavují 
buď v sídlišti mezi domy nebo až dole u 
městského úřadu,“ konstatuje Zdeněk 
Navrátil. Městský architekt se prý již 
problematikou Brodské ulice zabý-
vá.

Z historie kina Vysočina
Kino Vysočina slavnostně ote-

víralo 15. srpna 1963. Svými 530 
místy v hledišti a moderním tech-
nickým vybavením patřilo po dese-
tiletí k nejmodernějším kinům v 
republice. 

Postavil jej podnik Pozemní stav-
by za čtyři milióny korun. 

Jak při 50. výročí kina Vysoči-
na v roce 2013 pro naši redakci 
zavzpomínal nestor kina, tehdy 
83letý Zdeněk Šustr, prvním před-
stavením v novém kině Vysočina 
byl slovenský širokoúhlý barevný 
fi lm Jánošík. Diváci po nevšedním 
zážitku besedovali s herci o zajíma-
vostech z natáčení.

Za prvních 10 let navštívilo kino 
Vysočina přes dva milióny diváků a 
bylo odehráno 9 568 představení.

Vrcholu návštěvnosti bylo 
dosaženo v roce 1971, kdy do kina 

přišlo na 220 tisíc diváků a na trž-
bách bylo městu odvedeno 1,1 mil. 
Kčs, což byl při tehdejším koruno-
vém vstupném úspěch.

V roce 1973 byly do promítací 
kabiny namontovány nové projek-
tory, které zajistily kvalitní obraz 
po celé ploše plátna. Novinkou 
bylo i tranzistorové zvukové zaří-
zení. Elektrikáři dokonce zřídi-
li „smyčku pro neslyšící“, která 
umožňovala kvalitní příjem zvuku 
divákům se sluchadly...

Z posledního desetiletí jistě náv-
štěvníci kina vzpomínají na zimu v 
kinosále, způsobenou zastaralým 
typem vytápění. Město s pomo-
cí státní dotace v roce 2013 kino 
zateplilo (cena 6,2 mil. Kč, dotace 
2,4 mil. Kč). Od roku 2014 kino 
spravuje městská organizace Kul-
tura Žďár n. S.  -lko-
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Výstavní prostory Tvrze až do 
19. března obsadily hračky
z 50. až 80. let minulého stole-
tí. A tak mohou přijít na dětství 
zavzpomínat rodiče a prarodi-
če dnešních dětí. 

 Lenka Kopčáková

V Regionálním muzeu města jsou k 
vidění nejen panenky, autíčka, či hry a 
stavebnice. Můžeme vysledovat i his-
torii některých hraček. A tak jedna 
vitrína patří igráčkománii. Postavičky 
zapůjčili sběratelé, i výrobce z Nového 
Veselí. Víte třeba, že prvním vyrobe-
ným igráčkem byl v roce 1976 zedník? 

Mnohem starší tradici, již z počátku 
20. století,  má ale česká značka Mer-
kur. „S kovovými stavebnicemi či vláčky 
Merkur si děti hrály už za první republi-
ky. Merkur byla a je jednou z nejúspěšněj-
ších stavebnic vůbec,“ říká autor námětu 
výstavy Miloslav Lopaur. „Je dobře, že v 
době totality se zachovala dřívější tradice 
výroby hraček,“ dodává.

Z darů Žďáráků
Regionálnímu muzeu ve Žďáře  se 

za minulá léta podařilo nashromáž-
dit sbírku deponovaných hraček. Čas-
to právě z darů Žďáráků. Např. hnědý 
houpací kůň v okně hlavní výstavní 
síně patří k nejstarším  hračkám  výsta-
vy. Původně byl tento koník z poloviny 
50. let strakatý, a časem značně olysalý. 
Srst mu přešila nahnědo jedna šikovná 
maminka zhruba před 40 lety...

Na Tvrzi uvidíme hlavně tzv.  „soci-
alistické“ hračky. A  nejen z ČSSR, ale 
i z bývalého SSSR, Maďarské lidové 
republiky či východního Německa. 

Ukaž, co umíš
Jednou z nejstarších vystavených 

her je magnetická hra Ukaž, co umíš, 
z roku 1956, po které se celá výstava 
jmenuje.

Podle historiků samozřejmě Regio-
nální muzeum deponuje i starší hrač-
ky, ale ty nyní nebyly předmětem 
expozice.  Třeba na vánoční výstavě v 
Moučkově domě jsme mohli vidět his-

S Merkurem už si hrály 
děti za první republiky

Retro hračky jsou nostalgií dospělých

PARTA REGIONÁLNÍHO muzea při dokončování výstavy o retro hračkách. Zleva: Stanislav Mikule, Miloslav Lopaur, 
Kamila Dvořáková a Pavel Elbl. 

AUTÍČKA , letadélka, vláčky či jeřáby potěší kluky každého věku…(foto vlevo). Domácí divadélko ještě z dob, kdy rodiče 
měli čas si s dětmi hrát, a nebo dětem hrát…Miloslav Lopaur při sestavení hračky.  Foto na stránce: Lenka Kopčáková

torickou kamennou stavebnici, a pod 
vánočním stromečkem v salónu sedě-
ly panenky z 19. století,  ještě s porcelá-
novými hlavičkami…

Rozdíl  mezi současnými a retro 
hračkami je patrný na první pohled.  
„Tzv. socialistické hračky jsou méně 
barevné, méně výrazné, ale pro dítě jako 
by jemnější.  Panenky měly hezčí výrazy 
ve tváři, byly víc dětské a rozvíjely dět-
skou fantazii,“ míní průvodkyně Kami-
la Dvořáková.

V oddíle panenek si také můžeme 
všimnout, že dříve panenky znázorňo-
valy děti, od miminek po starší.  Kdež-
to taková Barbína je už ze světa dospě-
lých. A právě ten se moderní hračky  
snaží  napodobovat. I je ovládla rekla-
ma...

První „mrkačka“ z 50. let
„Sedící miminko, zcela vlevo, je z polo-

viny 50. let a je jednou z prvních mrka-
ček,“ zastavuje se Miloslav Lopaur u 
zasklené vitríny, věnované holčičkám. 
Tehdejší panenky prý měly jen tvrdou 
a ručně malovanou hlavičku a tělíčko 
hadrové, nebo ušité z kůže. 

A tak můžeme uvidět různé panen-

kovské pokojíčky, malá miminka s  
pohyblivýma rukama a nohama, a k 
nim vaničku, malý kočárek...

„Máme tu i vystavenou kuchyňku ze 
40. let, i s porcelánovým nádobíčkem,“ 
ukazuje autor výstavy vzácnost. 

Pány kluky všeho věku však zaujmou 
spíš autíčka, letadélka či vláčky a jeřá-
by...„I dříve byly hračky levné, i dra-
hé. Třeba angličáky se těžko sháněly, a 
navíc byly drahé,“ říká historik Stanislav 
Mikule.  

Na výstavě prý má jedno ze svých 
„zubařských“ autíček, které mu z dět-
ství zbylo.  „Jako kluk jsem se totiž bál 
zubaře, a tak za každé vrtání jsem si na 
tatínkovi vymůroval autíčko. Bylo za pár 
korun, ale já  byl spokojen,“ směje se. 

Plechové hračky
Levné hračky byly jednoduše udě-

lány, ale autíčko bylo autíčko a dětská 
fantazie si je už dovybavila. 

„Mně se na hračkách z 50. a 60. let 
líbilo, že ty na klíček měly i několik funk-
cí,“ přidává se Miloslav Lopaur. „Třeba 
autíčka měla řazení či zpátečku, a volan-
tem se dal ovlivnit směr jízdy,“ připomí-
ná kluky ceněnou důležitost. Ještě do 

80. let bývaly hračky hodně z plechu, 
pak se prosadily plasty.

Stavebnice
a společenské hry

V části věnované stavebnicím histo-
rici neskrývají radost nad darovanými 
dřevěnými kostkami ze 60. let, ještě v  
originální dřevěné kazetě. „Mají obráz-
ky a předlohy od  Marie Fischerové Kvě-
chové,“ ukazuje Miloslav Lopaur vzác-
ný kousek. 

Ze společenských her tu najdeme i 
velmi staré mozaiky, a dřevěné domi-
no z 50. let, s realistickými papírovými 
obrázky, můžeme porovnat s pozděj-
ším modelem z umělé hmoty.

Oblíbenou společenskou hrou 
našich rodičů býval ovčín. Mimocho-
dem, původní hra je asi ze 12. století. 
„Ovčín jsme doma hráli také,“ vzpomí-
ná si průvodkyně Kamila. „To my jsme 
zase ve škole o přestávkách hrávali oblí-
bené piškvorky, šachy, dámu či kostko-
vé hry,“ vybavuje si Lopaur. Nabídka 
českých  stolních her se prý postupně 
rozšiřovala o tzv. kostkáče, jako Ostrov 
pokladů, Cesta po Africe či Cesta ves-
mírem... Na výstavě některé uvidíme. 
Historici prý starší hry vyzkoušeli, ale 
bývají prý hodně složité. 

Je zajímavé, že v posledních letech se 
oblíbenost společenských her vrací, na 
což dnešní výrobci zareagovali různý-
mi vědomostními a interaktivními hra-
mi... „Není divu, člověk je od přírody tvor 
komunikativní, a už jsme nabaženi těch 
televizí a počítačů,“ míní Kamila Dvo-
řáková.

Příště Cínoví vojáčci
Jak ještě upozorňuje Stanislav Miku-

le, jednou z kategorií výstavy na Tvr-
zi jsou i hračky vyrobené doma. Ať 
samotnými dětmi, nebo jejich rodi-
či.  Třeba vystříhané a poskládané dle 
návodu z  časopisu ABC. 

Na Hračky koncem března navážou 
Cínoví vojáčci. Výstavu tentokrát chys-
tá třetí historik Regionálního muzea 
Pavel Elbl, zaměřený na historii vojen-
ství.



STRANA  23  Programy / Sport  ŽN - ÚNOR 2017

Klub českých turistů Volejbal

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Basketbal BK Žďár

Bruslení veřejnosti

Klub kardiaků

Hokej SKLH Žďár nad Sázavou
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Žďárské noviny

Až do úterý 28. února si mohou příznivci 
amatérské fotografi e prohlédnout v Čechově 
domě výstavu s názvem Algoritmy - jiný svět.

Představuje snímky Antonína Vystrčila a 
Pavla Juráčka.

Zahájení vernisáže se v úterý 17. ledna po-
prvé ve funkci ředitele Knihovny M. J. Sychry 
ujal Mgr. Roman Kratochvíl. 

K slavnostní atmosféře přispěli žáci ze ZUŠ 
F. Drdly. Zahrála Country kapela pod vede-
ním M. Kozla, báseň přednesla Terezka Ode-
hnalová a na housle zahrála studentka Eva 
Kovtunová. 

Zahájení výstavy si nenechali ujít ani kama-
rádi autorů z Fotoklubu Freeland. -lko-

St 8. 2. 16.00, Husova kaple CČSH, Ko-
pečná 13 

Povídání o okupované Palestině
Kde je Západní břeh, a kde je vlastně Pa-

lestina? Jak se lidem hospodaří, když jim 
farmu rozdělí čtyřmetrovou zdí? A proč pijí 
Palestinci jenom z plastových kelímků?...

Peter Tkáč strávil dva týdny na Západním 
břehu Jordánu, a spolu s italskou mírovou 
organizací Casa per la Pace Milano navště-
voval uprchlické tábory, lidskoprávní orga-
nizace, či farmáře, které postihla výstavba 
segregační zdi.

Vstupné na besedu dobrovolné.

 Pořady pro děti 
Dětské divadelní předplatné 
St 8. 2. v 9.00, 11.00 a ve 14.00 hod.
Čt 9. 2. v 8.45 a 11.00 hod.
Městské divadlo 
Divadlo Krapet
ZAHRA DA 
To šlo jednou pár kluků do školy. Ces-

tou uviděli ve vysoké zdi z kamene sta-
rou železnou branku... Trvá 70 minut.

 Divadla
Divadelní předplatné KOMORNÍ
Út 28. 2. v 19.00 hod.
Městské divadlo / Divadlo v Celetné
ROZMARNÝ VEČER
Večer plný písní a scének ze slavné let-

ní komedie českého klasika. Režie Jakub 
Špalek, účinkují J. Potměšil, J. Nerudová, 
T. Stolařík, I. Kristeková, J. Zadražil ad.

 Koncerty
Po 27. 2. v 19.00 hod.
Městské divadlo 
JANA URIEL KRA TOCHVÍLOVÁ
Jiří George Hrubeš & ILLUMINATI.

CA

 Tanec, zábava
So 11. 2. v 19.30 hod. 
Dům kultury 
PLES KULTURY ŽĎÁR 
Od swingu po Rock´n´Roll 
Hraje Zatrestband, Th e Fireballs a Sla-

vičan, předtančení: Smyk, překvapení 
večera: Vzdušná akrobacie.

 Výstavy
Do 26. 2. Galerie Stará radnice
DANA PACÁKOVÁ / OBRA ZY
Otevřeno: út - pá 10.00 – 12.00 a 14.00 

– 17.00 hod., so a ne 14.00 – 17.00 hod.

Do 28. 2. Malá Galerie Stará radnice
PETRA  TOMAŠTÍKOVÁ / FOTO-

GRA FIE
Otevřeno dle otevírací doby IC.

Do 28. 2. Městské divadlo 
MARIE ŠKORPÍKOVÁ / OBRA ZY
Otevřeno hodinu před a během před-

stavení.

(pozn. redakce: pořady uvádíme od tisku ŽN, 3. 2.)

Út 7. 2. 10.00 a 11.15 - Krocení literární 
múzy: seminář tvůrčího psaní ve spoluprá-
ci s Památníkem písemnictví na Moravě.

Út 14. 2. 17.00 - Markéta Hejkalová: 
beseda a autorské čtení.

Po 20. - pá 24. 2. - Jarní prázdniny v 
knihovně: soutěže a kvizy pro děti, zamě-
řené na historii a současnost našeho města.

Po 20. - pá 24. 2.- Burza dětských časo-
pisů

Výstavy v knihovně do 28. 2. 
Algoritmy - jiný svět: výstava fotografi í 

Antonína Vystrčila a Pavla Juráčka (vesti-
bul Čechova domu)

I v nemocnici se může dítě usmívat a 
něco nového se naučit: práce dětí hospi-
talizovaných na dětském oddělení Nemoc-
nice Nové Město na Moravě (odd. pro děti 
a mládež) 

Přípravná třída 3. ZŠ se představuje: 
výstava, prezentace  (odd. pro dospělé)

 
Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@

knihzdar.cz, tel: 566 623 766

Do 19. 3., hl. budova Tvrze 
Kloboučku, hop!
Dnešní rodiče a prarodiče vrátí ve vzpo-

mínkách do dětství výstava Kloboučku, 
hop! Je o hrách a hračkách z 50. – 80. let 
20. stol. Panenky, plyšáci, autíčka a staveb-
nice, deskové stolní hry i hlavolamy... Ně-
které z her a hraček si můžeme dokonce vy-
zkoušet, a pak zhlédnout pěknou pohádku. 
Tip na rodinnou akci.

 -red-

Nám. Republiky 146

 5. 2. | 18.00
MALÝ TIBET – CESTA PRO POMOC
Dobročinný projekt, cestování dává hlub-

ší význam.

7. a 8. 2. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU

11. 2. | 21.00
UŽ JSME DOMA

12.02. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Slovo Miki Erdinger, hraje CERMAQUE

18. 2. | 21.00
SLAM POETRY
Anatol Svahilec | Ellen Makumbirofa | 

Tomáš Jireček | Pan Fenek

24. 2. | 21.00
VLOŽTE KOČKU
MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO | 

KA PLAN BROS.

25.2. | 21.00
GREGY PÁRTY
Tradiční večírek, za DJ stolkem tentokrát 

i jedna slečna!

4. 2. Vojnův Městec–Radostín nebo 
Sobiňov (12 km) 8.00 nádr. BUS

11. 2. Masopust Hamry u Hlinska (16) 
8.00 nádr. BUS

18. 2. Za jitrnicí na Studnice (14) 8.25 
nádr. ČD

25. 2. Žďár-Březí–Rendlíček-Nové Ve-
selí-Žďár (11) 9.00 nádr. ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí.

Bruslení na ovále
Rychrobruslařský ovál u zimního sta-

dionu je upravený po lednovém závodu 
Dračích saní. Dle rozpisu je zdarma ote-
vřen pro bruslení veřejnosti. Bruslí se 
většinou v odpoledních a večerních ho-
dinách, viz na: www.sportispo.cz - Rych-
lobruslařský ovál. Vstup do areálu je na 
vlastní nebezpečí.  -lko-

4. a 5. 2. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. 
nám. 12, Nové Město n/M (566 616 901) 

11. a 12. 2. MUDr. Olga Semerádová, 
Palachova 35, Žďár 6 (774 430 777)

18. 2. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 
(774 900 858) 

19. 2. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 
223, Velká Bíteš (566 533 129) 

25. 2. MUDr. Olga Čumplová, Zahrad-
ní 580, Bystřice n/P (566 688 232)

26. 2. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, 
Svratka (732 642 160) 

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. Aktu-
álnost 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).

Hala TJ, Bouchalky
so 18. 2. 18.00 ZR – Svitavy, 2. liga muži
ne 19. 2. 10.00 ZR – Šumperk, 2. liga 

muži

Hala 2. ZŠ, Stalingrad
so 11. 2. 16.00 BC Vysočina – NH Os-

trava, žák. liga U15
ne 12. 2. 9.00 a 11.00 ZR – Pardubice, 

NRD kadetky U17
13.00 Vysočina – SK Bruntál, žák. liga 

U15
so 18. 2. 10.00 a 12.00 ZR – SAM Brno 

A, ml. mini žáci U12
so 25. 2. 9.00 a 11.00 ZR – SŠMH Brno, 

ml. mini žákyně U12
15.00 ZR – SBŠ Ostrava, liga kadetky 

U17
17.00 ZR – Černá Pole, OP muži B
ne 26. 2. 10.00 ZR – Basket Ostrava, liga 

kadetky U17
12.00 ZR – Černovice, OP muži B
Změny začátků utkání vyhrazeny. Sleduj-

te místní tisk a nástěnku na hale ZŠ Ko-
menského 2.

Muži – 2.liga
st 8. 2. 18.00 ZR – HC Tábor
so 18. 2. 17.30 ZR – NED Hockey Nym-

burk
so 25. 2. začátek play-off  – sledujte www.

hokejzr.cz.

ELIOD extraliga ml. dorostu
ne  5. 2. 17.00 ZR – HC Dukla Jihlava
ne 19. 2. 17.00 ZR – HC Oceláři Třinec
ne 26. 2. 17.00 ZR – HC Ridera Vítko-

vice

Liga st. dorostu
pá 10. 2. 19.30 ZR – Warrior Brno
ne 19. 2. 14.15 ZR – HC Energie Karlo-

vy Vary „B“
pá 24. 2. ZR – PZ Kladno
ne 26. 2. ZR – HC Tábor

Liga juniorů
pá 3. 2. 19.00 ZR – Slavoj Zbraslav
pá 17. 2. 19.00 ZR – SC Kolín
út 21. 2. 19.15 ZR KLH Vajgar J. Hradec
pá 24. 2. 19.00 ZR – HC Tábor 

So a ne ráno: nábor malých hokejistů a 
hokejistek. Více na www.hokejzr.cz. Vyba-
vení: brusle, hokejka, rukavice (stačí i ly-
žařské), přilba (i cyklistická). Veškeré tré-
ninky zdarma, možnost zapůjčení výstroje.

Klub kardiaků (štoček)
Rekondiční cvičení – každé pondělí 15.30 

– 16.30, budova VOŠ a SPŠ, ul. Studentská. Je 
možné se nově přihlásit.

Sportovní hala Bouchalky
so 11. 2. 9.00 a 13.00 - Svitavy (2. liga - 

ženy)
so 11. 2. 11.00 a 15.00 - Jablonec nad Ni-

sou (2. liga - muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
so 4. 2. 10.00 a 13.00 Pelhřimov (kraj. 

přebor – muži)
ne 5. 2. 10.00 a 13.00 Pelhřimov (kraj. 

přebor – juniorky)
so 11. 2. 10.00 a 13.00 Prostějov (1. liga 

– kadetky)
ne 12. 2. 9.00 Jihlava, Drásov (kraj. pře-

bor – junioři)
ne 26. 2. 10.00 a 13.00 Nový Jičín (1. liga 

- kadetky)

Z VERNISÁŽE výstavy Algoritmy - jiný svět. Autoři Antonín Vystrčil (vlevo) a Pavel Juráček naslou-
chají koncertu žáků ze ZUŠ F. Drdly.  Foto: archiv KMJS

Fotografi e v Čechově domě

(pozn. redakce: pořady uvádíme od tisku ŽN, 3. 2.)
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 
KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rezervace na tel.: 606 700 717 nebo 733 747 001

www.balonovyhotel.cz 
RESTAURACE | HOTEL | PIVOVAR | ŠKOLENÍ | TEAMBUILDING | OSLAVY | SVATBY 

Balónový hotel a pivovar Radešín
3. — 5. února 

3. — 5. února 
14. února

24. — 26. února 

PIVO

 V
AS

O PIVOVAR
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