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TRA DICI veselých masopustních obchůzek maškar lze dnes vidět spíš na  vesnicích. Děti ze školní družiny ZŠ Palachova mají ale jasno. Podívejte se i do naší webové 
galerie, jak tvořily pro ŽN.  Reprofoto ŽN

Šest týdnů
do Velikonoc 

Minulé úterý 28. 2. se dle lidové 
tradice naplnilo masopustní obdo-
bí vrcholící rozvernými průvody 
maškar. 

Po Popeleční středě, letos 1. břez-
na, nastal čas půstu. Na vsích se 
obřadně „pohřbívala“ basa, sym-
bol tancovaček. Začali jsme odpo-
čítávat šest týdnů do Velikonoc, 
které letos začnou Velkým pátkem 
14. dubna. Od loňska je oficiálním 
státním svátkem. Volným dnem 
bude i Velikonoční pondělí 17. 
dubna. Máme se tedy na co těšit.
 -lko-

Celkem 14 návrhů došlých měs-
tu do vyhlášené  architektonické 
soutěže Nádražní ulice – městská 
třída hodnotila ve Žďáře porota 
nezávislých českých odborníků a 
architektů.

 Lenka Kopčáková

Zaslané návrhy byly díly známých 
projekčních kanceláří, které mají na 
kontě schopné projekty realizované 
po celé ČR. 

Porota si přizvala odborníky pro 
oblast krajinné architektury a dopra-
vy, kteří k jednotlivým návrhům 
podali komentáře. Jejich  poznámky 
porotci při svém hodnocení uvážili. 

Za město v porotě zasedli i žďárský 
starosta a místostarosta.

„Čtrnáct návrhů, to naplnilo naše 
očekávání, a jejich kvalita je na velmi 
vysoké úrovni,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil.

Po dlouhé, ale velmi podnětné 

diskusi postoupily do závěrečného 
výběru  čtyři návrhy. První tři byly 
oceněny 1., 2. a 3. místem,  uděleno 
bylo i čestné ocenění.  

Dle soutěžního řádu České komo-
ry architektů nyní běží doba, kdy se 
mohou k hodnocení vyjádřit všich-
ni soutěžící.  Proto ještě  nemůžeme  
vítěze jmenovat. Jak to bude možné, 
město vystaví všechny soutěžní návr-
hy včetně protokolu o způsobu hod-
nocení.  (Pokračování na str. 2)

O modernizaci ulice Nádražní 
soutěžilo čtrnáct architektů
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SOUČASNÝ stav Nádražní ulice, spojky mezi centrem a nádražím. Ten by se 
měl během dvou let změnit. Foto: Lenka Kopčáková

Výstava návrhů ukáže 
varianty Nádražní ulice

(Dokončení ze str. 1)
„Nyní hledáme vhodný prostor 

k výstavě,“ říká starosta.
Jakmile skončí odvolací lhůty, rad-

nice také dle soutěžního  řádu vyzve 
vítěznou trojici k tzv. jednacímu říze-
ní bez uveřejnění. „Budeme se ptát, 
jakou nám nabízejí cenu za projekt, a 
jak je tento jejich projekt hospodárný,“ 
vysvětluje Navrátil. Účelem výběro-
vého řízení bude zjistit tři kritéria: 
1. Jak dopadl návrh v architektonic-
ké soutěži, 2. Jak hospodárný a eko-

nomický je jeho projekt, 3. Za kolik 
zpracuje architektonická kancelář 
projektovou dokumentaci pro sta-
vební povolení. 

„Všechny tyto tři věci se zváží. Nezna-
mená to tedy automaticky, že se bude 
realizovat právě ten projekt, který 
v soutěži vyhrál,“ vysvětluje starosta. 

K nejlepšímu návrhu pro město se 

radnice dopracuje  pomocí speciál-
ního bodování. Návrh může získat 
až 60 % za umístění v soutěži (1., 2. 
a 3. místo), 20 % dle ceny nabízené v 
realizaci projektu a 20 % bodů může 
být za hospodárnost projektu.

Porota se snažila dbát především na 
komplexnost projektu a jak se autoři 
vypořádali třeba s řešením dopravy. 

„Každý projekt měl něco svého. Mys-

lím, že i Žďárákům se budou před-
ložené návrhy líbit,“ očekává Navrátil. 

Vlastní stavební práce by se moh-
ly rozjet na jaře 2018. Začnou v prv-
ní části ulice od kruhové křižovatky 
k poště nutnou rekonstrukcí kana-
lizačních sítí a pak dojde na nejvíc 
očekávané povrchy. „V roce 2019 by 
se mohlo pokračovat pěší zónou,“ dou-
fá starosta. -lko-

O modernizaci ulice Nádražní...

V sídlišti Stalingrad plánuje město 
ve výhledu asi dvou let zrekonstruo-
vat  budovu svobodárny č. 5 na pro-
jekt tzv. prostupného bydlení. 

Jde o způsob sociální motiva-
ce občanů, kteří měli, nebo i mají 
potíže s řádným  placením nájemné-
ho. Někteří z nich bydlí po ubytov-
nách nebo skončili v holobytech na 
Brněnské ulici.

Koncepce prostupného bydlení je 
součástí Zadání Strategického plánu 
sociálního začleňování města. Touto 
cestou se vydává řada českých měst. 

„Opravené garsonky o rozloze 35 m2 
na bývalé svobodárně by mohly být 
příležitostí právě pro vícečetné domác-
nosti,“ uvádí místostarosta Josef Kle-
ment, mající oblast sociálního byd-

lení ve své gesci.
„Pokud by však nájemníci neplnili 

své povinnosti, vypovíme jim nájemní 
smlouvu a oni si ji budou muset co dva 
měsíce obnovovat,“ uvažuje možný 
psychologický tlak proti porušování 
nájemních pravidel.  

Radnice ale nevolí jen represi a 
chce tyto občany  motivovat k dal-
ším stupňům bydlení.

„Prostřednictvím našeho majetko-
právního odboru a  bytové komise by-
chom mohli těm domácnostem, kte-
ré řádně platí nájemné a dodržují 
veškerá pravidla,  nabídnout šanci zís-
kat  nájemní byt na dobu neurčitou,“ 
přibližuje Klement.

 Tak by se i lidé ze sociálního dna 
měli šanci zařadit mezi standard-

Prostupné bydlení dává šanci

Na historicky druhou Cenu měs-
ta Žďáru nad Sázavou je za rok 
2016  nominována 92letá Jaroslava 
Doležalová ze Žďáru 2. 

To za osobní statečnost  v době 
druhé světové války. 

V roce 1944 po dva měsíce ukrý-
vala Jarmilu Vilhemovou z Prostějo-
va. Dívku, která byla dle tehdejších 
rasových zákonů míšenkou prvního 
stupně. Její maminka byla Židovka, 
tatínek katolík. 

„Jaroslava Doležalová, za svobod-
na Vlčková, pomohla dívku zachrá-
nit před deportací do koncentrační-
ho tábora. To  i přesto, že s ní rodina 
Doležalova ani Vlčkova nebyla pří-
buzná. Při prozrazení hrozil jí i celé-
mu příbuzenstvu trest smrti,“ při-
bližuje válečný příběh lidskosti 
starosta Zdeněk Navrátil.

Po válce se prý již paní Doležalová 
s dívkou nekontaktovala, bála se je-
jích rozpaků. Ukrývaná dívka však 

už dnes nežije. 
Na radnici přišlo celkem sedm 

nominací od občanů pro letošní 
druhý ročník udílení Ceny města 
Žďáru nad Sázavou.  Návrhy převzal 
a vyhodnotil Výbor pro udělování 
ocenění města Žďáru nad Sázavou. 

„Radě města dal na vědomí, že za 
rok 2016 navrhuje udělit ocenění prá-
vě Jaroslavě Doležalové. Poslední slo-
vo budou mít zastupitelé  v březnu.  
Rada jim  doporučuje tento materiál 
schválit,“ říká starosta. 

Dle pravidel jde o morální oceně-
ní občanům za významné zásluhy 
v oblastech kultury, sportu, vzdělá-
vání, vědy a  veřejného života. Ale 
také za mimořádné činy spojené s 
osobním hrdinstvím, které zname-
naly záchranu života nebo zdraví 
občanů.

Cena města byla loni poprvé udě-
lena rychlobruslařce Martině Sáblí-
kové.  -lko-

Cenu navrhují zachránkyni 
židovské dívky

Co je prostupné bydlení
Prostupné bydlení může zna-

menat doslova  zpod mostu až do 
slušného nájemního bytu. ČR se 
inspirovala na Slovensku, kde sys-
tém prostupného bydlení (PB) dob-
ře funguje. 

První vlaštovkou tohoto systému u 
nás je severočeský Litvínov a za těch 
několik let většina zdejších občanů, 
kteří PB prošli, dokázala svůj způsob 
života změnit k lepšímu a nově získa-
né nájemní bydlení si udržela. 

V tom obcím a městům přichází na 
pomoc  Agentura pro sociální začle-
ňování, fungující  pod  Minister-
stvem  pro lidská práva.  Systém PB 
umožňuje  cíleně pracovat s klienty, 
kteří se ocitli ve vážných sociálních 
problémech, včetně ztráty střechy 
nad hlavou. Nabízí jim  příležitost 
propracovat se ke slušnému nájem-
nímu bydlení.  Celý koncept se opírá 
o tři na sebe navazující stupně bydle-
ní, jimiž člověk může individuálně, 
ne však automaticky, postupovat: 
Od ubytoven či azylových domů 
v prvním stupni, přes krátkodobé 
nájemní bydlení ve stupni druhém,  
až po dlouhodobé nájemní bydlení 
do třetice. -lko-

ní občany, kteří pracují a plní si své 
nájemnické povinnosti. 

Onemocněla
desetina Žďáráků  
Ve vlně chřipkových onemocnění 

v počátku roku onemocnělo těmito 
virózami až 10 % Žďáráků.

Jak na dotaz ŽN k nejčastější věko-
vé skupině nemocných uvádí ředi-
tel Polikliniky  M. H. Zrůst, ve 2/3  
to byli  mladí lidé do 20 let. „Tím, že 
velmi dobře zafungovalo očkování proti 
chřipce, zaznamenali praktičtí lékaři na 
poliklinice velmi malé procento pacientů 
nad 60 let,“ dodává ředitel. -lko-

Proškolí laiky 
v první pomoci

Nepřímá srdeční masáž nebo 
dýchání z úst do úst. Tyto nejznáměj-
ší příklady první pomoci si mohou 
zájemci vyzkoušet při bezplatném 
školení Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě v úterý 7. března. 

I laická první pomoc totiž dokáže 
omezit rozsah nebo důsledky zraně-
ní, či zachránit lidský život... Praktic-
ké školení začíná od 17 hodin v zase-
dačce pod heliportem a povede jej 
MUDr. Karolína Brodinová, vedoucí 
lékařka urgentního příjmu ARO. 

Na akci je třeba se objednat 
(karolina.brodinova@nnm.cz nebo 
recepce urgentního příjmu).  -lko-

Setkání s občany 
a zastupitelstvo

Sport a volný čas bude ve středu 
8. 3. od 18 hodin tématem Setká-
ní města s občany. Diskutovat lze 
s vedoucími příslušných odbo-
rů, zazní metodika vyhodnocování 
dotačních programů. 

Ve čtvrtek 23. 3. od 16 hodin zased-
nou zastupitelé města. Obě akce se 
konají ve velkém sále ZM. -lko-

Daňové přiznání
do 3. dubna

Přiznání k dani z příjmů za rok 
2016 musíme podat nejdéle do pon-
dělí 3. 4. 2017. 

Poplatníci, jimž přiznání zpracová-
vá daňový poradce, mají lhůtu do  3. 7. 
2017. 

Od 27. do 31. 3. Finanční úřad roz-
šiřuje úřední hodiny. V pracovních 
dnech (8.00-17.00), v po 3. 4. (8.00-
18.00). O víkendu pracoviště FS ote-
vřena nebudou. 

K vyplnění tiskopisu DAP k daním 
z příjmů a k jeho vytištění lze využít 
interaktivní formuláře dostupné na 
webu FS. Vyplněné DAP můžeme 
poslat i elektronicky. 

To v aplikaci EPO na daňovém por-
tálu FS www.daneelektronicky.cz.

 -lko-

Máme fotogalerii
Žďárské noviny obnovují svoji 

fotogalerii, kde si během nejbližších 
dní budete moci prohlédnout sním-
ky ze žďárských akcí,   zajímavé 
archivní dokumenty ap. 

Na fotogalerii ŽN se dostanete 
přes www.jihlavske-listy.cz/zn.

Nyní třeba vystavujeme obrázky 
Masopustu v podání dětí ze školní 
družiny ZŠ Palachova.  -red-
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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 dubna 2017 a vztahuje se na cenové nabídky 
zhotovené v období 1. 2. 2017 - 30. 4. 2017.

Bydlení
STRANA 3

Máte obložený dům star-
ším typem polystyrenu, nebo 
tento obklad vyměňujete za 
modernější? Pak byste měli 
něco vědět o toxické látce, zva-
né hexabromcyklododekan  
(HBCDD).

 Lenka Kopčáková

Ta se v ČR až do roku 2015 dlouho-
době používala, protože působila jako 
zpomalovač hoření při případném 
požáru. HBCDD byla součástí sta-
vebního izolačního expandovaného a 
extrudovaného polystyrenu  (EPS). 

Bohužel, látka HBCDD, obsažená 
ve starších typech obkladového izo-
lačního materiálu, nese riziko one-
mocnění štítné žlázy či vzniku rakovi-
ny. A to i v případě, že s tímto druhem 
polystyrenu pracujete a např. při jeho 
řezání vdechujete uvolněné mikro-
částice. 

Naštěstí daný typ obkladového 
materiálu v Evropě i ČR končí. 

Od srpna roku 2015 mají evropští 
výrobci zákaz používat hexabrom-
cyklododekan a zároveň platí, že 
výrobky obsahující HBCDD musí 
být označeny.

Evropa HBCDD zakázala
Evropská komise (EK) podniká od 

roku 2008 významné kroky, mířící 
k zamezení výskytu a rozšíření látky 
hexabromcyklododekanu - HBCDD 
v životním prostředí.

Nyní tedy jde o její bezpečnou likvi-
daci. Polystyren s HBCDD rozhodně 
do běžné popelnice nepatří. Správné 
je odvézt jej na sběrný dvůr, nebo do 
certifi kované spalovny.

Při neodborné likvidaci by se totiž 
hexabromcyklododekan mohl dostat 
do půdy a potravinového řetězce.

V obloženém domě 
se bát nemusíme

Když už tímto nejběžnějším poly-
styrenem máme dům obložený, pod-
le odborníků se nemusíme obávat, že 
by se škodlivé látky dostaly dovnitř 
domu, i když polystyrenový obklad 
časem křehne a odpařuje se. 

Na vnitřní stranu izolace obkládané-
ho domu se totiž pokládá  parotěsná 
zábrana v podobě fólie s vrstvou hli-
níku. Takže případné odpary směřují 
ven.

EK nařídila kroky směřující k bez-
pečnému odstranění výrobků, které 
tuto látku historicky obsahují, a z nichž 
se stanou odpady. 

Na webu odboru odpadů Minis-
terstva životního prostředí ČR se 
můžeme o nakládání se jmenovaným 

odpadním stavebním polystyrenem 
dozvědět více.

EK sice umožňuje používat látku 
HBCDD na výjimku až do 2019, ale 
v ČR ji výrobci vyloučili již od roku 
2015. 

Důležité je, že od konce září 2016 se, 
v souladu s Nařízením Komise (EU), 
změnila pravidla pro původce odpadů 
(fi rmy a obce) o nakládání s odpad-
ním expandovaným polystyrenem 
a extrudovaným polystyrenem v 
budovách, a při jejich výrobě. 

Jedná se o předpis přímo použitel-
ný v legislativě členských států a o 
omezení používání látky HBCDD, 

přidávané do polystyrenu jako 
zpomalovač hoření. Eliminuje se 
tím vracení této škodlivé látky do 
výrobkového cyklu prostřednic-
tvím například recyklace polystyre-
nu. Týká se to všech odpadů poly-
styrenu s obsahem nad 1000 mg/kg 
HBCDD. 

Způsoby likvidace
Odpadní stavební polystyren s 

obsahem vyšším než je tato limit-
ní hodnota, může být energeticky 
využit v cementárnách či zaříze-
ních pro energetické využití odpa-
dů  v ČR.  (Pokračování na str. 5)

Dřívější polystyren už má zákaz

Co s odpadovým
polystyrenem ve Žďáře

ŽN zjišťovaly, jak správně se sejmutým polystyrenem staršího typu zachá-
zet, a jaká je ve Žďáře s tímto obkladovým materiálem v roli odpadu situace.

Jak odpovídá Ing. Jitka Kubálková z odboru životního prostředí MěÚ ve 
Žďáře n. S., konzultovala zadané otázky na KÚ Kraje Vysočina, a sběrném 
dvoře společnosti AVE ve Žďáře nad Sázavou. 

„Protože se jedná spíše o odpad velkého objemu, měl by se předat na sběrný dvůr 
ve Žďáře nad Sázavou. Mám ověřeno, že na sběrném dvoře uvedený odpad pře-
vezmou,“ uvádí  s tím, že dle informace společnosti AVE uvedený odpad lidé 
průběžně na sběrný dvůr předávají. -lko-
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Přijďte si zvolit svého delegáta

ZELENÁ HORA , stavební 
bytové družstvo, Žďár nad Sáza-
vou, v průběhu roku 2016 uved-
lo do provozu nový elektronic-
ký portál „poschodech.cz“, na 
kterém zveřejňuje informace, 
týkající se jak bytových domů, 
tak jednotlivých jednotek (bytů 
nebo nebytových prostorů) či 
družstevních bytů nebo nebyto-
vých prostorů, ve vlastnictví či 
správě družstva. 

Každý vlastník bytové jednot-
ky nebo i nájemce družstevního 
bytu, který se na portál přihlásí, 
si může na jeho stránkách pro-
hlížet dokumenty, týkající se 
bytového domu, respektive spo-
lečenství vlastníků, které vznik-
lo pro správu domu, jako jsou 
stanovy společenství vlastníků, 
domovní řád, smlouva o sprá-

vě domu a pozemku, zápisy ze 
zasedání společenství vlastníků 
a další schválené vnitřní předpi-
sy společenství vlastníků (např. 
Směrnice o úhradách za plnění 
poskytovaná s užíváním jedno-
tek, Směrnice, kterou se stanoví 
povinnosti vlastníkům bytů při 
provádění úprav a modernizací 
bytových jednotek, Směrnice 
upravující povinnost vlastníka 
jednotky uhradit společenství 
vlastníků ceny za právní jedná-
ní, úkony a činnosti provedené 
společenstvím vlastníků a pří-
padně i další). 

Přihlášený vlastník jednotky či 
nájemce družstevního bytu se 
dále může seznamovat s dalšími 
výstupy, týkajícími se pouze jed-
notky či družstevního bytu, kte-
ré užívá, jako např. stav a čerpání 

dlouhodobé zálohy na opravy 
společných částí domu, kde je 
uveden nejen vývoj a stav této 
zálohy pro užívané jednotku či 
družstevní byt, ale je zde uveden 
i přehled čerpání na jednotlivé 
opravy, úpravy, rekonstrukce či 
modernizace realizované v prů-
běhu roku, takže uživatel může 
mít přehled o tom, co se v byto-
vém domě opravuje a jakými 
náklady se on sám na těchto 
akcích podílí. Jsou zde rovněž 
údaje o spotřebě teplé a studené 
vody, předpis měsíčních plateb 
včetně přehledu o jejich úhra-
dách a roční vyúčtování těchto 
záloh a plateb za jednotlivé roky.

Nově umožňuje portál zasí-
lat všem přihlášeným na jimi 
uvedenou e-mailovou adre-
su předpis měsíčních záloh a 

jejich roční vyúčtování a dal-
ší aktuální oznámení, která se 
jich týkají, jako např. pozvánky 
na zasedání společenství vlast-
níků, upozornění na odstávky 
v dodávkách médií pro bytový 
dům apod.

A jak se na portál poscho-
dech.cz přihlásit? Není to 
nic složitého. Spolu s vyúčto-
váním ročních záloh za rok 
2016 obdrží každý vlastník 
jednotky či nájemce družs-
tevního bytu registrační kód a 
podrobné pokyny k tomu, jak 
se pouze ve čtyřech krocích na 
portál poschodech.cz zaregis-
trovat. Pak už je to jen na Vás, 
zda chcete mít více informací a 
zaregistrujete se či nikoliv.
 Ing. Zdeněk Štursa
  předseda představenstva

Na shromáždění delegátů 
ZELENÁ HORA , stavební-
ho bytového družstva, Žďár 
nad Sázavou, dne 24. listopadu 
2016 proběhly volby nových 
orgánů družstva, tj. představen-
stva a kontrolní komise. Tímto 
dnem skončilo i funkční obdo-
bí delegátům družstva, a proto 
bylo představenstvu družstva 
uloženo zajistit v souladu se sta-
novami družstva volby nových 
delegátů pro jarní shromáždění 
v roce 2017. 

První krok ke splnění toho-
to úkolu již představenstvo 
učinilo na svém zasedání dne 
10.1.2016, kde v souladu s čl. 
69 stanov družstva stanovilo 
nové volební obvody. Přitom 
vycházelo z čl. 66 stanov, ze kte-
rého vyplývá, že každý volební 
obvod může mít pouze jednoho 
delegáta a že takovýto volební 
obvod sestává minimálně z 50 
a maximálně až ze 140 členů, 
tedy že každý volební obvod 
nemusí mít stejný počet členů. 
Vzhledem k tomu, že s převo-
dy bytů do osobního vlastnic-
tví a zejména pak s prodejem 
takovýchto bytových jednotek 
dalším osobám se snižuje počet 
členů bydlících v jednotlivých 
bytových domech, bylo nutné 
při stanovení volebních obvo-

dů přistoupit ke slučování čle-
nů družstva, bydlících ve dvou 
i více bytových domech do jed-
noho volebního obvodu. Při 
tomto slučování bylo snahou 
představenstva co možná nej-
více ctít princip sdružování čle-
nů družstva z bytových domů 
z jedné lokality, nejlépe souse-
dících domů. Ne vždy ale bylo 
možné toto pravidlo dodržet, 
a to zejména při sdružování 
malých bytovek do volební-
ho obvodu. Celkově tak vznik-
lo 51 volebních obvodů. Jejich 
seznam včetně začlenění jednot-
livých členů družstva z bytových 
domů je zveřejněn na interneto-
vých stránkách družstva www.
sbdzh.cz.

Tato situace bude ale zname-
nat, že si kromě velkých byto-
vých domů budou volit dele-
gáta členové družstva z dvou i 
více domů. Bude proto dopo-
ručeno, aby byl navržen a volen 
delegát z jednoho z domů zařa-
zených do daného volebního 
obvodu a současně se bude 
volit i náhradník tohoto dele-
gáta, který by měl být z dalšího 
domu. Tito se pak na základě 
dohody mohou v účasti na jed-
náních shromáždění delegátů 
střídat a informace si vzájemně 
předávat a následně je předávat 

i členům družstva bydlícím na 
jednotlivých domech. Družstvo 
zveřejňuje vždy na svých strán-
kách materiály, které se mají 
projednávat na připravovaném 
shromáždění delegátů, jakož i 
zápis z konaného shromáždění, 
takže každý člen, který se zajímá 
o chod družstva, má tyto infor-
mace k dispozici. Tímto postu-
pem družstvo pomáhá i dele-
gátům k přenosu informací na 
členy jejich volebního obvodu.

Vlastní volby delegátů 
budou probíhat v měsíci břez-
nu 2017 na svolaných schů-
zích členů příslušného voleb-
ního obvodu. Každému členu 
bude v dostatečném předsti-
hu doručena písemná pozván-
ka s uvedením termínu i místa 
zasedání a bude se tak moc 
zúčastnit volby svého dele-
gáta na shromáždění dele-
gátů, tj. do nejvyššího orgá-
nu družstva. Pokud by členu 
družstva z jakýchkoliv důvo-
dů termín zasedání schůze 
pro volbu delegáta nevyhovo-
val a nechtěl by se vzdát svého 
práva na volbu delegáta, může 
vyplněním písemné plné 
moci na zadní straně pozván-
ky zmocnit jinou osobu, která 
jeho jménem na této schůzi 
bude hlasovat.

V souladu se stanova-
mi družstva má každý člen 
družstva i právo být volen do 
orgánů družstva. Pokud by tedy 
kdokoliv z členů družstva měl 
zájem být zvolen jako delegát 
za volební obvod, jehož je čle-
nem, může  písemnou žádost 
o zařazení na kandidátku zaslat 
předem na adresu družstva, a 
to v termínu nejpozději dva dny 
před konáním schůze volebního 
obvodu. V této žádosti uvede 
základní údaje o sobě (jméno, 
příjmení, adresu bydliště a čís-
lo volebního obvodu, za který 
chce kandidovat), nebo může 
se svým požadavkem kandido-
vat vystoupit osobně přímo na 
schůzi volebního obvodu.

Věříme, že jako člen ZELE-
NÁ HORA , stavební bytové 
družstvo Žďár nad Sázavou pro-
jevíte svůj zájem o řádný chod 
družstva tím, že se zúčastníte 
schůze svolané za účelem pro-
vedení voleb delegátů a jejich 
náhradníků, neboť bez jejich 
zvolení by družstvo nemohlo 
svolávat zasedání shromáždě-
ní delegátů - nejvyššího orgánu 
družstva a pro chod družstva 
přijímat zásadní rozhodnutí.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva 

 družstva

Chcete mít dostatek informací o bytovém domě 
a bytě? Přihlaste se na portál „poschodech.cz“!
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(Dokončení ze str. 3)
Na nakládání s odpadním poly-

styrenem dohlíží Česká inspekce 
životního prostředí, a výše pokut je 
vymezena dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech.

Jak také ze zprávy odboru odpadů 
MŽP ČR vyplývá, při vzniku odpad-
ního polystyrenu ze stavby svépo-
mocí může být polystyren sbírán v 
rámci obecního systému pro odpady 
např. ve sběrných dvorech, v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou obce, 
nebo prostřednictvím odpadových 
společností. 

Obalový polystyren se nadále 
odkládá do žlutých kontejnerů v 

obci, a následně se odváží na třídí-
cí linky, kde dojde k separaci na jed-
notlivé druhy plastů. V rámci třídící 
linky bývá polystyren s nadlimitním 
obsahem HBCDD rozpoznáván, a 
pak zpracován dle nařízení.

Polystyren s obsahem HBCDD 
vyšším než 1000 mg/kg může být 
pouze energeticky využit v cemen-
tárnách, zařízeních pro energetické 
využití odpadů, spalovnách odpadů 
nebo odstraněn na skládkách nebez-
pečných odpadů. Může být také 
upraven a zpracován ve smyslu záko-
na o odpadech tak, aby se koncent-
race HBCDD v polystyrenu snížila 
pod 1000 mg/kg.

Dřívější polystyren...
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Ředitel příspěvkové organiza-
ce města Poliklinika Žďár nad 
Sázavou Michal Hubert Zrůst 
po pěti letech ve funkci končí. 

 Lenka Kopčáková

O své rezignaci informoval radu 
města a odejít chce k 31. 3. 2017.

Jako důvody uvádí, že čelil nátlaku 
na svoji osobu.

„Já jsem se s panem ředitelem sešel 
a jeho důvody hodnotím jako ryze 
osobní,“ říká starosta Zdeněk Navrá-
til, kterého toto rozhodnutí netěší. 
Míní, že M. H. Zrůst měl ještě p. o. 
Poliklinika co nabídnout. 

 „Respektuji však jeho názor a jsem 
rád, že jsme schopni se velmi jasně a 
rozumně domluvit na věcech, které je 
třeba před jeho odchodem ještě realizo-
vat,“ dodává starosta. 

Ředitel M. H. Zrůst spolu s rad-
nicí nyní spolupracují na tom, aby 
do příchodu nového ředitele nebyl 
chod Polikliniky ohrožen. 

„Ujistil mě, že smlouvy se zdravot-
ními pojišťovnami pro rok 2017 jsou 
podepsány, tedy základní věci týkající 
se zdravotnictví běží. Já osobně považuji 
Polikliniku za stabilizovanou organiza-

ci, která i v případě jmenování dočasné-
ho zástupu bude fungovat,“ míní staros-
ta Navrátil.

Výběrové řízení na ředitele p. o. 
Poliklinika bude realizováno již pod-
le nových pravidel pro výběr ředitelů 
neškolských příspěvkových organiza-
cí. Město by rádo vybralo nejpozději 
do konce května. Odcházející ředitel 

nabídl své znalosti a zkušenosti při 
přípravě VŘ, i při zapracování nové-
ho ředitele. 

„Co jsem starostou, byli jsme schopni 
spolu férově komunikovat. Oceňuji, že 
oproti tomu, kdy Polikliniku přebíral, 
ji nyní předává jako stabilizovanou 
organizaci. Která, pevně věřím, nemá 
ve skříni nějaké kostlivce, týkající se 

ekonomiky, jako tomu bylo v minulos-
ti,“ dodává Zdeněk Navrátil. 

Ředitel Zrůst předává městu sta-
bilizovanou organizaci, která pro-
šla mnoha kontrolami, včetně inter-
ního auditu odd. fi nanční kontroly 
a interního auditu (OFKIA) MěÚ, 
kdy byly zkontrolovány roky 2014-
2016. Organizace prošla i externím 
auditem účetnictví.

Důvody svého odchodu Michal 
Hubert Zrůst pro ŽN vysvětluje tak-
to:

„K rezignaci mě skutečně vedly osob-
ní důvody. Jiné než osobní důvody si 
ani nedovedu představit. 

Komunikační disharmonie s většinou 
radních, kdy jsme dlouhodobě nena-
lézali společnou řeč, kdy se vztahy s 
některými radními dostaly do osob-
ní animozity a připravované změny v 
pracovně právní oblasti pro manažery 
příspěvkových organizací, to jsou ty 
osobní důvody, které vedly po pěti letech 
k rezignaci. 

Pokud bych necítil dlouhodobý tlak 
na svoji osobu, nikdy bych z poliklini-
ky neodcházel. Práce mě velmi bavila a 
s týmem skvělých zaměstnanců jsme vše 
dělali pro pacienty a klienty p. o. Polikli-
nika.“

MOMENTKA  ze srpna 2013, kdy p. o. Poliklinika chystala k otevření nový bufet 
s jídelnou pro lékaře. M. H. Zrůst vpravo. Foto: Lenka Kopčáková 

Ředitel městské polikliniky rezignoval

Kolem prodeje pozemků 
na Klafaru zastupitelé města 
v lednu živě diskutovali a pada-
ly rozdílné názory. 

 Lenka Kopčáková

Klafar bude opět na pořadu břez-
nového zastupitelstva, kdy má být 
znám výsledek záměru na prodej 
poslední velké parcely. Žďárské 
noviny dnes na straně 8 otevřely 
téma Klafaru v Anketě politických 
klubů. 

Lednové zastupitelstvo schválilo 
prodej pozemků a uzavření smluv 
pěti zájemcům pro výstavbu rodin-
ných domů v nově budované ulici 
Hrnčířská na Klafaru III. 

Jak informovala vedoucí majetko-
právního odboru Stanislava Proko-
pová, v té době byl ještě neprodaný 
jeden z celkem šesti pozemků, na 
který rada znovu vyhlásila záměr. 

Výsledek má být znám právě do 
březnového zasedání ZM.

Zastupitel Vladimír Novotný 
(ČSSD) konstatoval, že by bylo tře-
ba hledat příčinu, proč očekávaný 
velký zájem o pozemky na Klafaru 
nenastal. 

Město totiž do infrastruktury 
vložilo nemalé prostředky a počítá s 
návratem do rozpočtu. 

Novotný také navrhuje zvážit, 
zda plánovanou výstavbu byto-
vých domů v části sídliště nezru-
šit a pozemky spíš nerozparcelovat 
a nabídnout k prodeji na výstavbu 
rodinných domků. 

Z pléna i zaznělo, zda potencionál-
ní stavebníky nezaskočily nastavené 
archetypy. 

Starosta Zdeněk Navrátil infor-
moval, že radnice se snaží v rámci 
bytové výstavby akceptovat všech-
ny druhy výstavby. Tedy plochy pro 
individuální bydlení i plochy pro 

bytové domy. „Když se setkávám se 
žďárskými zaměstnavateli, tak ti prefe-
rují, aby zde byl dostatek bytů,“ říká. 

Město chce dle Navrátila uspokojit 
více zájemců o jednotlivé individu-
ální bydlení v další etapě výstavby 
na Klafaru. Tam připravuje i menší 
pozemky. 

„Chceme se také zabývat možnos-
tí výstavby v rámci místních částí,“ 
informoval starosta. 

Dle některých názorů nemusí 
žďárští občané v e-aukcích na vy-
šponovanou cenu stačit. Např. Jaro-
slav Miklík (KSČM) uvedl vlastní 
loňské zkušenosti z účasti v e-auk-
ci, kdy jeden z větších pozemků o 
rozloze asi 1.100 m2 nakonec zís-
kal mimožďárský zájemce za víc jak 
2.700 Kč/m2. 

„Město Žďár je hrdé na to, že poze-
mek prodalo dvakrát dráž než občanu 
Žďáru… Cena 1.000 Kč/m2 na Kla-
faru je podle mě neslučitelná s mým 

tehdejším odhodláním, proto hlasuji 
proti,“ říká Miklík. 

Podle Radka Zlesáka (ANO 
2011) vnímají občané, potencionál-
ní kupující, velice bedlivě to, jak se 
sami zastupitelé o pozemcích vyja-
dřují. „Ať si každý sám přehodnotí, 
jaká prohlášení např. podával v médi-
ích. Myslím, že příčina není v pozem-
cích, ale v tom, jak se my zastupitelé o 
nich vyjadřujeme. Sami jsme strůjci té-
to ceny,“ míní Zlesák.

Také připomíná, že současná rad-
nice ve věci bytové výstavby vychá-
zí z původní urbanistické studie 
z dřívějších let. „Snažíme se, aby i 
toto nové území mělo nějakou tvář a 
ducha,“ reaguje na diskusi o arche-
typech. 

Rudolf Voráček (ČSSD) v debatě 
zastupitelů o výstavbě a architektuře 
postrádal městského architekta, na 
kterého by se mohli obracet s dota-
zy. 

V diskutovaném Klafaru i menší parcely

Opět přepisovala dějiny své-
ho sportu. Rychlobruslařka 
Martina Sáblíková.

 Michal Boček

Devátou individuální zlatou medai-
lí z mistrovství světa v řadě, a celkově 
třináctou, si zajistila minimálně na dva 
roky první místo v žebříčku nejúspěš-
nějších závodnic. 

 „Je to super, nádhera. Jsem strašně 
dojatá. Opravdu si to užívám,“ vzkázala 
vysočinská rodačka fanouškům poté, 
co v historickém pořadí překonala 
jména legend, k niž ve svých začátcích 

vzhlížela.
Titul světové šampiónky na pět kilo-

metrů v sobotu 11. února ji doslova 
rozplakal. „Čím jsem starší, tím je pro mě 
každé pódium emotivnější. Ostatní holky 
mě nahánějí a pomalu si pomáhají, aby 
mě porazily. Nevím, jak dlouho to ještě 

může vydržet, jestli to ještě někdy na mis-
trovství světa zažiji. Proto ten titul strašně 
prožívám,“ vysvětlila.

Po návratu z jihokorejského Kan-
gnungu, kde se mistrovství konalo, a 
bylo zároveň symbolickou generálkou 
na olympijské hry 2018, se Sáblíko-
vá nejvíce těšila na to, jak si ráno déle 
poleží. „Každý závod jsme tam vstáva-
li kolem tři čtvrtě na devět, což bylo u nás 
kolem tři čtvrtě na jednu v noci, takže nic 
příjemného,“ řekla na tiskové konferenci. 

Trojnásobná olympijská vítězka má 
pověst sportovní obojživelnice (v létě 
závodní na kole) s nezlomnou ener-
gií a vůlí. Jak ovšem přiznala, posled-

ní dobou už cítí, že jí dochází palivo. 
„Poprvé za poslední roky cítím, že si potře-
buji dát volno, protože jedu druhou sezo-
nu za sebou bez odpočinku,“ podotkla.

Trenér Petr Novák to vidí stejně. „Do 
ničeho ji nebudu nutit, ale určitě by měla 
vyrazit k moři a kvůli regeneraci také do 
lázní,“ pravil. „Když to říká, budu muset 
poslechnout,“ reagovala jeho svěřenkyně 
s úsměvem.

Ještě před odjezdem na zasloužený 
odpočinek si Martina Sáblíková odsko-
čí v březnu na světový šampionát ve 
víceboji v norském Hamaru, respektive 
na fi nále Světového poháru, v němž už 
má prvenství v kapse.

Martina
Sáblíková

Sáblíková nyní potřebuje odpočinek
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Současná i budoucí výstavba na 
Klafaru byla tématem živé diskuse 
při lednovém zasedání zastupitelů. 
Město překvapil malý zájem o roz-
měrnější parcely, takže záměry na 
prodej běžely opakovaně.

Co myslíte, že je příčinou náh-
lého nezájmu Žďáráků o rozměr-
nější pozemky na Klafaru. Jaké 
fi nanční podmínky pro stavební-
ky váš politický klub považuje za 
rozumné? 

Stále je svobodný výběr

Klub zastupitelů za KDU-ČSL se 
nedomnívá, že jde o náhlý nezájem. 
Co se týká obecně výstavby indivi-
duálních rodinných domů na Kla-
faru, stavebníci vždy měli a mají 
možnost svobodného výběru a roz-
hodnutí, o jaký pozemek mají zájem. 

V nedávné minulosti jsme často 
slyšeli kritiku na příliš vysokou cenu 
prodávaných stavebních pozemků. V 
případě současného prodeje se cena 
dostala na přijatelnou úroveň 1.200 
Kč/m2. I přes uvedené skutečnos-
ti ale vnímáme, že prvotní snížený 
zájem stavebníků o individuální 
výstavbu v ulici Hrnčířské může být 
spojen s, ne úplně jasnou, předsta-
vou stavebníka o zastavěném území 
v této lokalitě. 

Pomocí těmto zájemcům o výstav-
bu bylo zveřejnění vizualizace místa 
ve Žďárském zpravodaji 11/2016. Za 
rozumné a velmi důležité považuje-
me připravit další zasíťovanou část 
pozemků v této lokalitě k prodeji no-
vým zájemcům o výstavbu.

Nevhodně zvolené řešení

Podle našeho názoru je jednou z 
příčin malého zájmu o koupi staveb-
ních parcel nevhodně zvolené urba-
nistické řešení, které předpokládá 
umístění bytových domů na druhé 
straně ulice. 

Odrazující jsou pravděpodobně 
i příliš těsné obruče regulativ, kte-
ré umožňují investorům vybrat si 
celoživotní bydlení jen ze dvou typů 
domků a nařizující příliš mnoho 
parametrů individuální výstavby. 

Od počátku projednávání zámě-
ru jsme prosazovali variantu jednot-
né ulice rodinných domů i podobu 
regulativ na nezbytném, racionálním 
minimu. Původní návrh, který např. 
nařizoval pouze dřevěná či hliníko-

vá okna a povinné podsklepení byl 
upraven. Ovšem o benefi tu dalších 
zjednodušení jsem koaliční radní 
nepřesvědčil. 

Respektujeme většinový názor, 
výsledky voleb, koaliční smlouvu i 
nutnou dávku přiměřených kompro-
misů, aby byla zachována stabilita a 
akceschopnost v realizaci hlavních 
programových cílů volebního obdo-
bí.

Místo pro oba typy bydlení

Nemyslím si, že by Žďáráci nemě-
li zájem o nově nabízené pozemky. 
Spíše mají obavu, aby se cena žáda-
ného pozemku nevyšplhala příliš 
vysoko. Tato úvaha se však může 
ukázat jako chyba. Ti, kdo se o 
pozemky ucházeli, nakonec uspěli za 
rozumnou cenu. 

Pevně věřím, že zájem žďáráků o 
nové pozemky pro individuální byd-
lení se ukáže i v další vlně, kterou 
chystáme pro začátek roku 2018. 

Podmínky pro bydlení jsou zde 
nastavené rozumně, vzhledem k 
urbanistickému rozvoji města. Kopí-
rují podmínky, za kterých město pro-
dávalo pozemky již v minulosti. 

Dnes, když vidím, že je zde rovněž 
zájem o výstavbu bytových domů, 
zpětně hodnotím jako velmi správné 
rozhodnutí připravovat lokalitu dle 
původní urbanistické koncepce. Na 
Klafaru totiž mají své místo oba typy 
bydlení, a to jak individuální, tak v 
bytových domech. 

Obecně nelze říci, co je ve Žďáře 
přednější, jestli pozemky pro bytové 
či rodinné domy. Žďár by měl nabí-
zet široké spektrum pozemků pro 
bydlení nejen ve městě, ale i v míst-
ních částech. 

Žďáráci by měli mít možnost si 
vybrat, zda budou bydlet v bytě, v 
zástavbě či řadovém domě. Osobně 
si myslím, že ve Žďáře je velmi dobrá 
tradice řadové zástavby, na kterou je 
možno navázat. Měli bychom se také 
bavit o tom, zda je Klafar jediným 
místem, kde by se mohl Žďár rozví-
jet, a myslet na to při přípravě další 
etapy územního plánování.

Znehodnocení
prodávaných parcel

Na počátku byly vize a sny o zasta-
vení poklesu počtu obyvatel města. 
K tomu je třeba bydlení a práce. O to 
více mne překvapilo zastavení pro-

deje již připravených 20 parcel pro 
výstavbu rodinných domků v jediné 
rozvojové lokalitě Klafar. 

Nahrazení 10 parcel pro rodin-
né domy plochami pro výstavbu 
bytových domů přes ulici v situa-
ci, kdy město má neobsazené plo-
chy pro bytovou výstavbu, bylo 
pro mne nepochopitelné. Co hůře. 
Znehodnocení prodávaných par-
cel jakýmsi „urbanisticko-sociálním 
inženýrstvím“ ukázaly prodejní ceny 
1.000–1.150 Kč. Opakované zou-
falé vyhlašování záměru na prodej 
poslední parcely, kdy nikdo nepro-
jevil zájem ani za cenu 1.000 Kč, to 
jen potvrdilo. 

Ztráty z prodeje za takto nízké 
ceny ve výši 3 až 5 milionů Kč budou 
dofi nancovány úvěrem, tedy dluhem 
města. Urbanistické sny současné 
koalice zaplatíme všichni. Spláce-
ní úvěru podváže budoucí rozvoj, 
opravy a veřejné služby poskytované 
městem. To nikdy nepochopím!

Účelem je zabránit
stavebním nešvarům

Příští rok přibudou desítky vol-
ných parcel na prodej v této lokalitě. 
To je i jeden z důvodů, proč mno-
zí zájemci o koupi vyčkávají na tuto 
širší nabídku. 

Druhým důvodem je bezpochyby 
účelové hanění pozemků ve vznikají-
cí Hrnčířské ulici pro rodinné domy 
některými opozičními zastupiteli. I 
přes tuto neoprávněnou kritiku je v 
současnosti vyhlášen záměr na pro-
dej posledního volného pozemku. 

Kupující, kteří se nenechali odra-
dit fámami, tak mohli a stále mohou 
v našem městě koupit velmi kvalit-
ní pozemek pro výstavbu domu za 
cenu kolem 1.000 Kč/m2.

Smutné je, když se odborné téma, 
jako je toto, politizuje. Pravidla pro 
novou výstavbu rodinných domů na 
Klafaru při srovnání s jinými měs-
ty vychází jako velmi benevolent-
ní. Jejich účelem je zabránit vzniku 
podnikatelského baroka a jiných sta-
vebních nešvarů. 

Brát vážně názory
občanů a investorů

Povinné archetypy a změna původ-
ního záměru výstavby rodinných 
domků. To je důvod nezájmu. Nej-
větší chybu vidíme v tom, že stávající 
vedení žďárské radnice se snaží vnu-

tit svůj pohled na svět všem ostat-
ním a nerespektuje názory a potřeby 
jiných. 

To, že vedení radnice odmítá brát 
vážně názory opozice, je sice smut-
né, ale dá se s tím nějak žít. Horší 
je, že došli k přesvědčení, že nemusí 
brát vážně názory občanů a investo-
rů. 

Nelze se divit, že lidé chtějí stavět 
podle svých představ, nikoli pod-
le urputně prosazovaných iluzí rad-
ních a jejich kamarádů. Za neúspěch 
na Klafaru nemohou lidé, kteří chtě-
jí stavět rodinné domky podle své-
ho. Nemůže za něj ani zlá a hloupá 
opozice. Viníkem je zpupnost a neú-
stupnost vedení, které je přesvědče-
no o své vlastní dokonalosti a neo-
mylnosti. 

Regulativy zužují

cílovou skupinu
Za náš politický klub konstatuji, 

že to, co se v poslední době odehrá-
vá v rámci nové zástavby na Klafaru, 
považuji z pozice zastupitele i obča-
na za smutné. 

Tato situace však jasně ukazuje na 
neprofesionalitu a diletantství ze 
strany rady a vedení města! To, že 
jednou z hlavních příčin nezájmu o 
pozemky, je změna parcel pro rodinné 
domy na bytové, je jednoznačné. Za 
druhý, principiálně ještě negativněj-
ší jev, považuji regulativy, které svým 
charakterem zužují cílovou skupinu, 
protože stavby se mohou stát náklad-
nějšími a pro některé potenciální sta-
vebníky tak nedosažitelnými a co je 
horší, takto postavené regulativy popí-
rají i do značné míry jeden z důležitých 
demokratických principů, kterým 
osobní vlastnictví bezpochyby je. 

Snižování počtu obyvatel města 
bohužel pokračuje i proto, že nové 
vedení města nebylo schopné nabíd-
nout nové parcely dříve než na podzim 
2016. Na tento diletantismus dopla-
tíme všichni, protože město ztráty na 
vybudovaných inženýrských sítích 
bez mrknutí oka dofi nancuje úvě-
rem.

Do uzávěrky ŽN svoji odpověď 
nedodal klub KSČM. -lko- 
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: problémy kolem pozemků a výstavby na Klafaru
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Úklid Vysočiny
Již devátý ročník úklidu pro-

stranství kolem silnic s názvem 
Čistá Vysočina proběhne v době 
od 10. do 23. dubna. 

Svoz naplněných pytlů, složených 
u silnic mimo obec, zajistí Krajská 
správa údržby silnic.

V samotném Žďáře n. S. proběh-
ne úklidová akce s názvem Čistá 
řeka Sázava, pá 7. dubna od 8 hod.
 -lko-
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klub 
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MUDr.
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Černý,
klub ODS

Mgr.
Jaromír
Brychta,
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Zápisy dětí do prvních tříd 
budou letos poprvé probíhat 
v jiném termínu, než jsme byli 
zvyklí. Žďárské základní školy 
budou zapisovat v pátek 7.
a v sobotu 8. dubna.

 Lenka Kopčáková

Termín z dosavadního ledna na 
duben se změnil novelou Školské-
ho zákona. Žďár nad Sázavou má od 
loňského roku svá vlastní Kritéria 
a obecně platnou vyhlášku města o 
přijetí dětí do prvních tříd ZŠ. Dbají 
především na dodržování spádovosti 
jednotlivých škol. 

Jak informuje místostarosta pro 
školství Josef Klement, kritéria o při-
jímání dětí do prvních tříd ZŠ z loň-
ského roku se městu velmi osvědčila, 
a nadále platí.

Jejich nejhlavnějším a nepřekroči-
telným pravidlem je dodržení spá-
dového obvodu dané školy a zařaze-
ní žáka podle jeho trvalého bydliště.

S tím mívalo město Žďár nad Sáza-
vou zhruba v minulém desetile-
tí značné problémy. Základní školy 
si vzájemně přetahovaly žáky, které 
lákaly na specializace a různé výho-
dy. To bez ohledu na přirozenou spá-
dovost dle bydliště žáků. 

To časem způsobilo nevyrovnanost 
prvňáčků ve školách, které nebyly ve 
své reklamě tak průbojné. Ředitelé 
negativně ovlivněných základních 
škol se obrátili na zastupitele města 
o narovnání pravidel.

To byla minulost…
V některých městech Vysočiny je 

však běžný podobný systém, a rodi-
če si vybírají podle nabídky speciali-
zace ZŠ, a ovlivňuje je i blízkost ško-
ly od jejich zaměstnání.

„Když jsme loni tato kritéria na 
základě spádovosti našich základních 
škol zaváděli, snažili jsme se připravit 
tzv. neprůstřelná pravidla. Ta jsme dis-
kutovali s odborníky na Kraji Vysoči-
na,“ ohlíží se Klement. 

Zpřísnění nastalo pro tento škol-
ní rok 2016/17, a dle místostaros-
ty nebyl předškolák, který by byl z 
jiných spádových obvodů a neprošel 
danými třemi základními kritérii. 

První a nepřekročitelnou podmín-
kou kritérií je trvalé bydliště ve spá-
dovém obvodu dané školy. Dalším 
kritériem jsou děti, kterým v minu-
lém školním roce ředitel školy udělil 
odklad, a třetím kritériem jsou děti, 
které mají sourozence na dané škole.

„Kritéria máme, podle mě, dobře 
zpracovaná, a už v loňském roce jsem 
kladl velký důraz na to, aby se nám 

v žádné škole nevyskytovalo dítě mimo 
spádovost, tedy mimo sourozence,“ říká 
místostarosta. 

Na druhé straně však připouští, 
že ještě nyní je na školách z minula 
spousta dětí, které jsou z jiných spá-
dových obvodů, a není jasné, jakým 
způsobem se do těchto škol dostaly. 

„Dnes se sem hlásí i jejich sourozen-
ci, kterým nastavená kritéria umožňu-
jí školu navštěvovat,“ konstatuje Kle-
ment.

Dle kritérií však záleží i na věkové 
linii, jak jsou oba sourozenci k sobě 
blízko. Když je např. starší souroze-
nec deváťák, tak má budoucí prvňá-
ček menší šanci, že se na tuto, pro 
něho nespádovou školu, dostane. 
Zavedený systém se spíš snaží vyho-
vět rodičům menších školáků, aby je 

nemuseli ráno rozvážet do několika 
škol. 

Podle místostarosty pro školství 
bude narovnání pravidel tzv. během 
na delší trať, kdy je potřeba „odžít“ 
ty sourozence, a tvrdě dodržovat 
spádové obvody.

V minulosti byly ve Žďáře i přípa-
dy, kdy rodiče, aby dostali dítě do 
vysněné základní školy, přihlásili ho 
do trvalého pobytu k babičce, která 
ve spádovém obvodu školy bydle-
la… 

„Tohle se, myslím, dělo, a bude dít, 
ale je to jen nízké procento. Nelze hod-
notit, zda je to správné nebo ne, pokud 
někdo právě tuto babičku pak využije 
namísto družiny. Ale spádovost je ve 
Žďáře na prvním místě,“ je přesvěd-
čen Josef Klement. 

Město Žďár n. S. lpí na spádovosti 
svých základních škol

Odhad činí 278 prvňáčků
V příštím školním roce 2017/18 by do žďárských ZŠ mohlo nastoupit 278 

prvňáčků, což by při celkovém počtu 11 prvních tříd činilo asi 25 dětí na 
jeden školní kolektiv. 

ZŠ Komenského 2 (Dvojka) vypisuje  dvě první třídy o kapacitě  50 žáků. 
ZŠ Komenského 6 (Trojka) plánuje také dvě první třídy o stejné kapacitě,  
ZŠ Švermova 4  (Čtyřka) vypisuje čtyři první třídy o kapacitě 100 žáků, z 
toho jedna na odloučeném pracovišti v areálu zámku,  ZŠ Palachova (Pětka) 
otevře v novém školním roce tři první třídy pro celkem 78 žáků. -lko-
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Brali byste tip na zajímavý 
školní nebo rodinný výlet? 
Co takhle sestoupat do staro-
egyptské hrobky? A nemusíte 
přitom vůbec opustit Vysoči-
nu…

 Lenka Kopčáková

Stačí se rozjet do Havlíčkova Brodu 
a navštívit tamní muzeum na náměs-
tí. Klenuté sklepení Havlíčkova domu 
totiž ještě do 3. října ukrývá volnou 
rekonstrukci egyptské hrobky a její 
výbavy. 

Ta pravá hrobka patřila Sennend-
jemovi, žijícímu v Dér el-Medíně, 
na západním břehu Nilu, asi v letech 
1279-1213 př.n.l., tedy za vlády farao-
na Sethiho I. a Ramesse II. Jako řeme-
slník pracující na královských stavbách 
měl výsadu postavit si hrobku pro sebe 
a svoji rodinu… 

Jeho hrob o mnoho století pozdě-
ji objevili egyptologové v roce 1886. 
Pohřební komora s bohatou výbavou 
je nyní vystavena v Káhirském muzeu. 
Dokonale zachovalé malby jsou nej-
krásnější v pohřebišti. 

No, a atmosféru Sennendjemovy 
hrobky, byť v replice, můžeme zažít 
díky nadšeným studentům. U zro-
du projektu před 10 lety stál egypto-
log Pavel Onderka, výtvarník Daniel 
Koráb a pracovníci brodského Muzea 
Vysočiny. 

Studentský projekt pod jejich vede-
ním vznikal od roku 2007 v několika 
etapách a účastnilo se na něm víc jak 
150 mladých lidí.

„Předtím zde byla velká výstava o 

Egyptě se zapůjčenými předměty z Egyp-
tologického ústavu v Praze,“ ohlíží se 
brodský historik Michal Kamp. 

Vernisáže staroegyptsky upraveného 
podzemí se r. 2008 zúčastnili dokonce 
i velvyslanci Egypta a Súdánu. 

První expozice napodobeniny hrob-
ky se od té doby několikrát renovovala 
a doplňovala. „Dodnes jsou na výstavě 
ještě některé předměty vypůjčené z Egyp-
tologického ústavu, třeba socha posvátné 
hrošice,“ říká Kamp. 

Repliku Sennendjemovy hrobky vol-
ně dle originálu vymalovali brodští 

gymnazisté při vytváření fajúmských 
mumií, stél, papyrů či nářadí k písařské 
dílně se inspirovali Anniho Knihou 
mrtvých. Ve staroegyptském podzemí 
nechybí ani plastická armáda brouků 
Skarabeú.

Studenti Akademie a Uměleckoprů-
myslové školy ve Světlé nad Sázavou 
zase spolu se žáky brodské ZUŠ J. V. 
Stamice vytvořili repliky dobové kera-
miky.

Až výstava v říjnu skončí, nahradí ji 
stálá expozice o hornictví a zdejší těž-
bě stříbra. Takže s návštěvou „egyptské 

éry“ neotálejme. Berme ji třeba jako 
zážitkové rozšíření výuky dějepisu.

Jak říká historik Michal Kamp, o 
výstavu egyptského podzemí je nej-
větší zájem ze strany základních škol. 
„Je to spíš taková náladovka, egyptská 
hrobka ve sklepě z novověku,“ dodává. 

Ale stačí prý vyjít pár schodů do pat-
ra domu a už se nabízí stálá expozice o 
životě a díle Karla Havlíčka Borovské-
ho. „O téma Havlíček je permanentní 
zájem,“ potvrzuje historik.

SENNENDJEMOVA pohřební komora s bohatou výbavou je k vidění v Káhirském muzeu. Věrnou repliku můžete navští-
vit v brodském podzemí. Foto: Lenka Kopčáková

Vítejte ve staroegyptské hrobce

Staré „dětské“ 
čeká demolice

Starý pavilon dětského a novoro-
zeneckého oddělení v Nemocnici 
Nové Město na Moravě půjde v dub-
nu k zemi.

Začalo tedy stěhování ambulancí 
i lůžkového oddělení, které už ny-
ní rodiče s dětmi najdou na nových 
místech. Ambulance pro příjem 
nemocných dětí je v budově lékárny, 
ve spodní části nemocnice.

„ORL ambulance se stěhuje na kož-
ní oddělení a dětská neurologie bude 
dočasně v ambulantním traktu inter-
ny,“ informuje vrchní sestra dětské-
ho oddělení Soňa Svatoňová. 

Dětské pacienty s chirurgickou 
diagnózou ošetří lékaři v hlavním 
chirurgickém pavilonu. Lůžková 
část bude ve 4. patře gynekologic-
ko-porodnického pavilónu (více na: 
566 801 203).

„Jedná se o další velkou investiční 
akci fi nancovanou z rozpočtu zřizova-
tele,“ říká ředitelka nemocnice Věra 
Palečková s tím, že nový  moder-
ní pavilon bude odpovídat součas-
ným požadavkům poskytování zdra-
votních služeb. Jeho výstavba v režii 
Kraje Vysočina poběží zhruba dva 
roky a má stát 100 milionů korun. 

 -lko-

Díky dobročinnosti na žďárském studentském 
plesu má nyní Eliška vybavený pokojíček.

Devítiletá dívka žije sama s maminkou a jejich ome-
zené fi nanční možnosti nedovolovaly pokrýt všechny 
potřeby dítěte s postižením.

Lékaři totiž Elišce po narození diagnostikovali středně 
těžkou mentální retardaci a nyní je klientkou Sociálně 
aktivizační služby Oblastní charity ve Žďáře n. S.

Peníze na vybavení pokojíčku sehnali organizátoři 
letošního 34. plesu Střední školy obchodní a služeb.

„Letošní ples obchodní školy jsme chtěli uspořádat v jiném 
duchu a s kamarádem Adamem Němcem nás napadlo, že 
bychom mohli určitou dobročinnou formou pomoci někomu, 
kdo to potřebuje,“ říká Filip Šustr, hlavní aktér.

Do programu plesu tedy mladí muži zařadili dražbu 
dřevěného společenského motýlka, kterého Adam sám 
vytvořil. 

„Podařilo se jej vydražit za 6 300 korun. K tomu jsme ješ-
tě s přáteli přidali pár korun, aby se Eliška měla lépe. Jsem 
moc rád, že jsme jí mohli pomoci a doufám, že budeme ales-
poň malou inspirací pro další,“ říká Filip Šustr.

Sbírka vynesla něco přes 17 tisíc korun, které dobro-
dinci předali Eliščině mamince při společném setkání ve 

čtvrtek 16. února v prostorách Oblastní charity.
„Je příjemné setkávat se s lidmi, kterým nejsou lhostejné 

osudy druhých a jsou ochotní vložit vlastní nápady, tvůrčí 
energii a čas do organizace dobročinné akce. Rovněž děku-
jeme všem, kteří podpořili Eliščino budoucí domácí králov-
ství,“ vzkazuje všem Jana Kincová, zástupkyně ředitelky 
žďárské Charity. -lko-

NA SNÍMKU zleva: Filip Šustr, Eliška, vedoucí Sociál-
ně aktivizační služby Marie Utt endorfská a Adam Němec.
 Foto: Milan Šustr

Nový pokojíček pro Elišku

Dobrý skutek studentů

Zajímavost
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Krása, zdraví a pohyb
STRANA 11

Dnešní téma Krása, zdraví a pohyb 
nejspíš více osloví ženy, které pravi-
delně navštěvují tělocvičny i salóny 
krásy.

Ale ani moderní muže nelze pod-
ceňovat. Mnozí se chtějí dobře cítit 
i vypadat. Muži už více naslouchají 
radám odborníků ohledně zdraví a 
vizáže. 

Pravda však je, že k výživovému 
poradenství více inklinují ženy a 
jejich protějšky si často svůj gulá-
šek s osmi, zalitý říznou dvanáct-
kou, nedokáží odepřít. Je tedy na nás 
ženách, jak se nám podaří  do rodin-
ných večeří propašovat více zeleniny, 
ryb a třeba luštěnin.   

Chybu však nikdy neuděláme 
občasným rekreačním pohybem. 
Můžeme třeba naplánovat celodenní 
rodinný výlet do jihlavského Vodní-
ho ráje...

Marný boj se svou neřestí často 
svádí kuřáci. Sice vědí o velké škod-
livosti kouření pro sebe i blízké, ale 

závislost na ranní cigaretce u kávy 
je silnější. Co takhle zkusit metodu 
biorezonance, kterou ve Žďáře nabí-
zí MVDr. Anna Dvořáková, a s velmi 
dobrými výsledky...

Pro ženy každého věku je jasná věc, 
že vybrat si dobrého kadeřníka je 
terno. Vždyť upravené vlasy a slušivý 
střih jsou tím prvním, čím upoutá-
me pozornost. Také stav našich vla-
sů o nás mnohé napoví.  Můžeme se 
obrátit třeba na Studio Suzi, kadeř-
nictví Zuzany Synkové...

No, a mužům je jasné, že u ženy si 
své hříšky často vyžehlí květinou. 

Pugét ale nemusí nosit jen přítelkyni 
či manželce. Květinou potěší i svoji 
maminku, zrovna třeba 8. března, na 
MDŽ. 

Na Konventu otevírá nová Kvě-
tinka u Elišky. O připravované jar-
ní výstavě v dnešních ŽN informuje 
fl oristka Marie Horáková... 

Ach, zase ta záda. Víte jak ulehčit 
bolavým zádům, svalům a přitom 
perfektně zrelaxovat? 

Hádáte správně. Odpovědí je 
masáž. Asi nejznámější je ta klasic-
ká, která uvolňuje ztuhlé svalstvo a 
poradí si i s širokou škálou zdravot-

ních problémů.
Víte také, že tzv. švédskou masáž 

prováděl už v roce 1830 Per Henrik 
Ling, průkopník tělesné výchovy ve 
Švédsku? 

V západních kulturách se švédská 
masáž považuje vůbec za základní 
formu. Pomáhá i proti nespavosti a 
problémům spojeným se stresem.  
Ale druhů masáží jsou stovky.

Ve Žďáře si můžeme zajít třeba do 
salónu Masáže Pavla... 

Také bychom měli vědět, že pak je 
důležitý klidový režim, teplo a dosta-
tek nápojů. Při masáži totiž dochá-
zí k aktivaci lymfatického systému a 
tím k uvolnění toxinů. Z těla je nej-
rychleji vyplavíme pitím čisté vody. 
A nebo, co si tak uvařit nějaký dob-
rý čaj a pustit se do luštění křížovky 
ve Žďárských novinách. Tentokrát s 
mexickou restaurací Yucatan...

V nabídce Outdoor Resort Březo-
vá se lze inspirovatt , kam na výlet, na 
tábor či s fi rmou za sportem... 

A co si dopřát zážitek v podobě 
pravého benátského reje? Ve Žďá-
ře zcela neobvyklý ples v maskách 
pořádá společnost Cooper Standard. 
Takže i tanec je ten správný pohyb 
pro uvolnění.  

 Lenka Kopčáková

MILÝ DÁREK - RŮŽE. Jsou opravdovými královnami květin. Žlutá, červená či oranžo-
vá... každá říká něco jiného. Více o květomluvě na str. 13. Foto: Lenka Kopčáková

Naše duše i tělo si zaslouží hýčkání

Relaxace, masáž 
či krása květin...
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Napadlo vás někdy jak vznik-
la květomluva a co vlastně 
vyjadřuje? Dnes se to dozvíte.

 Lenka Kopčáková

Dnešní mladí muži mnohdy při kou-
pi květin ani netuší, co mohou jejich 
volbou naznačit…  

A tak se na chvilku v dnešním pře-
technizovaném světě nechme unášet 
na vlnách romantiky…

Ona je květomluva taková tajná 
řeč, kterou si mnozí z nás spojují spíš 
s dobou národního obrození. To je 
pravda, ale za původem musíme více 

zpět v čase, až do vzdáleného Orien-
tu… 

Ženy střežené v harémech vymysle-
ly chytrý způsob, jak komunikovat s 
vnějším světem a sdělovat svá přání a 
pocity. Speciálnímu jazyku květin se 
říkalo „selam“, což je odvozeno od slo-
va selamik. Tak se totiž nazývala část 
domu přístupná návštěvám.

Selam poprvé ve svých listech z 
Turecka popsala choť anglického 
vyslance, lady Mary Wortley Monta-
gu. V roce 1716 doprovázela svého 
muže do Cařihradu, hlavního města 
Osmanské říše.  A stala se autorkou 
vůbec prvního světského díla, napsa-
ného ženou o muslimském Orientu. 

Její zprávy o dorozumívání prostřed-

nictvím květin vyvolaly v Anglii senza-
ci a květomluva se brzy stala módou. 
Pomocí květinových kódů se daly taj-
ně posílat celé zprávy. 

Největšího rozmachu dosáhla květo-
mluva za vlády královny Viktorie a u 
nás během národního obrození. 

Selam totiž zaujal i Boženu Němco-
vou. Spolu s Hanušem Jurenou vyda-
li v roce 1835 humornou květomluvu 
s názvem Nejnovější a nejpůvodnější 
selam, čili květomluva.

Od té doby, co květiny promluvi-
ly, umožnily vyjadřovat své pocity i 
lidem cudným a plachým.

Květomluva je velmi populární také 
v Japonsku, kde se řeč květin nazývá 
Hanakotoba. 

Selam aneb Co říci květinou…

Mluvící květiny...
Význam v květomluvě měly kromě 

výběru samotných květin i nenápad-
né maličkosti. Třeba zda hlavičky kvě-
tů jsou vzpřímené nebo sklopené, jak 
kytice voní, jak je uvázána, kam směřu-
je stužka…

Nejoblíbenější vždy byla a zůstává 
královna květin - růže. Tak třeba bí-
lá v květomluvě značí nevinnost, rudá 
lásku, růžová odpuštění, žlutá žárlivost  
a oranžová růže vypovídá o vášni…

Také byl důležitý druh: růže planá - 
Tvá láska nepotřebuje ozdob

Růže plná - Proč odpíráš mi lásku 
svoji? Růže stolistá - Obdivuji se Ti. 
Růžičková větvička - Ne! Růžové pou-
pě - Musím věřit ve štěstí.

Růžový list - Ano!
Tak co, vyzkoušíte toto něžné kódo-

vání?   -lko-

Kromě květomluvy hraběnka Mary 
Wortley Montagu vstoupila do his-
torie i tím, že se jako první pokusila o 
prevenci černých neštovic, metodou 
již dříve užívanou v Turecku.

Ona sama neštovicemi onemocně-
la ještě v Anglii, což jí ve tváři zane-
chalo stopy. Předtím se ještě stačila 
výhodně vdát. Po uzdravení následo-
vala manžela,  velvyslance v Osman-
ské říši. 

To, že se Mary naučila turecky, jí 
pomohlo proniknout do míst, kam se 
cizinec běžně nedostal. Navštěvovala 
i ženy v harémech...

Když se změnily vztahy Anglie s 
Tureckem, vrátila se rodina do Lon-

dýna. Mary však s sebou přivezla ně-
co, co ji v Turecku velmi zaujalo. Totiž 
očkování proti neštovicím.

Nechala naočkovat obě své děti. 
Snažila se očkování prosadit, ale 
nedůvěra lékařů a církve byla veliká. 
Přesto získala od Karolíny, princezny 
z Walesu, povolení učinit demonstra-
tivní experiment na šesti vězních a 
šesti sirotcích. Výsledek byl příznivý.

Očkování spočívalo v záměrném 
nakažení pacienta sušeným hnisem z 
puchýřů pravých neštovic, v němž je 
původce oslabený.

Momentální úspěch lady Montagu 
byl však štěstím, protože tehdy i leh-
čí průběh neštovic mohl vést ke zne-

tvoření nebo dokonce k smrti. Navíc, 
pacient byl po celou dobu infekční.

Skutečný boj proti neštovicím zahá-
jil zhruba po 80 letech její krajan,  
lékař Edward Jenner. Všiml si, že lidé, 
kteří se od dobytka nakazili kravský-
mi neštovicemi, téměř nikdy nedo-
stali pravé neštovice. V květnu 1796 
lékař záměrně naočkoval osmiletému 
Jamesi Phippsovi hnis z vřídku krav-
ských neštovic. Chlapec onemocněl, 
ale za šest týdnů se uzdravil. Dle léka-
řova předpokladu u něho již nikdy 
pravé neštovice nepropukly. 

Tento pokus je považován za první 
skutečnou vakcinaci. -lko-

Očkování hraběnka okoukala v Turecku

MARY WORTLEY MONTAGU, kte-
rá Evropě přivezla květomluvu i očko-
vání. Zdroj: Wikipedie
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Recesní akcí ve Žďáře byl 
Valentýnský běh, který v úterý 
14. února uspořádali nadšenci 
ze Žďárské ligy mistrů. 

 Lenka Kopčáková

Neobvyklého běhu se dle pravidel 
mohli účastnit dvanáctibojaři i dva-
náctibojařky nad 15 let, ale odva-
hu měli samí dospěláci. Povinným 
úborem jim byly plavky či spod-
ní prádlo v barvách zamilovaných. 
Povoleny byly čepice, šály, rukavi-
ce…

Do odpoledního mrazivého města 
vyrazila asi desítka nadšenců, které 
rádoby zahřívaly paprsky zimního 
slunce.

„Je to náš vůbec první ročník, zkusili 
jsme to a příště bude účast  lepší,“ sli-
buje si Jiří Šustr, jinak hlavní osoba 
Žďárské ligy mistrů. 

A je třeba přiznat, že jeho partě 
nechybí smysl pro nadsázku.

Sporým převlekům běžců nechy-
běly barvy zamilovaných, sluneční 
brýle, dokonce i škraboška, k tomu 
čepice, šály a teplé „fusekle“. Na 
obnažených částech těla namalova-
ná valentýnská srdéčka…

…V čele party jede na vyzdobe-
ném bicyklu hlavní organizátor Jiří 
Šustr. V plavkách jako k moři, ale s 
kulichem naraženým na uši. Nej-
starším účastníkem recesní akce je 
muž v ušance a apartních kraťasech. 

Veteránský maratonec, dnes 76letý 
Alois Bradáč, majitel cenných kovů 
z Mistrovství Evropy veteránů na 
Maltě a z OH mistrů v australském 
Melbourne...

Valentýni a Valentýnky běží v 
hloučku po Strojírenské ulici smě-
rem ke kruhové křižovatce a zpět, 
asi 800 metrů. Lidé z projíždějících 
autobusů si div krky nevykroutí.

Po doběhu recesisté ještě zapózují 
pro společné foto. 

Na otázku ŽN, co je na svatého 
Valentýna nejvíce hřeje, spoře odě-
ná parta s úsměvem od ucha k uchu 
volá: „Láska. A mládí!“ 

„Zima nám není a běželi bychom to 
klidně znovu,“ tvrdí jedna z udýcha-

ných žen. Za minutku však všichni 
mizí v místní restauraci, aby se pro-
hřáli „zevnitř“ - řekněme čajem s 
citronem…

PREMIÉROVÝ Valentýnský běh ve Žďáře vzbudil 14. února rozruch kolemjdoucích. Nejstarším v partě byl 76letý maratonec Alois Bradáč. Foto: Lenka Kopčáková

Premiéra: Valentýnský běh Žďárem
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Ucházíte se o zaměstnání a čeká 
vás přijímací pohovor?  Jste nervóz-
ní a máte obavy z neúspěchu? Přiná-
šíme pár tipů  od personalistů, jak se 
na pohovor úspěšně připravit.

Představme si, že prodáváme,  a  
personalista nakupuje. Porovná-
vá naši nabídku s nabídkami našich 
konkurentů. 

Záleží na tom, jak jej přesvědčíme. 
Jak jasnou máme představu o své 
profesní kariéře. Co očekáváme, a co 
můžeme nabídnout. Zaměstnavate-
le obvykle zajímají tyto tři věci: naše 
kvalifi kace a dovednosti, zkušenos-
ti a profesionální minulost, a naše 

osobnost a charakter. Dvě posledně 
jmenované jsou velmi důležité.

Zaměstnavatelé shánějí lidi, kteří 
jsou pružní, mají přátelský přístup ke 
klientům a spolupracovníkům, zod-
povědně přistupují k týmové práci 
a k zavádění nových projektů. Měli 
by mít pozitivní přístup ke změnám 
a ukázat nadšení pro věc. Pokud kan-
didát rovněž prokáže chuť stále se 
vzdělávat, svědčí to o jeho schopnos-
ti poradit si s novými výzvami. 

Co si vzít na sebe
Muži zvolí oblek nejlépe tmav-

ší barvy, kravata by se měla hodit 

Štěstí u pohovoru přeje připraveným
ke košili a saku. Pozor, červený 
odstín kravaty bývá výsadou zdat-
ných manažerů. Tmavé boty, černé 
ponožky. Decentní voda po holení. 

Ženy zvolí kostýmek, sukni a 
halenku, nebo elegantní kombinaci 
šatů a saka. Je zajímavé, že pokud se 
ucházíme o důležitou pozici, odbor-
níci nedoporučují kalhoty. Konzer-
vativní oblečení doplní lodičky na 
nižším podpatku. Volíme decentní 
nalíčení  a ne příliš pronikavý par-
fém.

Džíny, svetr, tričko a sportovní 
obuv si můžeme vzít v případě, že 
se ucházíme o méně důležitou pozi-
ci v manuálním úseku, či o brigádu. 
Osobní hygiena a uspokojivý cel-
kový vzhled jsou naprostou samo-
zřejmostí. Neoholení a neučesaní 
muži se špínou za nehty, nebo ženy 
s oprýskaným lakem na olámaných 
nehtech rozhodně dobrý dojem neu-
dělají.

Jak snížit nervozitu
Že nás pohovor stresuje, je normál-

ní. Pomůže, když se několikrát zhlu-
boka nadechneme. Zpocené dlaně 
si těsně před pohovorem utřeme do 
kapesníku. Cigareta na uklidněnou 
je následně nepříjemně cítit z naše-
ho dechu. Případnou žvýkačku včas 
vyhodíme.

Doklady s sebou
Raději dorazíme o chvilku dříve, 

abychom měli čas se ještě upravit. 
Opozdit se o pár minut však už hraje 
proti nám.

V některých podnicích můžeme 
např. čekat u sekretářky, než nás 
personalista pozve dál. Snažme se 
s ní prohodit pár slov a udělat na 
ni dojem. Často se totiž po našem 
odchodu šéf zeptá právě sekretářky, 
jak jsme na ni zapůsobili. A hlavně si 
před pohovorem vypněme mobil.

První dojem
Důležitý je první dojem. Potřeb-

né dokumenty máme seřazeny nej-
lépe ve  fólii, rozhodně je nelovíme 
zpřekládané z tašky, aby z nich ještě 
padaly drobky... 

Dobré je zjistit si předem informa-
ce o společnosti a pracovním místě, 
na které se hlásíme. 

Vlastní pohovor
Průběh pohovoru se skládá obvyk-

le ze tří fází: úvodní, analytické  a 
závěrečné.

Při setkání se šéfem nebo perso-
nalistou je důležitý pozdrav, úsměv 
a přiměřený stisk ruky při předsta-
vování. Ruku podáme všem přítom-
ným.

Při pohovoru je důležité udržová-
ní očního kontaktu se všemi členy 
komise. Hodí se také poznámkový 
blok a tužka. Je dobré mít po ruce 
papírové kapesníčky. 

 (Pokračování na str. 18)
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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

• 

• 

• 

• 

• 

(Dokončení ze str. 1)

Sebevědomí a řeč těla
Šéf fi rmy nebo personalista si větši-

nou  o nás vytvoří názor hned v prv-
ních minutách přijímacího pohovo-
ru. Snažme se být tedy uvolnění a 
klidní. Seďme zpříma, vyhněme se 
gestům, která signalizují rozpači-
tost, jako je drbání na hlavě či mnu-
tí nosu. Rukama složenýma v klíně 
nebo na stole vyjadřujeme suvere-
nitu.

Personalista vnímá rozpory
Pokusme se vystupovat sebevědo-

mě a mluvme jasně a zřetelně. Chví-
lemi se odmlčme, získáme tak čas k 
rozmyšlení.

Na otázky odpovídáme stručně a 
pravdivě. Zkušení personalisté kla-
dou kontrolní otázky s cílem odha-
lit případné nesrovnalosti. V přípa-
dě, že nám není něco jasné, se raději 
ptejme, než začneme odpovídat. 

O svém předchozím zaměstnava-
teli se v žádném případě nevyjadřu-

jeme špatně. Snažme se podat svůj 
odchod pozitivně.

Téma „výše platu“ obvykle nastane 
v závěru pohovoru.

Personalista se nás může zeptat, 
jakou máme představu o mzdě. 
Hodnotí tak náš reálný úsudek. 
Představu o mzdě můžeme zjistit 
třeba pomocí inzerátů na podobné 
pracovní pozice.

Rozloučení je stejně důležité jako 
vlastní pohovor. Snažme se vnímat 
vše, co bylo řečeno. Rozloučíme se 

opět živým stiskem ruky se všemi 
přítomnými.

Děkovný dopis 
Není sice povinný, ale slušný. 

Následující den napíšeme zástupci 
fi rmy dopis, v němž poděkujeme za 
čas, který nám věnoval a ujistíme jej 
o svém zájmu. 

Děkovný dopis napíšeme i v přípa-
dě, že jsme se rozmysleli a o místo 
již zájem nemáme. To také dopisem 
sdělíme. Lenka Kopčáková 

Štěstí u pohovoru přeje připraveným
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Služebně nejstarší zastupitel 
města Žďáru nad Sázavou, dnes 
73letý Jaroslav Miklík (KSČM), 
při lednovém zasedání oznámil, 
že po 27 letech práci pro město 
končí. Dál zůstává poradcem v 
Městském energetickém stře-
disku. 

 Lenka Kopčáková

Ve své řeči, kterou s nadsázkou ozna-
čil za derniéru, kolegům zastupitelům 
sdělil několik tipů ze svých letitých 
zkušeností. A některými se již v únoru 
zaobírala Komise rozvoje města. 

Kolik vám bylo let, když jste jako 
zastupitel města začínal? 

Do prvního porevolučního zastu-
pitelstva Žďáru nad Sázavou jsem byl 
zvolen v roce 1990, a bylo mi 46 let. 

Co vám práce zastupitele dala a 
vzala? 

Téměř všichni noví zastupitelé měli 
se samosprávou minimální zkušenos-
ti. Já už jsem v té době byl sedmým 
rokem instruktorem ONV pro činnost 
národních výborů. 

V obcích Žďárska jsem řešil pro-
blematiku výkonu samosprávy, takže 
jsem věděl, o čem práce zastupite-
le bude. Kdybych věděl, jak velké 
zatížení to pro mne a rodinu bude zna-
menat, asi bych přemýšlel. Ale chce to 
rutinu.

Sametová revoluce udělala čáru za 
tím, co bylo dřív, a vy jste byl člen 
KSČ…

Velmi mě mrzelo, když nový staros-
ta Ott o Žurek prohlásil, že všechno, 
co bylo včera, se musí zrušit, zbourat, 
zlikvidovat.

Jako člen tehdejší KSČ jsem byl 
kategoricky proti změně, která přišla 
na řadu první. A to bylo zrušení Tech-
nických služeb města. 

My, zastupitelé, jsme v té době sku-
tečně zrušili velmi dobře fungující fi r-
mu, a od té doby jednotlivé služby pro 
město složitě soutěžíme. 

Připravovala se i privatizace bytové-
ho fondu; naštěstí došlo na pomalejší 
formu.

Že zrušení Technických služeb 
bylo historicky největší chybou 
města, to dnešní zastupitelé při-
pouštějí s tím, že odhad ztrát pro 
město může být až ve stovkách mili-
ónů korun… 

To mě trápilo celých sedm voleb-
ních období, co jsem byl zastupitelem. 
Některé věci lze ovlivnit, ale některé 
jsou již nevratné. 

Podle cenové mapy má Žďár nej-
dražší vodu v republice, a přitom 
máme hojná prameniště doslova 
„za humny“. Zastupitelé vyjádřili v 
lednu vůli „vodu pro Žďár“ přehod-
notit…

Paradoxem je, že Brno, které je 
zásobováno ze stejného systému, 
má vodu za 76 Kč/m3 a Žďár za 95 
Kč/m3.

Dříve se o změně v zastupitelstvu 
nikdy neuvažovalo. Byli jsme pouze 
zváni na jednání Vodárenské a.s. ,nebo 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Mám k dispozici podkladový mate-
riál z roku 1997. Sice 20 let starý, ale 
vyhodnotil, že povodí Staviště a celá 
vodárenská nádrž Staviště je schop-
na, po drobných úpravách, zabezpečit 
městu Žďáru až 100 vteřinových litrů 
(l/s). 

Jak se stalo, že Žďár svá prameniš-
tě opustil?

V roce 1985 se počítalo, že Žďár 
může mít až 35 tisíc obyvatel, a v roce 
2000 bude město potřebovat pitné 
vody kolem 130 l/s.

Po revoluci se přestala udržovat pra-
meniště Mrázek, Hrdlovka a Stříbrný 
na Lhotce. 

Protože Žďár v povodí Staviště nemá 
jiná prameniště, v roce 1988 jsme 
začali připravovat intenzifi kaci úprav-
ny vody ve Žďáře až na 66 l/s. Ale 
pořád nám chybělo do roku 2000 až 
50 vteřinových litrů. 

A tak došlo na přivaděč pitné vody 
z Víru…

Ano, a v roce 1993 se nám podařilo 
do Žďáru napojit i přivaděč z Mostiš-
tě. 

Demografi cký vývoj přinesl pokles 
obyvatel na dnešních 21.350. Zjišťu-
jeme, že Žďáru by opravdu stačilo Sta-
viště. Zvláště když se díváme na zvy-
šující se ceny vody a klesající odběry 
domácností a průmyslu. Nyní bychom 
potřebovali mezi 50–60 l/s, a na to by 
nám bohatě stačilo Staviště. 

Úpravna vody pod Stavištěm však 
byla před lety zrušena... 

Nebyl by problém pořídit úpravnu 
vody jiného typu. A bylo by to jen pro 
občany Žďáru nesmírným přínosem. 

Pravda sice je, že bychom narušili 
systém Víru a Mostiště, ale nyní třeba 
ÚV Vír stejně jede na relativně téměř 
třetinový výkon. My jako zastupitelé 
města, bychom měli bojovat přede-
vším za práva občanů Žďáru nad Sáza-
vou.

Vzpomenul jste i porevoluční 
návrhy privatizace služeb…

V roce 1990 čerstvé zastupitelstvo 
přemýšlelo o zprivatizování rozvodny 
a kotelny na Žďase, žďárských spojů, 
vody, kanalizace či elektrorozvodů. 

Chtěli jsme vytvořit Služby města 
Žďáru, které by neměly jenom úklid a 
pohřebnictví, ale staraly by se o všech-
ny důležité oblasti života města. Počet 
všech techniků, údržbářů a dělníků by 
nepřesáhl číslo padesát.  

Vše bylo připraveno, ale město 
se vydalo úplně jinou cestou. Je již 
nevratná.

Řekl jste, že jako riziko pro Žďár 
vnímáte teplovod vedoucí z fi rmy 
ŽĎAS, ve vlastnictví čínského maji-
tele… 

Do roku 1990 jsme měli ve Žďá-
ru kolem deseti teplofi kačních studií, 
které prokazovaly, že Žďas jako takový 
nemá potřebnou kapacitu, a rozvody 
ve Žďáru nemají odpovídající dimen-
ze. Hlavně, že je narušen provoz města 
Žďáru v době prázdnin a dovolených 
na Žďase. 

Vzpomínám, v době celozávodní 
dovolené netekla teplá voda…

Tehdy se vybudovala plynová kotel-
na na Libušíně. 

Nyní máme ve Žďáře dva zdro-
je. Tento malý zdroj, výtopnu pod 
prům kou a velký zdroj na Žďase. Ten 
bohužel není náš, takže město tep-
lo kupuje. Žďas má sice velké závazky 
a výhledy do roku 2025, ale co udělá 
jeho majitel s výtopnou, to nikdo neví. 

Mohl by např. odmítnout vyrábět 
teplo pro Žďár, nebo když se čínský 
majitel rozhodne, že cenu tepla zvýší, 
městu nezbývá, než se podřídit…

Co navrhujete? 
Je třeba pro město zajistit dostatek 

tepla. Už asi před osmi lety jsem navr-
hl, že by bylo vhodné spojit se s Toko-
zem. 

Před hlavní branou má naprosto 
nevyužitou budovu velké kotelny, kte-
rou nezačali ani provozovat, protože ji 
předběhl plyn. V budově kotelny jsou 
nyní sklady.

Bylo by vhodné se domluvit s 
Lesním hospodářstvím Kinský o 
množství odpadního dřeva, které by 
se dalo pálit jako biomasa. Bylo by to i 
s dotací. Pak navrhuji propojit kotelny 
Tokozu a Žďasu s kotelnou na Libuší-
ně. 

Takový krok by jistě museli 
vyhodnotit odborníci…

Samozřejmě, nejprve by se muse-
la vytvořit studie, která by defi nova-
la náklady v určitém časovém roz-
ložení. Teprve pak o tom jednat s 
oběma fi rmami, a s fi rmou SATT , 
která teplo po Žďáru rozvádí. 

Musela by to být studie řešící abso-
lutně všechno, a na závěr by tomu 
muselo dát souhlasné stanovisko 
zastupitelstvo. Ale zásobování města 
ze tří zdrojů, to už by byla jistota. 

Vaše vystoupení v zastupitelstvu 
již mělo dohru. Návrhy projedna-
la Komise rozvoje…

Vedení města bylo překvapeno, 
a na Komisi rozvoje se již o vodě a 
teple mluvilo jako o věci, kterou je 
nutné řešit, a není na co čekat. 

Dokonce byl znovu vydán materiál 
z roku 1997, o možnosti zásobovat 
Žďár pitnou vodou z vlastních zdro-
jů. Je to tedy živá věc.

Ve Žďáře postrádáte odbornos-
ti jednotlivých radních, pod které 
by spadaly dané problematiky…

Jsme totiž jedno z mála měst, kte-
ré to nemá. Za celých 27 let, co jsem 
zastupitelem, nenesl nikdy žádný 
radní za nic konkrétní odpovědnost. 
Přitom města naší velikosti (např. 
Havlíčkův Brod) mají radního pro 
sport, radního pro kulturu, radní-
ho pro školství ap… Takoví rad-
ní „pro…..“ vědí o svých oblastech, 
jejich slabinách i dotačních podpo-
rách všechno. A aktivně spolupracu-
jí s vedoucími daných odborů. Když 
pak zastupitelé rozhodují, ptají se 
právě konkrétního radního „pro….“ 

Bylo by dobré, aby i ve Žďáře 
zastupitelům dané problematiky a 
žádosti nepřednášel úředník, ale rad-
ní „pro…“. Úředník je úředník, kdež-
to radní je politický zástupce, který 
za svoji oblast nese politickou zod-
povědnost.  (Pokračování na str. 21)

Miklík: Chybou bylo 
zrušení Technických 

služeb města

Téma vlastní vody pro Žďár je živé

JAROSLAV MIKLÍK, nejdéle sloužící zastupitel města Žďáru n. S. 
 Foto: Lenka Kopčáková
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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

Angličtina

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

Vyučuji angličtinu dospělé, studenty i žáky 
základních škol jednotlivě i po skupinách. 
Pracujícím na směny se přizpůsobím. 
Tel.: 732 717 690

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

OSTATNÍ 

• NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let. Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.ez

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

Dětské tábory
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Téma vlastní vody..
(Dokončení ze str. 19)

Město hledalo architekta, který 
neměl být místní, aby přinesl nový 
pohled…

Máme architekta z Brna, který je 
ve Žďáře jen v pátek. Myslím, že to 
byla chyba. Kdyby byl místní, znal by 
dokonale problematiku města. A tím, 
že přijíždí jen na jeden den, mnoho 
nám nepomůže.

Zastupitelé již podvakrát postrá-
dali při svém jednání městského 
architekta, na kterého by měli dota-
zy…

My jsme ve Žďáru nikdy architekta 
neměli, proto Vysočany dopadly, jak 
dopadly. Za to kritizujeme tehdejšího 
vedoucího stavebního odboru, jak v 
60. letech připustil výstavbu Vysočan. 
Naštěstí Stalingrad se řešil opravdu 
mozkem. 

Ale dnešní sídliště Klafar dosud 
vyrůstalo stylem „každý pes jiná 
ves“… 

Během poslední diskuze zastupitelů 
o sídlišti Klafar padl i návrh rozparce-
lovat větší pozemky na menší plochy...

Žďár potřebuje pozemky pro jednu 
rodinu o optimální ploše, tedy s před-
zahrádkou, a vzadu malou zahrádku. 
V ČR již není moderní stavět vícege-
nerační domy, jako máme např. Pod 
Vodojemem.

Moje vlastní zkušenost: Loni jsem 
šel jako občan Žďáru do e-aukce na 
pozemek o velikosti 1.030 m2 s tím, 
že na zakoupeném pozemku uděláme 
tři parcely zhruba po 300 metrech, a 
budou to nízkoenergetické bezbarié-
rové malé rodinné domky pro starší 
rodiny. Vyhlášená cena byla 1.000 Kč/
m2. Šel jsem do aukce s cenou 1.500 
Kč /m2, a byl jsem suveréně posled-
ní. Vyhrál to nějaký Pražák, který dal 
asi 2.700 Kč/m2. Dodnes tam nehnul 
prstem.

Kdy vůbec vznikla myšlenka 
výstavby sídliště Klafar? 

To bylo v roce 1985, kdy se počítalo, 
že Žďár může mít až 35 tisíc obyvatel, 
protože se, kromě plochy ke Starému 
dvoru, nemá již kam rozšiřovat. Archi-
tekt Jan Psota tehdy vytvořil perfektní 
projekt sídliště na celý Starý dvůr. Byla 
tam vyprojektována i kaple, náměstí, 
obchodní dům a škola. Optimální by 
bylo vytápět sídliště z uvedených tří 
zdrojů. 

No, a jak to s projektem dopadlo? 
Šel do kopřiv. Je to velká škoda, pro-

tože co bylo dobré, se zahodilo, a zača-
lo se vymýšlet něco jiného. 

Možná by nebylo od věci, kdyby 
odbor rozvoje projekt vytáhl, oprášil, 
a zauvažoval. 

Jak byli zastupitelé informováni, 
zástavba by nemusela probíhat jen 
na Klafaru. Městský architekt se 
chce zaměřit i na místní části...

Architekt městský říká, že je zby-
tečné dělat satelity kolem města, a ve 
Žďáře chce určit několik městských 
prostor, které by se daly ještě dostavět. 

To ale, podle mě, není dobré. Mám 
radost, když je v nějaké lokalitě volný 
prostor, který lze využít jako zelenou 
plochu, a ne jej ucpat. Ale je to jen můj 
názor. 

Děkuji za rozhovor.

Dotace
sportovištím

Jako první z dotačních programů 
města byl letos Komisí pro sport a vol-
ný čas vyhodnocen  program Sporto-
viště 2017 v objemu téměř 1,7 mil. Kč. 

Návrh potvrdila rada města a postu-
puje jej březnovému zastupitelstvu ke 
schválení. 

Největší příspěvek města ve výši 965 
tis. Kč by měl jít TJ Žďár nad Sázavou, 
příspěvek 598 tis. Kč TJ  Sokola Jed-
nota Orel by měla obdržet 89 tis. Kč. 
Rada města také ve své kompetenci 
schválila dotaci 19,5 tis. Kč pro SKP 
UNITOP.

„Loni Komise pro sport a volný čas, 
jejímž jsem garantem, zpracovala novou 
metodiku pro přidělování fi nančních pro-
středků do dotačního programu,“ říká 
místostarosta Josef Klement s tím, že 
poskytovatelům sportovišť stanovila 
standardizovanou tabulku. V ní ma-
jí vyčíslit např. náklady na energie, 
mzdové provozní  náklady a počet 
odcvičených hodin na daném sporto-
višti.

Město i sami žadatelé o dotaci tak 
mají mustr, podle kterého o dotaci 
žádat i ji přidělovat.  -lko-

Volejbalistky Gymnázia Žďár 
nad Sázavou vyhrály kvalifi kaci 
a postupují do republikového 
fi nále v Karlových Varech.

Kvalifi kace se hrála ve sportovní hale 
Veterinární univerzity v Brně za účasti 
vítězů tří krajů: Jihomoravského, Par-

dubického a Kraje Vysočina. 
„Všechny sehrané zápasy dívek i chlap-

ců byly velmi kvalitní volejbalovou podí-
vanou. V jednotlivých setech se bojovalo o 
každý míč,“ přibližuje pedagožka Klára 
Ptáčková ze žďárského gymnázia.

Žďárské hráčky nastoupily s velkým 
odhodláním a bojovností sobě vlast-

VELKÁ radost žďárských volejbalistek. Zleva, zadní řada:  D. Peřinová,  B. Mokričková,   I. Musilová, M. Janovská, N. Filipi, 
A. Nováková. Přední řada: K. Kovalská, D. Čermáková, K. Mokričková, A. Tomášková, T. Havlíková. Foto: archiv školy

Gymnazistky postupují do fi nále

ní. Právě volejbalové dovednosti, zku-
šenosti, týmový duch a skvělá spolu-
práce hráček na hřišti i na lavičce byly 
dle Kláry Ptáčkové těmi nejsilnějšími 
zbraněmi.

Prvním soupeřem týmu bylo 
družstvo z České Třebové. Výhrou 
2:1 se  pootevřela vrátka k vysněné-
mu postupu. Druhým velmi kvalitním 
soupeřem bylo Gymnázium Křenová 
Brno, které mělo v hale velkou podpo-
ru fanoušků.

„Žďárské volejbalistky se nenechaly 
strhnout hlučnou atmosférou zápasu a ve 
třech vyrovnaných setech trpělivě bojovaly 
o každý bod. V dramatické koncovce byly 
lepším družstvem a zvítězily opět pomě-
rem 2:1 na sety,“ líčí jejich učitelka.

Radost celého týmu byla obrovská 
a výhra v turnaji opravdu zasloužená.
 -red-
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Milovníci dobrých komedií se 
opět mohou těšit na reprízy diva-
delní hry Horké to někdo rád… 
s atmosférou slunné Floridy. 

Divadelní spolek Žďár vstupuje do 
roku 2017 úspěšnou divadelní podo-
bou jedné z nejlepších amerických 
fi lmových komedií Někdo to rád 
horké, staré již 58 let. 

Ve žďárské úpravě komedie od Jiří-
ho Maruše a v režii Martina Blažíčka 
se představí kmenoví herci DS Žďár 
i někteří dřívější odchovanci.

V hlavních rolích perlí Marcela 
Svobodová coby Sugar (ve fi lmové 
verzi Marilyn Monroe), diváky roze-
smívají Adam Šteidl ( Joe-Josefína) a 
Vít Schaff erhans ( Jerry-vousatá Daf-
né). 

Místo dámské kapely překvapí 
gospelový „Panenský pěvecký sbor“, 
který řídí Tamara Pecková (Sue). 
Nastudování písní se ujal sbormistr 
Jiří Libr, pod jeho vedením se úžasně 
rozezpívaly D.+D. Bučkovy, E. Hrn-
čířová, I. Koutníková, A. Kratochví-
lová,   L. Partyková,  A. Stejskalová, 
E. Šimurdová a N. Topinková.

V mužských rolích se   lze těšit na 
J. Maruše, M. Straku, V. Košťála, P. 
Musila, L. Blížence, J. Bučka atd.  

VLEVO Vít Schaff erhans - momentálně vousatá kráska Dafné (jinak Jerry) a 
Adam Šteidl,právě coby nesmělý milionář a svůdce Sugar, jinak v dvojroli Joe a 
Josefíny. Foto: archiv DS Žďár.

Komedie Horké to někdo rád… se vrací

Městské divadlo 
neděle 5. 3. v 19.00

Dvě kulatá výročí
Žďárská Základní umělecká škola 

Františka Drdly slaví letos hned dvě 
kulatá výročí: 90. let od založení ško-
ly a čtyřicátiny školního dechového 
orchestru.

Slavnostní koncert se koná 26. břez-
na od 16 hodin v Městském divadle. 
„Zveme všechny příznivce dechovky,“ 
vzkazuje ředitelka Dana Foralová.

Školní dechovka reprezentuje
Dechový orchestr ZUŠ Žďár nad 

Sázavou vznikl v roce 1977 pod teh-
dejším Jednotným klubem pracují-
cích. 

Jeho cílem bylo vychovávat mla-
dé muzikanty a udržet tradici čes-
ké dechovky na Žďársku. Založil 
jej dlouholetý učitel ZUŠky Ladi-
slav Čížek. Pod jeho vedením se 
dechovka zúčastnila mnoha vystou-
pení u nás i v zahraničí, např. i v 
Meusselwitzu a Eberswalde. 

V roce 1998 přebral taktovku 
učitel Vratislav Jindra. Orches-
tr pokračoval ve své dobré tradici 
a účinkoval na mnoha soutěžích a 
přehlídkách. Koncertoval i v part-
nerských městech Žďáru n. S., ve 
francouzském Cairanne a němec-
kém Schmöllnu. 

Repertoár muzikantů je rozma-
nitý. Vedle klasiků české dechovky 
(Poncar, Vacek, Vejvoda) zařazují i 
současné skladatele a nevyhýbají se 
ani žánrům jako je opereta či slow…

V současnosti má dechový orchestr 
23 členů a dvě zpěvačky. -red-

Že je vám stavba na snímku povědomá? Máte pravdu. Jde o 
věrnou miniaturu naší Zelené hory. 

Žďárská památka UNESCO zaujala modeláře, kteří se před 
17 lety pustili do vytváření nevídaného projektu. 

Kdybychom jej však chtěli spatřit na vlastní oči, musíme se 
vydat až do západočeských Mariánských Lázní. Ve zdejším 
Miniaturparku Boheminium je do přírodní scenérie citlivě 
zasazeno na šest desítek dokonalých miniatur významných 
historických a technických památek ČR. Nikde ve světě se 
s něčím podobným nesetkáme. 

Park Boheminium otevírá nyní 4. března. Má i své webovky, 
kde se proklikáte až k zajímavostem o originálních stavbách. 
Samozřejmě jsme vyzkoušeli naši Zelenou horu, a funguje to.
 -lko-

ŽĎÁRSKÁ památka UNESCO, poněkud v trpasličím 
vydání… Zdroj: Park Boheminium 

Zajímavost: „Zelenka“ v Mariánkách

V nakladatelství Parola, 
v němž vychází i Žďárské novi-
ny, vyšla kniha o historii pod-
nikatelského rodu Löwů. Jejím 
autorem je Zdeněk Geist. 

 Petr Klukan

Löwovi patřili rozsahem své textilní 
produkce k nejvýznamnějším průmy-
slníkům přelomu 19. a 20. století celé 
habsburské monarchie. 

„Byli opravdu podnikatelskou špičkou. 
Mým přáním bylo přispět k oživení jejich 
jména a připomenutí přínosu pro náš 
region. Jejich role při budování Helenína 
u Jihlavy, ale i širšího okolí Jihlavy, byla 
po řadu desetiletí opravdu nezastupitel-
ná,“ vysvětluje autor knihy.  

Dílo přibližuje historii rodiny tex-
tilních podnikatelů Adolfa a Karla 
Löwových, její původ, a příchod z Br-
na do Jihlavy. Přes skromné začátky 
se dočkala společenského vzestupu 
i podnikatelského úspěchu. Výrazně 
ovlivnili celé tehdejší textilní podni-
katelské odvětví i tisíce životů zaměst-
nanců. 

Kniha se nevyhýbá ani problémům 
v rodině. Jsou zde unikátně zveřejně-

ny dopisy otce a syna, z nichž vyplývá, 
že zatímco otec budoval, syn rozhazo-
val…

„Je pozoruhodné, že ze šesti dospělých 
dětí Karla Löwa to byly tři dcery, jež se 
snažily rodinnou tradici udržovat do dal-
ších generací, zatímco tři Löwovi syno-
vé se naopak otcovskému domu vzdálili. 
Což jim však nikterak nebránilo v tom, 

aby neustále od otce - a později od sester 
- nepožadovali další a další fi nanční pod-
poru,“ dodává Geist      

Text je ohraničen časovým obdobím 
přibližně sta let, od poloviny 19. stol. 
do poloviny 20. stol., kdy došlo ke zro-
du, rozvoji a ukončení činnosti fi rmy 
v režii Löwových.  

Jak autor knihy říká, rodina Löwů po 
sobě zanechala nejen řadu hmotných 
památek, ale také inspirativní příběh 
z nedávné minulosti. „Jeho připome-
nutím vzdáváme hold tvůrčímu duchu a 
nezdolné energii, která stála za vybudo-
váním helenínské textilní továrny i stej-
nojmenné obce.“ 

Součástí knihy je fotodokumenta-
ce, včetně korespondence mezi členy 
rodiny. 

Autor knihy 
Zdeněk Geist se narodil v roce 

1971, vystudoval estetiku a hudeb-
ní vědu na Filozofi cké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, ži-
je v Jihlavě. Je autorem knih Nezlo-
mený vězeň, Rakušan z Jihlavy a Bez 
kresby v malbě nepokročíte.

Kniha o rodu Löwů je inspirací

Antipopelkovské lodičky…
Při nastudování inscenace Horké 

to někdo rád... bylo důležité obsa-

zení rolí dvou hudebníků, kteří se 
během děje převlékají za dívky. 

Jak se Adam Šteidl a Vít Schaff er-
hans popasovali s ženskými rolemi, 

ženskými šaty či doplňky? 
Eva Živná z DPS Žďár říká, že svého 

úkolu se zhostili bravurně. „Určitým 
oříškem však bylo zakoupení ,antipo-
pelkovské´ velikosti dámských lodiček č. 
9,“ vzpomíná. Prodavačka v obuvi prý 
mladým mužům ochotně radila, že 
kdyby jejich přítelkyním lodičky dobře 
neseděly, mohou je klidně přijít vymě-
nit. Když si však pánové začali boty 
hned v obchodě zkoušet, na prodavač-
ky šly mrákoty…

No a pak už zbývalo jen natrénovat 
chůzi a udržet v lodičkách na jevišti 
balanc... 

„Rychlé převleky z mužů na dív-
ky, a v další scéně naopak, také ma-
jí řadu úskalí,“ říká Živná. Zatím ale 
žádnému z nich nekoukala z pod 
saka růžová dívčí halenka. Jen občas 
se prý ozve zoufalý hlas kolegyně: 
„Moment, máš paruku otočenou ofi nou 
nad uchem!“ Rychlý zásah upravující 
ruky a už se jde na jeviště…

Na otázku, jak diváci přijali plno-
vous u jedné z „krásek“, Eva Živná 
říká: „Je to zajímavé, ale pokud vím, 
nikdo to neřešil...“  -lko-
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Klub českých turistů

Volejbal

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Basketbal BK Žďár

Kopaná FC ŽĎAS

Svaz důchodců

Klub kardiaků

Hokej SKLH Žďár nad Sázavou
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Žďárské noviny

 Pořady pro děti 
Kulturní minimum I.
St 8. 3. v 11.00 
Čt 9. 3. v 9.00 a 11.00
Městské divadlo / Divadlo Drak Hradec 

Králové
PRINCEZNA TURA NDOT
Dcera čínského císaře neví, co je láska,  ne-

chce se vdávat...Trvá 60 minut.

Kulturní minimum II.
St 15. 3. v 9.00 a 11.00 
Městské divadlo  
TRA PAS NEPŘEŽIJU
Hrají Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. 

Rychlá pomoc slušného chování v autě, na 
rautu, v kině i na schůzce. Trvá 60 minut.

Ne 19. 3. v 15.00  
Městské divadlo / Divadlo Anfas Praha
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA  
Pohádka z pařezové chaloupky. Trvá 60 mi-

nut.

Dětské divadelní předplatné 
St 29. 3. v 9.00, 11.00 a ve 14.00  
Čt 30. 3. v 8.45 a v 11.00 
Městské divadlo / Divadélko MRA K
VELIKONOČNÍ POHÁDKA  
Země se probouzí ze zimního spánku a lidé 

oslavují období Velikonoc. Trvá 50 minut.
 

 Divadla
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Ne 5. 3. v 19.00 - Pronájem
Městské divadlo / Divadelní spolek Žďár
HORKÉ TO NĚKDO RÁD
Repríza úspěšné komedie.

Divadelní předplatné ZELENÉ
Út 14. 3. v 19.00 (dopoledne pro SŠ)
Městské divadlo / Divadlo Na zábradlí
VELVET HAVEL  
Inscenace originálním a vtipným způsobem 

nabourává pomník největšího Čecha naší no-
vodobé historie – Václava Havla. 

Režie Jan Frič, hrají P. Jeništa, M. König, D. 
Kaplanová, A. Kubátová ad. Trvá 75 minut.

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Po 27. 3. v 19.00 
Městské divadlo / Divadelní agentura FDA
SHIRLEY VALENTINE)
Režie Zdeněk Kaloč, One woman show Si-

mony Stašové. Trvá 145 minut. 

 Koncerty
Út 21. 3. v 19.00, Café u tety Hany
VÁCLAV KOUBEK, písničkář a harmoni-

kář.
Pá 24. 3. v 18.00 – Pronájem, Městské di-

vadlo 
VODY, žďárský folklórní soubor Studánka a  

host pořadu Vysočan z Jihlavy.
So 25. 3. v 18.00 – Pronájem, Dům kultury 
VESELÁ TROJKA , kapela známá z TV 

Šlágru.
Ne 26. 3. v 18.00 – Pronájem, Městské di-

vadlo 
DECHOVÁ HUDBA ZUŠ, výroční kon-

cert.

 Beseda
Út 7. 3. v 19.00, Café u tety Hany 
RUMUNSKO – PŘÍRODNÍ A HISTO-

RICKÉ PERLY
Promítání, povídání…

 Výstavy
Do 2. 4. Galerie Stará radnice 
STANISLAVA WASSERBAUEROVÁ / 

OBRA ZY
Otevřeno út - pá 10.00 – 12.00 a 14.00 – 

17.00, so a ne 14.00 – 17.00.
Do 30. 3. Malá Galerie Stará radnice
FOTOCESTOMÁNIE / ANTONÍN VY-

STRČIL A PAVEL JURÁČEK
Fotoklub Freeland Brno. Dle otevírací doby 

IC.
Do  30. 3. Městské divadlo
POSLEDNÍ DOMOVY  
Výstava věnovaná památce žďárských obětí 

Holocaustu
Otevřeno hodinu před a během představe-

ní.

Do 30. 3. Městské divadlo (balkon)
ABSTRA KCE, Soukromá výtvarná škola 

Nádražní 14

Otevřeno hodinu před a během představe-
ní.

Z připravovaných pořadů: 
 1. 4. TANEČNÍ ZÁVODY (DK)
 3. 4. MNOHO POVYKU PRO NIC – DP 

zelené (MD)
 4. 4. JIŘÍ VONDRÁK A HANA ROBIN-

SON – koncert (Cafe u TH)
 5. 4. SCREAMERS–Tour 20 let s Vámi 

(MD) 
 7. 4. SPORTOVEC KRA J VYSOČINA-

ACTIVE (DK)
10. 4. KA MELOT A LAĎA KERNDL  - 

koncert (MD)
19. 4. IVO JAHELKA   koncert (MD)
20. 4. VÁLKA  ROSEOVÝCH/ DP žluté 

(MD)
26.-28. 4. POHÁDKOVÝ MLEJNEK – 

(MD) 
28. 4. TANEČNÍ SOUTĚŽ-ACTIVE 

(DK)

Hala 2. ZŠ Stalingrad
So 4. 3.
 9.00 a 11.00 ZR – JBC Brno, OP ml. mi-

nižáci U12
13.00 a 15.00 ZR – BŠM Brno, NRD kade-

ti U17
Ne 5. 3.
11.00 ZR – Slovanka Praha, extraliga ju-

niorky U19
So 11. 3. 
 9.00 – 12.00 BK Žďár, BC Vysočina, SK 

Tišnov – turnaj přípravka U10
14.00 BC Vysočina – Slavia Kroměříž, žá-

kovská liga U15
16.00 ZR – Klatovy, II. liga ženy
18.00 ZR – Kyjov, liga kadetky U17
Ne 12. 3.
 9.00 ZR – SŠMH Brno, liga kadetky U17  
11.00 ZR – Kladno, II. liga ženy
13.00 BC Vysočina – Kyjov, žákovská liga 

U15
So 25. 3.
 9.00 a 11.00 ZR – Renocar Podolí, nej-

mladší minižáci U11
15.00 a 17.00 ZR – Stěžery, NRD kadetky 

U17
Ne 26. 3.
 9.00 ZR – JBC Brno, kvalifi kace na nár. fi -

nále minižáků U12
11.00 ZR – Kroměříž, OP I. muži B
13.00 ZR – Tišnov, NRD kadetky U17

Termíny nadstavbové části extraligy juni-
orek U19 a mladších minižákyň U12 v době 
uzávěrky nebyly známy.

Sledujte místní tisk nebo nástěnku na hale 
ZŠ Komenského, změny začátků utkání vy-
hrazeny. 

Zahajujeme jarní turistické vycházky:
Čt 23. 3. Jihlava - výstava kopií českých 

korunovačních klenotů a historické památ-
ky města (6 km) v 9.00 nádraží

Ne 2. 4. Ždírec n.D. - Staré Ransko (ble-
dule) – Krucemburk (10,5) 8.00 nádraží

Ne 9. 4. Vatín – Jámy – Veselíčko (7) 12.45 
nádraží.

Muži – 2. liga PLAY-OFF, osmifi nále
Ne 5. 3. 17.30 ZR - HC BAK Trutnov (ne-

bude-li rozhodnuto 1. 3.)
Čt 9. 3. 17.30 ZR - HC BAK Trutnov (ne-

bude-li rozhodnuto)

ELIOD extraliga ml. dorostu  PLAY-OFF
Pá 10. 3. ZR – (zatím není určeno)
V případě postupů do dalších kol sledujte 

programy na www.hokejzr.cz

Liga st. dorostu – kvalifi kace o extraligu
Pá 10. 3.  19.30 ZR – HC Meteor Třemoš-

ná
Od 17. 3. kvalifi kace o Extraligu st. dorostu 

(sledujte www.hokejzr.cz). 

Nábor malých hokejistů a hokejistek je kaž-
dou sobotu a neděli ráno. 

Aktuální časy a info na www.hokejzr.cz.
Vybavení: brusle, hokejka, rukavice (stačí i 

lyžařské), přilba (i cyklistická) Veškeré trénin-
ky zdarma, možnost zapůjčení výstroje.

Čt 16. 3. Výroční volební členská schůze 
Základní organizace Svazu postižených civili-
začními chorobami v ČR, sál Hasičské pojiš-
ťovny ul. Komenského, 14.00 (prezence od 
13.30). Plány činnosti na rok 2017, přihlášky 
na vybrané akce.

Zajímavost: Klub kardiaků počtem 210 
členů je největším klubem žďárské ZO 
SPCCH ČR s celkem 250 členy.

Březen - měsíc čtenářů
Osmý ročník celostátní akce na podporu 

čtenářské gramotnosti.
Do 31. 3. 
BURZA ČASOPISŮ, čítárna a pobočka 

Nádražní 
BURZA KNIH, naučná literatura, odd. pro 

dospělé čtenáře
Klubíčko her, zábavná odpoledne pro dru-

žinu ZŠ Palachova, 
pobočka Nádražní
Po 6. 3. a 20. 3. (8.00–11.30) Knihovna 

seniorům, přednášky pro účastníky kurzu: 
Josef Klement - Naše město v roce 2017 *

Miloslav Kružík - Počátky hasičského hnutí 
na Žďársku a Novoměstsku ve 2. pol. 19. st. v 
kontextu rozvoje spolkového života * Iva Ze-
roníková - My a odpady * Kamila Dvořáková 
- Jihovýchodní Anglie - místa známá i nezná-
má.

Čt 9. 3. 17.00 Petra Dvořáková, beseda se 
spisovatelkou tvořící pro dospělé i děti.

Pá 18. 3. JOSEFSKÁ NOC
18.00 Srí Lanka a Maledivy, cestopisná be-

seda s Romanem Veselým
Předání ocenění nejlepší čtenářské babičce 

- celostátně vyhlášená akce ČTENÁŘ ROKU 
2017 – hledáme nejlepší čtenářskou BABIČ-
KU

20.30 Valerie Pelikánová, přednáška o by-
linkách 

20.30 Modelové království, ukázka mode-
lářského tvoření krajiny 

22.00 AmaTer, vystoupení hudební skupiny 

Po 20. - pá 24. 3. Děti, pozor červená! 
vzdělávací besedy pro MŠ o dopravní výcho-
vě, spolupráce s Policií ČR

Po 27. 3. 16.30 Tvůrčí psaní, ukázková lek-
ce s autorským čtením a prezentací účastníků.

Pá 31. 3. 19.00 17. Noc s Andersenem, 
tradiční nocování v knihovně pro přihlášené 
děti. Pod záštitou Klubu dětských knihoven 
SKIP ČR. Patronem letošní „Noci s Anderse-
nem“ je Čtyřlístek. 

Výstavy v knihovně:
Do 30. 4. (vestibul Čechova domu) Snění 

v barvách, obrazy Zlaty Ptáčkové 
Do 31. 3. (odd. pro děti a mládež) Výtvar-

né hrátky s hrady, práce žáků ze třídy J. Mar-
šounové ZŠ Palachova, Veselé košíčky, vý-
tvarné práce žáků 5. A ze ZŠ Palachova. 

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

Přípravné zápasy A mužstva:
so 4. 3. 12.00, HFK Třebíč
so 11. 3. 12.00, FC Havl. Brod

Mistrovský zápas
ne 26. 3. 15.00, FK  Hodonín

 4. 3. Bystřice n.P. – Dolní Rožínka – Rož-
ná, v 8.25 nádraží ČD

11. 3. Štěpánovice – Brusná – Tišnov 
(15) 8.15 nádraží ČD

18. 3. Zahájení jarní turistické sezóny 
Třebíč (15) 7.30 AAA

25. 3. Havlíčkův Brod – Jarní Vysočinou 
(15) 7.25 nádraží ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na vlastní 
nebezpečí.

Kloboučku, hop!
Až do 19. března můžeme v Regionálním 

muzeu města zavzpomínat na hry a hračky 
z 50. – 80. let 20. století. Ve vitrínách na nás 
čekají panenky, plyšáci, autíčka a stavebnice, 
deskové stolní hry i hlavolamy. 

Některé z her si dokonce můžeme vyzkou-
šet, například jojo, káču nebo hlavolam, se 
kterým si hlavy lámou především dospělí. Ne-
chybí ani Kloboučku hop, hra tivoli, obrázko-
vé kostky a různé stavebnice… 

„A koho hraní unaví, tomu promítneme pěk-
nou pohádku. Těšíme se na vás v hlavní muzejní 
budově na Tvrzi,“ zve za tým muzea Stanislav 
Mikule. -red-

Sportovní hala Bouchalky
So 4. 3.
9.00 a 13.00 Benešov (2. liga, ženy)
11.00 a 15.00 Mladá Boleslav (2. liga, mu-

ži)
So 18. 3.
9.00 a 13.00 Havlíčkův Brod (2. liga, ženy)
11.00 a 15.00 Hrotovice (2. liga, muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 4. 3. 9.00 H. Brod, Jihlava (kraj. Přebor, 

ml. žákyně)
Ne 5. 3. 9.00 Přibyslav (kraj. Přebor, st. žá-

kyně)
So 11. 3. 10.00 a 13.00 Jihlava (kraj. Pře-

bor, muži)
Ne 19. 3. 9.00 Jihlava, Pelhřimov (kraj. 

Přebor, st. žákyně)
So 25. 3. 10.00 a 13.00 Třebíč (kraj. Přebor, 

juniorky)
Ne 26. 3. 9.00 Jihlava, Světlá, V. Meziříčí 

(kraj. Přebor, žáci).

4. a 5. 3. MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, ZR (774 430 777)

11. a 12. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojí-
renská 6, ZR (566 642 545)

18. a 19. 3. MUDr. T. Konečný, MUDr. R. 
Konečná, Žďárská 73, N. Město n/M  (566 
618 060)

25. a 26. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojí-
renská 6, ZR (566 642 545)

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 Úra-
zová nemocnice Brno, Ponávka 6 (545 538 
421).

7. a 8. 3. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU
11. 3. | 21.00
BLUES MINE TRIO | JADA 

BAND
12. 3. | 18.00
BOHOSLUŽBA VA BATYSKA -

FU
Mluví Filip Boháč a hrají manželé 

Soukupovi.
15. 3. | 19.00
OSTROVY INDICKÉHO OCE-

ÁNU
K tropickému náhrdelníku čtyř pe-

rel ostrovů rozesetých v Indickém 
oceánu se můžete plavit s Karlem 
Starým, průvodcem CK Nomád.

25. 3. | 21.00
DUNENI.cz DNB NIGHT
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 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ŘIĎTE BEZPEČNĚ  
A NECHTE SVÉ OČI ODPOČÍVAT

AŽ O

SNÍŽENÍ OSLNĚNÍ*
BRÝLOVÉ ČOČKY EYEDRIVE® 
OCHRANNÁ TECHNOLOGIE PRO ŘIDIČE

+ POUKAZ  

NA 800 KČ

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

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

www.balonovyhotel.cz

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

z12-skloE
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