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I když venku panuje nevlídné 
počasí, zde ve školním skleníku  
4. ZŠ se už jaro probudilo. Všude 
klíčí mladé rostlinky.

Zatímco dívky ze 7.C přesazují 
afrikány, chlapci se činí u stolu, 
kam si předtím nanosili velké 
truhlíky.

 Lenka Kopčáková

„To jsou speciální květináče na stožáry 
a plníme je substrátem,“ vysvětlují Petr 
a Mateo. 

V řadě stojí připraveno víc než 200 
sazenic plnokvětých muškátů, který-
mi žáci v příštích dnech osází desítku 
speciálních závěsných nádob. 

Květiny se pak ve školním sklení-
ku zakoření a rozrostou. Nejdřív po 

Zmrzlých budou nádoby osazeny na 
stožáry veřejného osvětlení. 

Loni už město zkoušelo květinovou 
výzdobu na třech stožárech před Sta-
rou radnicí a dohodlo se s ředitelem 
ZŠ Švermova Jaroslavem Ptáčkem, že 
žáci druhého stupně připraví květino-
vou výzdobu náměstí v rámci svých 
pracovních činností. 

„Do nádob budeme kombinovat tmavě 
červené a růžové převislé muškáty, obo-
jí plnokvěté, a do každé nádoby se vejde 
dvacet rostlin,“ říká učitel pěstitelství 
Miroslav Suk. 

Pěstitelství prý vyučuje už od roku 
1983 a skleník je v provozu od úplné-
ho počátku této školy. 

„Pro začátek ale dáme na jistotu, a 
tou jsou muškáty. Zatím nevíme jaké 
budou podmínky pro květiny v zavěše-

ných nádobách. Nejspíš budou na vět-
ru dost vysychat,“ míní praktik. I když 
jsou zakoupené nádoby termoizolační 
a se zásobníkem vody, odhaduje, že v 
horkých dnech bude zálivka minimál-
ně dvakrát týdně nutná.

Květiny ve druhé polovině května 
ze skleníku odveze pověřená fi rma 
Purum, s.r.o., která pro město provádí 
zahradnické a sadařské práce.

Město původně plánovalo závěs-
nou květinovou výzdobu i ve Smeta-
nově ulici. „Z toho nakonec sešlo kvů-
li dopravnímu značení, ale vyzdobíme 
náměstí Republiky,“ říká Marie Šustro-
vá z odboru komunálních služeb.

Samotné nádoby stály cca 40 tis. Kč, 
ale rostlinný materiál, substrát, hnoji-
vo, převoz nádob a jejich instalaci na 
sloupy zatím vyčísleny nejsou.

ŽÁCI 7.C Petr a Mateo při chystání speciálních nádob na výsadbu muškátů. Foto: Lenka Kopčáková

Žáci chystají květiny pro náměstí

Řeší nároky 
řidičů MHD

Radnice právě řeší, jak se posta-
vit k informaci dopravce Zdar a.s. o 
povinnosti zvýšení mzdových tarifů 
řidičům linek MHD. Vedení města 
svolalo seminář zastupitelů.

Žďár zjišťuje, jak se k věci staví 
města řešící srovnatelný problém. 
Tedy, kde MHD zajišťuje externí 
subjekt. Starosta Zdeněk Navrátil 
nemá v tuto chvíli informace, že by 
panovala nervozita řidičů MHD, a ti 
by se chystali stávkovat. 

 „Vláda zvýšila povinně mzdové tari-
fy řidičům, následně posílá peníze na 
linkovou dopravu krajům. Ale městům, 
která provozují MHD, žádné peníze 
navíc nepřijdou,“ konstatuje Navrá-
til. Prostřednictvím Svazu měst a 
obcí ČR chtějí starostové upozornit 
ústřední orgány na to, že na města se 
v tomto případě zapomnělo. 

 „Nyní za MHD ročně platíme 6,5 
mil. Kč a najedou bychom měli přispí-
vat 7,5 mil. Kč. Čeká nás diskuze, zda 
stávající cena je odpovídající nákladům 
pro město,“ uvádí starosta. Zdaleka to 
prý ještě neznamená, že máme oče-
kávat zvýšení jízdného.  -lko- 

Ing. Marii Šustrovou,
z odboru komunálních služeb MěÚ 

V souvislosti se  zavedením elek-
tronické evidence tržeb (EET) 
hlásí některá města Vysočiny silný 
pokles trhovců...

Jaký je zájem stánkařů účastnit 
se letošní Žďárské pouti? 

Co se týče stánků a EET, je to  prá-
vě naopak. O místa na tradiční Žďár-
ské pouti je letos ještě větší zájem 
než v minulých letech, takže asi jed-
né třetině žadatelů nemůžeme vyho-
vět.  -lko-

Otázka pro

Naše fotogalerie
www.jihlavske-listy.cz/zn

 

Tel.: 566 620 587     Mob.: 777 788 421

www.vodaservis.cz

ČERPACÍ
            2017 

TECHNIKA   
 

      
 výrobců akce      
 slevové jarní

PRONÁJEM

OUTSOURCING
SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

E0159_Inzerat Tonercopy 38x60mm_Q.indd   18/17/2015   11:35:57 AM



STRANA 2 Aktuality ŽN - KVĚTEN 2017

Dvě sportovní haly na Žďár-
sku byly ve dnech 20. a 21. dubna 
dějištěm republikové soutěže v 
házené.

Organizátoři fi nále 3. ročníku 
Sportovní ligy základních škol o 
Pohár ministryně školství v házené 
přidělili závěrečné dějství soutěže do 
Žďáru nad Sázavou a Nového Veselí. 

Sjela se nejlepší dívčí a chlapecká 
školní družstva z celé ČR v katego-
rii staršího žactva, v hledištích vlád-
la bouřlivá atmosféra. Oba fi nálové 
duely diváci mohli sledovat i v pří-
mém přenosu kanálu ČT sport.

Školními šampiony v sezoně 2016-
2017 se stal tým děvčat ze ZŠ Křiby, 
Zlín a tým chlapců z Masarykovy ZŠ 
a MŠ Velká Bystřice, které podaly 
nejlepší výkony.

Republikového fi nále Sportovní ligy 
základních škol se zúčastnilo šest nej-
lepších chlapeckých a šest nejlepších 
dívčích družstev, která prošla nároč-
ným kvalifi kačním sítem. 

O prvenství bojovali starší žáci škol 
z Prahy, Nezvěstic, Jičína, Újezdu u 
Brna, Velké Bystřice a Nového Veselí. 

Mezi staršími žákyněmi změřily síly 
hráčky z Mostu, Plzně, Kladna, Velké 
nad Veličkou, Zlína a Nového Veselí.

„Náramně jsem si turnaj užil. Atmo-
sféra byla fantastická, přišlo hodně dětí 
– v Novém Veselí celá polovina základ-
ní a také mateřská škola. A ti nejmenší 
báječně fandili,“ říká házenkářský pat-

ron soutěže David Šůstek, dnes hráč 
Dukly Praha.

 Utkání jej prý velice překvapila svou 
úrovní. „Musím ocenit, jak kluby ve spo-
lupráci se školami pracují s mládeží a 
pro českou házenou by to mohl být pří-
slib. Mnozí hráči a hráčky byli technicky 
vyspělejší než my v jejich věku. Jediné, co 
mě mrzelo, , že družstvo kluků z Nové-
ho Veselí nepostoupilo do bojů o medai-
le, ale soupeři byli tentokrát opravdu 
lepší,“ ohlíží se David Šůstek za závě-
rečným turnajem. Domácí organizáto-
ři i samotní hráči ZŠ a MŠ Nové Veselí 
toužili po postupu do semifi nále, ale v 
základní skupině narazili na silné pro-
tivníky.

„Město Žďár nad Sázavou je hrdým 
hostitelem této významné sportovní 
akce. Dlouhodobě podporuje sportov-
ní činnost, a to s důrazem právě na děti 
a mládež,“ řekl také žďárský  starosta 
Zdeněk Navrátil. 

Starosta městyse Nové Veselí Zde-
něk Křivánek věří, že republikové fi ná-
le významným způsobem přispěje k 
náboru nových dětí k házené a také k 
propagaci sportu v městysi i v celém 
regionu Vysočiny. -red-

RA DOST zlínských házenkářek po zasloužilém vítězství.
 Foto a podrobnosti: na www.sportovniligazs.cz

Poháry mířily do Zlína a Velké Bystřice

Sportovec Kraje 
Vysočina 2016

Tři želízka v ohni měl Žďár nad 
Sázavou při nedávném vyhlašová-
ní výsledků ankety Sportovec Kraje 
Vysočina roku 2016.

Galavečer v duchu olympijských tra-
dic se konal ve žďárském Domě kultu-
ry a na výpravné akci se podílelo Acti-
ve-Středisko volného času.

V kategorii Sportovní výkon roku zví-
tězil judista Lukáš Krpálek, na 2. místě 
byla Martina Sáblíková, úspěšná rych-
lobruslařka a cyklistka, držitelka něko-
lika světových rekordů. 

 V kategorii Zdravotně postižený 
sportovec zvítězil plavec Martin Císař 
z Jihlavy, 2. byl běžec a cyklista Ondřej 
Zmeškal.

O 3. místo se dělili Milan Bartůněk z 
Velkého Meziříčí (handbike a  curling) 
a Aleš Wasserbauer ze Žďáru n. S., 
organizátor projektu Na kole dětem 
Žďárskými Vrchy. I po amputaci je 
aktivním cyklistou.

Speciální cenu pro osobnost regionál-
ního sportu získal žďárský Alois Bra-
dáč, mistr Evropy veteránů v silničním 
běhu a držitel bronzu z OH veteránů a 
z ME ve Francii. 

Podrobné výsledky na www.kr-
vysocina.cz/sportovci-kraje-vysocina-
roku-2016. -lko-

Beseda o MHD 
Žďárskou MHD čeká od 1. 7. změ-

na. Z devíti linek budou barevně  
zvýrazněny linky, které jezdí každou 
hodinu. 

MHD bude i tématem Setkání s 
občany v úterý 16. 5. od 17 hodin ve 
školní jídelně ZŠ Palachova.

„MHD je ve Žďáře dlouhodobé téma 
a na změně vedení linek již pracuje-
me dva roky,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil.

Radnice chce prezentovat i nové 
logo a slogan MHD Žďár n. S. Od 
grafi ků i veřejnosti došlo kolem 20 
kvalitních návrhů.

Do diskuze se 16. 5. zapojí městský 
architekt Zdeněk Ryška,  doc. Pavel 
Drdla z DF Pardubice a ředitel Zda-
ru Richard Latislav.

K vidění budou i vítězné návrhy, 
vzešlé z architektonické soutěže k 
ulici Nádražní.  -lko-

Rekonstrukce interiéru kina Vyso-
čina si vyžádala řešení nečekaných 
věcí a tím vícenáklady, které navýšily 
rozpočet stavby o 1,2 mil. Kč. 

„V radě města jsme schvalovali už 26 
změnových listů,“ informuje starosta 
Zdeněk Navrátil.

Některé věci navíc se však provádě-
jí i na přání provozovatele.  Zjistilo se 
např., že větší opravu za 300 tis. Kč 
bude potřebovat ještě původní vzdu-
chotechnika. „Rozhodli jsme také o 
přípravě nového ozvučení,“ dodává 
místostarosta Josef Klement.

Asi za tři roky se totiž město chce 
pustit do opravy zvuku v sále, a pro-
to si již nyní nechává zabudovat do 
stěn prostupy a chráničky, aby se 
později neporušily omítky a obklady. 

Podle starosty by také během pěti 

let mělo dojít k upgrade digitalizace 
kina, která je z roku 2011. 

„Kontaktovali jsme fi rmu, která teh-
dy s městem na digitalizaci kina spo-
lupracovala a potřebám  systému jsme 
přizpůsobili nynější přípravu,“ říká 
Navrátil.

Významnější vícenáklady se také 
týkají nového plátna a úprav prova-
ziště a pódia, aby bylo kino využitel-
né i jinak. Město chce zachovat 
současný „retro“ styl podhledů v 
kinosále z počátku 60. let a statik 
namísto riskantní omítky doporučil 
potažení podhledů  speciální pro-
tihořlavou látkou zvanou broušený 
samet. „Příprava ozvučení vychází na 
120 tis. Kč, vzduchotechnika na 300 
tis. Kč a změna povrchu podhledu na 
160 tis. Kč,“ vyčísluje Klement. 

Rekonstrukce interiérů kina je spo-
lečnou investicí města a p.o. Kultura. 
Vysoutěžená cena stavby byla 10,5 
mil. Kč, po přičtení víceprací se zvý-
šila na 12,2 mil. Kč. bez DPH.  -lko- 

V kině přes milión na vícepráce

Město jednalo se zástupci dvou 
fi rem, které se od loňska starají o 
údržbu veřejné zeleně. „Zdůraznili 
jsme, jak  je pro nás důležité kvalitní a 
odborné provedení prací,“ říká starosta 
Zdeněk Navrátil.

Řeč byla především o problémech 
minulého roku. Sečení a údržbu trá-
vy provádí fi rma GFP service, s. r. o., 
údržbu dřevin a květin má na starosti 
fi rma Purum s.r.o.

„Byli jsme ubezpečeni, že obě fi r-
my jsou připraveny a nic jim nebrání v 
řádném provádění potřebných prací,“ 
dodává starosta. 

Zejména fi rma GFP service  se blíže 
seznámila s městem a posílila perso-
nál i techniku. Seče by již měly běžet 
ve čtyřech intenzivních třídách údrž-
by. To znamená, že centrum města by 
mělo být za sezónu posečeno mini-
málně šestkrát, doprovodná zeleň 

kolem komunikací má mít čtyři seče, 
v sídlištích budou tři seče a ruderál-
ní plochy, např. podél řeky, se dočkají 
jedné až dvou sečí.

Pokud by prý občané cítili, že by 
mělo být posečeno lépe a rychleji, 
mohou to sdělit odboru komunál-
ních služeb. 

„Na druhé straně však pracovníci 
údržby konstatovali, Žďár má ze všech 
jejich zákazníků (měst) největší pro-
blém se psími exkrementy. Ty kompli-
kují zejména práci s křovinořezy,“ uvá-
dí Navrátil. Je tedy třeba, aby majitelé 
po svých psech lépe uklízeli.

Zákaz alergizujících dřevin 
Přes zimu ve Žďáře probíhaly proře-

závky, kácení a odstraňování poškoze-
ných či uschlých dřevin.

V posledních letech také město pře-
hodnotilo druhy vysazovaných stro-

mů. Jehličnany se již v sídlištích vůbec 
nevysazují, maximálně se mohou 
objevit v parcích.

Zejména borovice, a z listnáčů bří-
za, jsou již na seznamu zakázaných. 
Důvodem je to, že se jedná o silně 
alergizující dřeviny, což se dříve nezo-
hledňovalo. „Namísto nich vysazujeme 
především habry, javory, buky a lípy, 
které nemají takový dopad z hlediska 
alergií,“ uvádí starosta.

Ve Žďáře již také začala sezóna údrž-
by květinových záhonů. Např. před 
Domem kultury přibyly nové záhony 
a začínají i výsadby květin v nádobách 
na náměstí Republiky.

„Květiny máme hlavně v centru a 
jejich údržba je poměrně nákladná. Dle 
zkušeností odboru komunálních služeb 
se loni mírně zlepšila situace s devasta-
cí květin vandaly a zloději,“ informuje 
závěrem Zdeněk Navrátil. -lko-

Údržba městské zeleně posílila
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ŽĎÁR nad SÁZAVOU, Havlíčkovo nám. 152/4
NBC - bývalý Odborový dům

UZAVŘENÍ

Pozor! Prodejna se musí do měsíce vystěhovat. Jsme již ve výpovědní 
lhůtě! Likvidujeme vše! Sukně od 19,- Kč, kalhoty od 29,- Kč, 
obleky od 99,- Kč, atd., atd.! Všechny tyto likvidační ceny jsou již 
uvedeny na zboží a platí do vyprodání zásob!!! Ještě nikdy jsme 
nelikvidovali za tak nízké ceny! Přijďte, těšíme se na Vás!!

19 Kčceny

od  neuvě
řit

elných

PRODEJNY

,
LIKVIDACE NAPROSTO VŠEHO!
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obleky od 99,- Kč, atd., atd.! Všechny tyto likvidační ceny jsou již 
uvedeny na zboží a platí do vyprodání zásob!!! Ještě nikdy jsme 
nelikvidovali za tak nízké ceny! Přijďte, těšíme se na Vás!!
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Víc než sto lidí přišlo  6. dub-
na na diskuzi o generelu dopra-
vy a plánu udržitelné městské 
mobility. Odborníci na dopra-
vu přednášeli a diskutovali  
s občany.  

 Lenka Kopčáková

Hlavní slovo měl  doc. Pavel Drdla 
z Dopravní fakulty Jana Pernera Uni-
verzity Pardubice, který městu pomá-
há vytvářet koncepci MHD. 

Lidem přiblížil  vše podstatné kolem  
generelu dopravy a plánu udržitelné 
městské mobility. Podstatné infor-
mace uvádíme ve článku zvlášť. Ing. 
Václav Starý zase popisoval metodiku 
dopravního průzkumu z roku 2014 a 
výstupy z něj. 

Na velký problém 
platí malá propojka

Ředitelka Ředitelství silnic a dál-
nic ČR z Jihlavy Ing. Marie Tesařová 
informovala o aktuálním stavu oče-
kávané propojky ulic Brněnská-Jih-
lavská. Odborníci současně počítají  
ekonomickou výhodnost a efektivitu 
stavby, následuje zpracování projek-
tu. Vlastní stavba by se při optimál-
ním vývoji mohla rozjet do tří let. 

Jak Ing. Tesařová konstatovala, Žďár 
nejvíce pálí ucpaný výjezd z ul. Chel-
čického na Jihlavskou a pak směrem 
ke kruhové křižovatce u Enpeky. Měs-
to intenzivně jedná s ŘSD i  Krajem 
Vysočina, aby prioritu dostala právě 
propojka ulic Brněnská a Jihlavská, 
kterou vede krajská silnice II/353. 

„Jak vyplývá z dopravních modelů, 
spousta aut směřuje od Jihlavy k Nové-
mu Městu, takže stavbou propojky by se 
uvolnilo centrum u Enpeky. 

Doufám, že ekonomické propočty nám 
vyjdou v požadovaných parametrech a 

budeme moci pokračovat s projektovou 
přípravou, abychom se zase o kus posu-
nuli,“ uvádí ředitelka ŘSD.

„Věřím, že v dohledné době se podaří 
ekonomickou výhodnost obhájit. Pro-
tože stávající mělkovická spojka  bude 
mít svoji skutečnou logiku,  teprve až se 
propojí na Jihlavskou a auta od krajské-
ho města směřující na N. Město, Jimra-
mov či Bystřici, pak Žďár těsně minou,“ 
míní starosta Zdeněk Navrátil.

Strnad: Nespojujme místní 
a tranzitní dopravu!

Dalším diskutujícím  byl Ing. Milan 
Strnad s jeho kontroverzním  návr-
hem východního obchvatu přes 
Stržanov. Vzbudil velkou nevůli lidí ze 
Stržanova, kteří se na setkání dostavili 
v hojném počtu a byli připraveni pro-
testovat.

Na současném návrhu obchvatu 
přes Klafar vadí Strnadovi nejvíce 
propojení  místní  a tranzitní dopravy, 
což také bývá nejčastějším důvodem 
nehodovosti. „Je velký počet řidiček, 
které odváží děti do školy a zpět. Budou 

se zde tedy potkávat s kamiony,“ pou-
kazuje. Aby doprava škodila co nej-
méně, navrhuje odklonit ji od sídliště. 
„Jeden kamion z hlediska hluku a emisí 
vydá za  osm osobních vozů.  A člověk 
je důležitější jak příroda,“ míří na argu-
menty k ochraně pramenišť  nádrže 
Strž. 

Pořadatelé setkání chtěli, aby si lidé  
návrh Ing. Strnada vyslechli, ale záro-
veň ubezpečují, že město i nadále 
pokračuje v původním trasování tzv. 
západního obchvatu. Tedy  od Toko-
zu, kolem Klafaru, pak v sousedství 
viaduktu směrem  k nádraží a na Jih-
lavskou ulici.  

Cyklisté se cítí ohroženi
Problémy cyklistů ve Žďáře  vylíčil  

Ing. Miloš Sláma, předseda pracovní 
skupiny Nemotorová doprava.

Jak říká,  pravidla silničního provo-
zu jsou historicky postavena tak, aby 
vyhovovala motorovým vozidlům, 
ostatní doprava v Česku obtížně  
bojuje za zrovnoprávnění. 

Sláma navrhuje spojit jednotlivé 

fragmenty po Žďáře vybudovaných 
cyklostezek v jednu páteřní cyklotra-
su.

Na vozovkách chybí přejezdová  
místa pro cyklisty. Asi rok existuje 
nová dopravní značka „přechod pro 
chodce sdružený s přejezdem cyklis-
ty“.  

„Máme po Žďáře vytipováno víc tako-
vých problematických míst, kterým se 
věnujeme a rádi bychom spolupracovali 
s veřejností,“ říká Sláma. 

Příští zasedání Komise rozvoje 
města tedy bude výjezdní na kolech. 
Pozváni budou radní, zastupitelé i 
veřejnost. M. Sláma prý na kole po 
Žďáře jezdí přes 50 let a zdejší pro-
blémy dobře zná. Ve Žďáře je prý 
spousta cyklistů, kteří nemají řidičské 
oprávnění a bojí se pustit do husté-
ho provozu, také rodiny s dětmi řeší, 
kudy a jak se dostat za město a jak 
přejet Žďár napříč. 

Ochránit srdce města
Městský architekt Zbyněk Ryš-

ka přiblížil problém i z historické-
ho pohledu.  „Za posledních sto let se 
počet z původních pěti tisíc obyvatel 
Žďáru zvýšil pětkrát a doprava vzrost-
la až dvacetkrát. Jen městská struktu-
ra i organizace dopravy zůstaly stejné,“ 
poukazuje. Městský architekt navr-
huje obchvat doplnit okružní měst-
skou třídou s radiálami. Inteligent-
ní dopravní síť by dle něho  zklidnila 
centrum a přitom obsloužila město. 

Samotné centrum města Ryška při-
rovnává k srdci, které je třeba ochrá-
nit. Parky ve městě také navrhuje pro-
pojit do jediného okružního parku 
a tam v přechodu do okolní krajiny 
vytvořit síť cyklotras. Prostor měs-
ta navrhuje Ryška řešit komplexně, 
nejen z pohledu automobilové dopra-
vy.

DISKUTOVAT o budoucím generelu dopravy města přišly stovky lidí. Mnohé 
zajímal hlavně kontroverzní obchvat na Stržanov.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďáráci diskutovali o nesnázích dopravy

Žďár hledá efektivní dopravní 
řešení, které by ulehčilo stávající 
infrastruktuře, zkvalitnilo veřej-
ný prostor a podpořilo udržitelné 
druhy dopravy. 

Stav věci při nedávném setkání s 
občany srozumitelně laickým poslu-
chačům vysvětlil doc. Ing. Pavel Drd-
la, Ph.D., pracovník Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardubice. 
Původem Žďárák s městem v tomto 
směru úzce spolupracuje. 

ŽN dnes přináší několik zajímavostí 
z besedy.

Generel dopravy města
GDM je základním dopravně-

inženýrským dokumentem v oblasti 
rozvoje dopravy města. Identifi kuje 
hlavní problémy a potřeby obyvatel 
města z hlediska dopravy a přepravy 
a snaží se navrhnout opatření k řeše-
ní těchto problémů a naplnění cílů 
Dopravní politiky města. 

Základem GDM je  Koncepce 
komunikační sítě. 

Dokumentem podobným s GDM 
je Plán udržitelné mobility. Jde o vel-
mi fi nančně a časově náročný mate-
riál, v ČR je povinností jen měst  nad 

40 tisíc obyvatel.
Žďáru dle doc. Drdly postačí 

vypracovat GDM. Výchozími pod-
klady jsou např. územní plán měs-
ta, dopravní průzkumy města (rok 
2014), koncepce cyklistických stezek 
a tras (rok 2013),  výstupy z pracov-
ní skupiny „Nemotorová doprava“, 
přehled o dopravě v klidu  a  studie 
změny linkového vedení MHD. Žďá-
ru však chybí dopravně-sociologický 
průzkum. 

Význam pěší dopravy roste 
Ve Žďáře má největší zastoupení v 

rámci přemisťování. Při tvorbě GDM  
je třeba vytipovat problémové úse-
ky a stanovit pořadí opatření. Platí 
pravidlo tzv. „první a poslední míle“ 
– pěší doprava je součástí všech cest 
„z domu do domu“. Vyřešit dle doc. 
Drdly potřebuje silnice směrem na 
Jámy, po které si lidé zkracují cestu do 
zaměstnání. Od okružní křižovatky 
na Brněnské chybí chodník  do prů-
myslové zóny. 

Vyřešit a zlepšit potřebují i někte-
ré bezbariérové trasy pro lidi s han-
dicapem a  maminky s kočárky... Pří-
kladem chybného provedení je dle 

Drdly přechod na Nerudově ulici, 
za OC Convent. Ten je přímo slep-
cům nebezpečný kvůli nesprávnému 
zakončení vroubkovaných dlaždic.

Individuální motorismus
K posouzení má město  tzv. profi -

lové sčítání (kolik vozidel projede 
daným místem) a data o křižovat-
kových pohybech (směr průjezdu). 
Chybí však informace, odkud a kam 
auta jedou. Z dostupných výsledků 
dokáží odborníci vypočítat odhad 
vývoje motorismu do roku 2050. Za 
40 let by mohl objem osobní dopravy 
narůst až o 89 %, nákladní doprava o 
25 %. Doprava celkově asi o 87 %.

Z grafu let 2010-2016 vyplývá ná-
růst žďárské dopravy o 12 %. Hlavně 
na Stalingradě a v úseku od kruhové-
ho objezdu po Enpeku. 

Obchvat města jen západní 
Obchvat města západním směrem 

pokryje dopravu tranzitní, tak i čás-
tečně dopravu místní a cílovou.

Historická varianta obchvatu 
východně od Žďáru naráží na ochran-
né pásmo vodní nádrže Staviště, 
ochranné pásmo Zelené hory (UNE-

SCO) i na studii EIA. Krom toho 
by obchvat za Stržanovem vyžado-
val překonávání výškových rozdílů 
pomocí umělých staveb a nepokryl 
by  místní a cílovou dopravu.  

Cyklistická doprava 
Problémem Žďáru je jízda cyklistů 

po chodnících, což MP řeší pokuta-
mi. Zejména starší cyklisté oponují, 
že na komunikaci se necítí bezpeč-
ně a raději tedy za jízdu po chodníku 
občas zaplatí.  

Veřejná doprava
Veřejná doprava má dnes ve velko-

městech zelenou. Hromadné doprav-
ní prostředky převezou stovky osob 
v jedné soupravě a potřebují jedno 
nástupiště. Kdežto parkování vozů 
nárokuje rozlehlé plochy a v  autě vět-
šinou sedí řidič sám.

Odborníci vysledovali směry, do 
kterých Žďáráci nejčastěji cestují za 
prací, rozhodující jsou dva směry, na 
Nové Město a Brno.

Ve směru na Brno je šancí integrace 
do IDS Jihomoravského kraje a posí-
lení cestování ze Žďáru do JM kraje.
 -lko-

Platí pravidlo první a poslední míle...
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Příběh fotografi e. Když toto téma 
vyslovuji před fotografem Antoní-
nem Vystrčilem ze Žďáru nad Sáza-
vou, jeho tvář se rozjasní. Nad pří-
během fotografi e jsou totiž nadšenci 
jako on schopni debatovat hodiny… 
Fotografování se věnuje víc jak 40 
let a každá dobrá fotografi e podle 
něho musí umět vyprávět příběh.

 Lenka Kopčáková

Sedíme u nás v redakci a každý 
mícháme svůj hrnek kávy. Já tu redak-
torskou, kdy fotografování je sice můj 
občasný chléb, ale při reportážích není 
času nazbyt… Na druhé straně stolu 
sedí nad svojí kávou nadšený pozoro-
vatel věcí a dějů, co dokáže zachycený 
okamžik podat v uměleckém „balíč-
ku“… 

Jak se dnes 61letý Antonín Vystrčil 
vyznává, moc rád fotí makrosnímky v 
přírodě, ale zrovna tak rád zachycuje i 
cirkusy. 

Samozřejmě se ptám na fotografi cké 
začátky a můj host si vybaví klukovská 
léta, ještě prý v době analogové.

„S kamarádem jsme prolézali  místa, 
kde se boural starý Žďár. Různé motivy 
a zátiší jsme měli okoukané od legendár-
ního fotografa Josefa Sudka. A chtěli jsme 
to také tak zkusit. Fotili jsme tedy stře-
py rozbitých oken a zajímavá zákoutí,“ 
ohlíží se dnešní předseda brněnského 
fotoklubu FreeLand. 

Za doby analogové…
Antonín Vystrčil je rodákem ze Žďá-

ru nad Sázavou a profesí inženýr strojí-
renství. Ještě před vojnou docházel do 
fotoklubu tehdejšího s.p. Žďas. Zde se 
potkával s dalšími budoucími známými 
fotografy jako byl Stanislav Chmelíček, 
Antonín Kant, Josef Tomek či Ladislav 
Trávníček. „Někteří z těchto kluků už 
dnes nejsou mezi živými,“ lituje.

Fotoklub fungoval při propagaci Žďa-
su. „My jsme jim pořizovali fotky z akcí, 
a za to jsme si mohli dělat to své umění,“ 
vzpomíná Antonín Vystrčil. 

„Poznal jsem kouzlo analogové fotogra-
fi e, vůni vývojky a tlumené světlo labo-
ratoří fotoklubu, ale i kouzlo činžákové 
koupelny, která se o víkendech měnila ve 
skromnou, leč potřebnou temnou komo-
ru,“ ohlíží se fotograf. Mládí mu při-
pomíná pár ocenění z výstav a oslavné 
články v tisku. 

Pozdější doba digitální přinesla Anto-
nínu Vystrčilovi také několik ocenění a 
výstav v tuzemsku i v zahraniční… 

Dobrá fotografi e musí umět vyprávět… 

Privatizací podniku  skončil i žďárský 
fotoklub. Někteří členové se uchytili 
v dnešním fotoklubu FreeLand Brno. 
Sdružuje profesionály i ryzí amatéry z 
celého Česka a dokonce i pár umělců 
ze zahraničí. „Známým členem je např. 
vynikající krajinář Saša Kolovratník,“ 
říká můj host. 

Spolupráce krajů
Po celé Vysočině současně pracuje 

do deseti fotoklubů a ve hře je i navrá-
cení fotoklubu do Žďáru. 

Díky pestrým specializacím členů 
nemá předseda problém obsadit výsta-
vy na různá témata či obesílat fotosou-
těže. „Někteří kolegové jezdí hodně do 
zahraničí a přiváží nádherné snímky z 
Ceilonu, Afr iky nebo i z Benátek, kam v 
únoru s oblibou vyráží fotit masky,“ říká 
Vystrčil. 

Další skupina zase fotí naše české 
masopusty, nebo vyjíždí za rozkvetlý-
mi konikleci, bledulemi a sasankami. 
Někdo se také specializuje na lidovou 
architekturu a tradice. 

„Loni jsme např. pracovali na projek-
tu Kraje Vysočina o starých řemeslech a 
nafotil se moc hezký kalendář,“ ohlíží se 
nadšenec. 

Uvolněné pluginy odhalily 
pravdu...

Na otázku, zda jsou zkušení fotogra-
fové ochotni předávat své fígle ama-
térům, pokyvuje. „Profesionálové jsou 
sdílní a chtějí se o své zkušenosti podělit. 
Zato někteří zapšklí amatéři si drží věci 
pod pokličkou,“ říká. Přitom dnes už 
to prý není zapotřebí,vývoj jde velmi 
dopředu.  

„Loni google uvolnil řadu pluginů, tedy 
programů k vylepšení snímků. A vyšlo 

najevo, že hodně fotografi í, které jsme 
obdivovali, bylo digitálně upraveno,“ 
konstatuje předseda klubu. 

Na „vylepšování“ fotografi í v počítači 
má Antonín Vystrčil svůj názor. Byť má 
raději přirozenost, třeba v makrofoto-
grafi i se prý digitální úprava vyloženě 
hodí. „Mám-li zachycenou květinu a 
potřebuji zdůraznit její buket či znásobit 
vrstvu, aby květina vynikla,“ vysvětlu-
je. „Samozřejmě laborujeme a uvolněné 
pluginy jsme si vyzkoušeli. Rádi si o tom 
na klubu povídáme,“ říká fotograf. 

Nelžeme si do kapsy...
Antonín Vystrčil dojíždí i do havlíč-

kobrodského fotoklubu, kde je kole-
gům velkou oporou známý fotograf 
Ladislav Kunc. 

„K pluginům nám Laďa říká, ať si 
nelžeme do kapsy a vykašleme se na 
nějaké nastavování. Stejně se to pak 
pozná. Radí nám: Když vám to nevy-
chází, raději se na místo vraťte vícekrát a 
nafoťte to znovu,“ tlumočí fotograf.

Jenže běžný divák si již díky rekla-
mám a časopisům pomalu na uprave-
nou kvalitu zvykl a stává se tak nároč-
nějším. Řada výstavních snímků bývá 
digitálně upravena kvůli kvalitě tisku 
zvětšeniny. 

„Dřív, když jsme fotili analogově, tyto 
možnosti nebyly. Velmi záleželo na vývoj-
ce, osvitu a papírech. Čarovat se dalo jen 
s citlivostí,“ ohlíží se fotograf. Návrat 
k analogové čb. fotografi i jedině vítá, 
neboť se vždy ukáže pravda. 

Antonín Vystrčil miluje velké kouz-
lo v poznávání detailů makrofotogra-
fi e. Za nalezení cesty ke krajinařině prý 
vděčí právě Ladislavu Kuncovi.

Žďárské baroko černobíle
Rád fotografuje, jak on říká „v dosa-

hu komína“, tedy kam dojde pěšky. 
Podobně smýšlející fotografové  vyhle-

dávají nejen Žďárské vrchy, ale i v kraji-
ně rozseté klenoty baroka.

V rámci letošního Roku českého 
baroka se tedy přímo nabízí téma. A 
tak se Žďár může těšit na červenco-
vou výstavu Antonína Vystrčila, Pavla 
Juráčka a Ladislava Kunce.

„Cílem společného černobílého projektu 
je ukázat veškerou krásu baroka ve Žďá-
ře. Představíme nejen Zelenou horu, ale i 
zámek a Dolní hřbitov,“ uvádí Vystrčil.

Předtím FreeLand Brno vystavuje 
na žďárské Staré radnici snímky z cyk-
lu Fotocestománie - Napříč Žďárský-
mi vrchy. V červnu naváže klubový 
projekt v Městském  divadle. K vidění 
bude profi lující výstava FreeLandu.

Kudlanka z Egypta
Když se ptám na nejlepší snímek, 

který se mu kdy podařil,  Antonín 
Vystrčil si se smíchem vzpomene 
na historku s kudlankami nábožný-
mi. Jeden čas prý fotil samé kudlanky. 
„Fascinovaly mě svou dravostí a pozoro-
váním kořisti,“ uvádí.

Fotograf jednou obdržel kudlanku až 
z Egypta. Zahlédl kokony a těšil se na 
mladé. 

„S čím jsem ale nepočítal, že se začnou 
líhnout zrovna na Vánoce. Za mrazů 
Zverimex nedostal cvrčky ani octomilky 
a já měl doma najednou asi 300 kudla-
nek. A tak se stalo nevyhnutelné, samičky 
začaly požírat samce,“ líčí.

Pokud prý však chce někdo pocho-
pit, co je to příběh fotografi e, ať se 
vydá fotit mraveniště. Zde lze pořídit 
nečekané záběry… „Rád si u toho ještě 
pouštím na fotoaparátu kameru a pak v 
klidu doma objevuji úžasné věci,“ říká. 

Antonín Vystrčil připouští, že foto-
grafování je dnes značně nákladným 
koníčkem, k němuž nesmí chybět čas, 
vůle a trpělivost. „Fotograf se také musí 
neustále vzdělávat, aby neustrnul, uzaví-
rá žďárský nadšenec.

KRA JINA Žďárska, jak ji zachytil A. Vystrčil.

Antonín Vystrčil

Ve Žďáře již od dubna běží akce s 
názvem Hledá se Kinomil.

Lidé si mohou v modernizovaném 
kině Vysočina po dva roky adoptovat 
sedačku a přispět tak na komfortněj-
ší posezení diváků.

Adopce jednoho sedadla vyjde na 
1.500 Kč, dvojsedačky na 3.000 Kč 
a celého boxu na 6.000 Kč. Nový 
typ sedačky byl nedávno k vidění a 
vyzkoušení v Knihovně M. J. Sychry. 

„Vybraná sedačka bude označena, 
kdo ji sponzoruje a stejně ve foyer kina 
bude umístěn seznam dárců,“ infor-
muje starosta Zdeněk Navrátil. 

V polovině dubna již bylo adopto-
váno na devět míst. Jedním z Kino-

milů je i dárce odjinud, kterého prý 
se žďárským kinem pojí vzpomínky 
na první romantické rande.

„A to bylo důvodem, proč se rozho-
dl adoptovat sedačku a tím podpořit 
modernizaci kina Vysočina,“ dodává 
Navrátil pro zajímavost. 

Kinomilové získají jako poděko-
vání slevu na deset vybraných, tzv. 
kinomilských  fi lmů a 10% slevu na 
útratu v baru Biják. Dar si také může 
odečíst z daní. 

„Dle vývoje prací na rekonstruk-
ci interiéru je pravděpodobné, že kino 
otevře do konce června. Kinomilové 
budou na slavnostní zahájení provozu 
pozváni,“ dodává starosta. -lko-

Hledá se Kinomil...

Vyšlo propagační leporelo Žďáru nad 
Sázavou. Na skládance jsou zobrazeny 
nejvýznamnější  památky ve městě.

 „Jedná se o šest výjevů, které jsou sou-
částí velké kompozice se zobrazením 
Zelené hory,“ vysvětluje místostaros-
ta Josef Klement.  Vidět ji můžeme na 
billboardu v ulici Žižkově, na parko-
višti v Zámku a nově i na banneru na 
bývalém MěÚ na náměstí. 

 „Loni jsme si tuto typovou řadu necha-
li vytvořit od výtvarníka Miloše Slámy,“ 
informuje místostarosta. Skládanka 
stála 11 tis. Kč

Je pořízena jen v nízkém nákladu pro 
prezentaci města. Prodejná nebude. 
„Originální obrazy v provedení linorytu 
jsme věnovali partnerským městům, aby-
chom touto cestou byli s nimi symbolicky 
propojeni,“ dodává Klement.  -lko-

Leporelo obrazů
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Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: dopravní generel a městská mobilita...

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Mgr. Karel 
Herold,
klub ČSSD

Rostislav
Dvořák,  
klub 
KDU-ČSL  

Ing. Radek 
Zlesák,
klub ANO 
2011

Místní komunikace a obchvat měs-
ta, chybějící přejezdová místa pro 
cyklisty, propojení cyklostezek, více 
zelených ploch k parkování či parko-
vací domy, modernizace MHD... to 
jsou jen některé z témat budoucího 
generelu dopravy. 

Doprava byla i tématem tříhodi-
nové diskuze radnice a odborníků  s 
občany ve čtvrtek 6. dubna. Otázka 
pro zastupitele zněla: 

Co váš politický klub považu-
je za nejpalčivější problém Žďá-
ru v oblasti dopravy a městské 
mobility - a myslíte, že má řešení v 
dohledné době?

Nepamatujeme na cyklisty

Dlouhodobým problémem Žďá-
ru je narůst místní automobilové 
dopravy. Následkem toho jsou stále 
horší podmínky pro pohyb cyklis-
tů. Pohyb na kole po Žďáře, vyjma 
cyklostezky, není bezpečný. Vzájem-
né propojení páteřní cyklostezky 
vedoucí kolem řeky není dokonče-
no. 

Napojení sídlišť, škol, většiny pod-
niků, nádraží zatím chybí. Ve měs-
tě není jediný přejezd či semafor 
sloužící cyklistům. Pohyb na kole po 
nově upraveném náměstí není řešen. 
Při rekonstrukcích stávajících komu-
nikací a chodníků není na možný 
pohyb na kole pamatováno. Rekon-
strukce přechodů a parkování auto-
mobilů na silnicích první třídy ve 
městě situaci projíždějícího cyklisty 
také dosti zhoršilo. Dlouhodobě se 
nedařilo připravit smysluplný kon-
cept rozvoje a jasný plán dobudová-
ní cyklistické infrastruktury. 

Tvrdým oříškem je značná prová-
zanost s problémy ostatní dopravy 
a pohybem chodců ve městě.  Pro-
tože je tento problém pro nás prio-
ritou, snažíme se jej v rámci skupi-
ny pro nemotorovou dopravu řešit 
a v připravovaném dopravním gene-
relu pohyb cyklistů jasně defi novat 
a preferovat. Následně pak chceme 
připravené trasy postupně realizovat 
přes jejich prostorovou a fi nanční 
náročnost. Za bezpečný pohyb nejen 
našich dětí to přece stojí.  

Zklidnit dopravu ve městě

Generel dopravy vítáme. Ales-
poň nám osvěží možnosti mobili-

ty ve městě. Je to ale jen teoretic-
ké řešení velkých problémů, které 
Žďár má. Máme dlouhodobě pro-
blémy především s dopravou stře-
dem města. Potřebujeme dopravu 
ve městě zklidnit. Proto nesmíme 
vzdávat jednání o obchvatu vč. 
výkupu pozemků. Podporujeme 
také další jednání o ekonomické 
výhodnosti současného návrhu 
obchvatu. Vybudování propoje-
ní ulic Jihlavská a Brněnská ule-
ví dopravě z nádraží, ale zatížení 
středu města nepomůže. Neustá-
lé diskuze nic nevyřeší. Možná by 
stálo za to neupínat stále úsilí na 
různé průtahy a propojky ze 70. 
let. Ničit klidové městské čtvrti a 
oblasti na úkor občanů není nut-
né. Cyklodoprava musí navazovat. 
Namalovat cyklistu na silnici urči-
tě nestačí. Možná to slouží jenom 
pro odškrtnutí slibů, ale nikoli pro 
řešení logického propojení dopra-
vy a cyklodopravy ve městě. Dou-
fáme, že vše nebudeme komuni-
kovat jako místní komunikace a 
osvětlení na Vodojemu. Veřejné 
osvětlení padá, komunikace se 
budou dělat mnoho let. Zkusme se 
také zamyslet nad zaváděním eko-
busů, elektromobility, řešením par-
kovacích míst nebo nad alternativ-
ním řešením dopravy.

Prioritně propojka
Brněnská–Jihlavská

V oblasti dopravy a mobility náš 
klub spatřuje následující problémy 
a příležitosti ke zlepšení:

1)Tranzitní doprava: Rostou-
cí intenzita dopravy se projevuje i 
v dopravě tranzitní, která projíždí 
naším městem. Řešením je celko-
vý obchvat Žďáru. To je ale hudba 
budoucnosti – několikamiliardo-
vá investice zatím není z pohledu 
vlastníka a realizátora - ŘSD a 
Ministerstva dopravy, v dohled-
né době pravděpodobná. Žďár dle 
jejich statistik netrpí až tak neú-
měrnou dopravou. Díky aktivitě 
města při jednání s ŘSD by však v 
horizontu dvou až tří let mohl být 
realizován další díl obchvatu, pro-
pojka Brněnská–Jihlavská. Jedná 
se o jednu z našich priorit pro dal-
ší volební období.

2)Kritické křižovatky: Za kri-
tické křižovatky považujeme Neu-
mannova - Novoměstská, Chel-
čického - Jihlavská, Studentská 
- Wonkova a Revoluční - Brod-
ská. V případě prvních tří jsme již 
zahájili jednání s vlastníky, kterými 
jsou ŘSD, případně Kraj Vysočina.

3)Parkování: Cílem města by 
mělo být i řešení dopravy v klidu, 
tzn. i parkování. Obecně nejsem 
příznivcem nalévání asfaltu do kra-

jiny. Žďáru by slušelo nějaké chyt-
ré řešení v podobě parkovacích 
domů či inteligentních systémů 
navádění na volná parkovací místa. 
Řešením je také vybudování P+R a 
K+R parkovišť. 

4)Využívání MHD a nemoto-
rových prostředků: Nechat auto 
doma, jít pěšky, jet na kole nebo 
MHD, je o osobním postoji k věci 
každého z nás. Řešením je kombi-
nace vzdělávání občanů, zpoplat-
nění parkování či vjezdu do cent-
ra a dostatečná nabídka služeb pro 
veřejnou a nemotorovou dopra-
vu. Od července 2017 dojde k 
zásadním kvalitativním změnám a 
modernizaci MHD. Věříme, že tak 
osloví i řadu dnešních neuživatelů, 
přesně dle hesla “Úspěšné je tako-
vé město, kde bohatí jezdí MHD.”

Vyvést dopravu
z centra a sídlišť

Rapidně houstne automobilová 
doprava, ale pokud se podíváte do 
historických map, zjistíte, že stáva-
jící silniční síť se od dob forman-
ských povozů nezměnila. Všechny 
cesty ze širokého okolí přitékají do 
Žďáru, kde se vlévají do jednoho 
silničního řečiště. Jakákoliv uzavír-
ka této hlavní komunikace zname-
ná dopravní kolaps nejenom pro 
Žďár, ale i pro široké okolí. Navíc 
všechny tyto dopravní tepny vedou 
přes nejhustěji obydlené části 
města, včetně náměstí. Pokud se 
nedobuduje přes 50 let plánovaný 
obchvat města, který zároveň řeší i 
vnitřní městkou dopravu, stane se 
situace v budoucnu pro Žďáráky 
nesnesitelnou. Bohužel za minu-
lých 20 let se v této věci nic moc 
neudělalo. V současnosti však pro-
bíhá intenzivní komunikace mezi 
městem, Ministerstvem dopravy a 
ŘSD, která nese již první konkrétní 
výsledky. Jakmile vyvedeme dopra-
vu z centra a sídlišť, můžeme dale-
ko lépe řešit cyklodopravu, parko-
vání, ale třeba i bezpečnější pohyb 
chodců.     

Adrenalin cyklistů:
průjezd centrem 

Sled otázek i jejich obsahová 
náplň téměř přesně vystihuje sou-
časné problémy Žďáru. Dluh měs-
ta vůči svým obyvatelům stále více 

narůstá.
V rámci našeho klubu přemýš-

líme, zdali např. revitalizace ul. 
Nádražní je to nejdůležitější, co 
teď občané potřebují a žádají. Pře-
sto se vyčlenilo z rozpočtu jen na 
architektonickou soutěž půl mili-
onu a dle dílčích výsledků, které 
byly publikovány, půjde vlastně 
hlavně o předláždění prostoru a 
doplnění mobiliáře.

Na řešení nemotorové dopra-
vy má sice město vlastní komisi, 
ale realizace jejích závěrů je zcela 
v nedohlednu. Možná důsledkem 
toho je průjezd centrem pro cyk-
listy adrenalinovou záležitostí.

O MHD ve smyslu moderniza-
ce se také nedá hovořit, připravo-
vané změny se sice snaží vyjít ces-
tujícím vstříc drobnými úpravami 
jízdních řádů a barevným (proč?) 
rozlišením nového označení sta-
rých linek, ale nic převratného to 
nepřináší. Snad jen požadavek (asi 
oprávněný?) dopravce na zvýšení 
dotací o více než milion Kč ročně.

Řešení všech uvedených pro-
blémů, které stále více vystupu-
jí do popředí, v dohledné době 
těžko můžeme očekávat, rozhod-
ně k zásadnímu obratu nedojde do 
konce tohoto volebního období. 
V příštím se možná vymění vlád-
noucí garnitura, budeme zase pře-
devším slyšet, co bylo v minulosti 
špatně a co nebylo uděláno, a že to 
teď bude úplně něco jiného.

Etapa východního 
obchvatu

Největším problémem je urči-
tě silně dopravně zatížená páteřní 
státní komunikace č.37, která  pro-
chází celým městem včetně jeho 
středu. 

Určitě by tomuto zahuštění ulevil 
občany trvale zmiňovaný západní 
obchvat města, který by znamenal 
propojení této Ždírecké komuni-
kace se státní komunikací č.19 Jih-
lavskou. Jeho výstavba je finančně 
velmi náročná a poslední prove-
dené měření hustoty dopravy, co 
do počtu tranzitních vozidel, ten-
to záměr nepodporuje. Nicméně 
stále tuto trasu budeme prosazo-
vat. Aktuálně usilujeme o dokon-
čení poslední etapy tzv. východní-
ho obchvatu města, které znamená 
propojení Novoměstské, Brněnské 
a Jihlavské komunikace. Tenhle 
záměr je reálný a je možné jej zre-
alizovat v dohledné době, tj. do tří 
let.

Klub TOP 09 svoji odpověď do 
uzávěrky ŽN nedodal.  -lko-

Ing.
Martin Mrkos, 
klub
ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO
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Co byste řekli výletu na Pelhři-
movsko. Je to ještě Vysočina, ale 
již s nádechem jižních Čech. 

V roce 1596 byl Pelhřimov císa-
řem Rudofem II. povýšen na králov-
ské město. Zdejší čtvercové náměstí 
je opravdu půvabné a patří k největ-
ším v Česku. Původní gotické domy 
sice vzaly za své při opakovaných 
požárech, ale dochovala se renesanč-
ní podoba s pozdějšími barokními 
úpravami. 

Jak známo, Pelhřimov je i městem 
recese a rekordů. Letos již 23. rokem 
zde působí Muzeum rekordů a kuri-
ozit. To je snad jediným zařízením 
svého druhu ve střední Evropě a na 
své si přijdou děti i dospělí. 

Na 9. a 10. června zde plánují již 
27. ročník festivalu Pelhřimov město 
rekordů. 

Na trůně samotného
Lucifera...

Pokud se vaše děti rády bojí, na-
vštivte Pelhřimovské peklo. Interak-
tivní muzeum najdeme na náměstí, v 
podzemí tzv. Šrejnarovského domu z 
roku 1614. 

V pekle naše zlobivé ratolesti zjis-
tí, jak fungovaly zápisy do Knihy 
hříchů, jaké to je v pekelném kotli 
či na Záhořově loži. Posedět mohou 

na trůně samotného Lucifera. Ale 
pozor! S peklem nejsou žádné žer-
ty...

Na stejné adrese najdeme i Síň Lip-
ských, kterou Pelhřimov vzdává hold 
svým slavným rodákům Oldřichovi 
a Lubomírovi. Dozvíme se zde i řa-
du věcí ze světa divadla a fi lmu. 

Pokud děti ještě nemají dost, 
můžeme je vzít do nedalekého 
Muzea strašidel. Najdeme jej ve stře-
dověkém sklepení Purkrabského 
domu. 

Expozici vytvořil tým nadšenců 
a uvidíme repliky nadpřirozených 
bytostí, které se v okolí Pelhřimova 
skutečně vyskytovaly nebo dokonce 
prý ještě vyskytují. A to je doloženo 
nejen ve vyprávěních očitých svěd-
ků, ale i zapsáno ve vlastivědných 
sbornících. Tak už se bojíte?

Jeď do Pelhřimova, 
prohlídni si krematorium...  
No a když se řekne Pelhřimov, 

snad každého napadne slavný fi l-
mový výrok „Jeď do Pelhřimova, pro-
hlídni si krematorium, ať víš, do čeho 
jdeš…“  Tak radil Rudolf Hrušínský 
alias MUDr. Skružný hypochondro-
vi, hostinskému Jiřímu Rambousko-
vi, jehož ztvárnil skvělý pelhřimov-
ský rodák Jiří Lír. 

Vítejte v královském městě Pelhřimov…

Když se od Pelhřimova vydá-
me jižním směrem, dojedeme 
do městečka  Počátky. Rozklá-
dá se po obou stranách histo-
rické česko-moravské zemské 
hranice. Počátky se mohou 
chlubit hned několika jedineč-
nostmi. 

 Lenka Kopčáková

Ve vesmíru mají svoji jmenovkyni, 
planetku č. 14974 Počátky, kterou 

tak nazval její objevitel a počátecký 
rodák Miloš Tichý.

V katastru obce byl nalezen stříbr-
ný denár římského panovníka Mar-
ka Aurelia, platidlo z let 161-180 n.l. 
a ve zdejších lázních se zamiloval 
Karel Čapek.

Historické jádro města je městskou 
památkovou zónou. V Počátkách 
se natáčely fi lmy Postřižiny, Jízda či 
Návštěvníci.

 (Pokračování na str. 8)

Turisté se po populárním krema-
toriu každoročně sháněli, a nechtě-
li uvěřit, že jde o historický omyl 
Zdeňka Svěráka, coby scénáristy 
populárního fi lmu Vesničko má stře-
disková. A tak před sedmi lety, právě 
čtvrt století od natočení fi lmu, přišli 
zdejší recesisté s nápadem. Postavili 
si krematorium dřevěné.

Uvnitř stála rakev, do které moh-
li lidé po tři dny vhazovat lístky se 
svým trápením či starostmi. Při slav-
nostním prvním žehu dne 28. srpna 

2010 byla tato trápení spálena. Jenže 
ouha, první žeh byl i poslední. Pla-
meny pohltily společně s rakví i kre-
matorium. Nepomohlo ani hašení 
koněspřežnou ruční stříkačkou, do 
které recesisté dopravovali vodu v 
hasičských helmách z městské kašny 
pomocí lidského řetězu… Dnes na 
místě najdeme pamětní desku se slo-
vy: Zbudováno Shořelo. Takže Pel-
hřimovští fi lmovou hlášku potvrdili, 
ale krematorium mělo život jepičí…

 -lko-

V lázních Počátky
se zamiloval Karel Čapek

vč. 21% DPH
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ANTONÍN ČAPEK, báňský a lázeň-
ský lékař, otec slavných sourozenců. 
 Foto: Wikipedie

(Dokončení ze str. 7)
V Březinově ulici stojí rodný dům 

nejslavnějšího rodáka, básníka a spi-
sovatele Otokara Březiny, vl. jmé-
nem Václava Jebavého. Život a dílo 
tohoto představitele symbolismu 
dnes připomíná stálá expozice v jeho 
rodném domě.

Přespal zde K. H. Borovský
V prosinci roku 1851 na zdejší Sta-

ré poště strávil noc Karel Havlíček 
Borovský, při své cestě do Brixenu. 
Jeden rok v Počátkách žila i  jeho 
dcera Zdeňka. „Dcera národa“ pobý-
vala u své důvěrné kamarádky Josefí-
ny Brdlíkové, slavné zpěvačky a skla-
datelky.

V září roku 1873 se v místním kos-
tele sv. Jana Křtitele ženil básník 
Josef Václav Sládek s Emilií Nedvíd-
kovou a dětství zde prožil hudební 

V lázních Počátky se zamiloval Karel Čapek

Křížovkářská soutěž o ceny
Luštíte rádi křížovky a přitom pat-

říte k pěstitelům květin nebo zeleni-
ny? Tři z vás  mají šanci vyhrát úpl-
nou novinku mezi truhlíky. 

Je jí samozavlažovací truhlík 
Berberis UNO v  novém designu a 
s otvorem pro uchycení opěrné tyče. 
Truhlík s hladinoměrem pojme až 
18 l substrátu a 9 l vody. 

Věnuje fi rma Plastia Nové Veselí.

Vyluštěnou tajenku křížovky nám 
zašlete do 12. května 2017 e-mai-
lem na adresu: soutez-zr@centrum.
cz nebo písemně na adresu Žďárské 
noviny, Horní 28 591 01 Žďár nad 
Sázavou 1. 

Heslo: Tajenka 5/2017.
Nezapomeňte uvést svůj zpětný 

kontakt. Vylosované výherce bude-
me ihned informovat. 

 Redakce ŽN   

ké fakulty UK v Praze, onou dívkou 
byla Libuše Solperová z Jindřicho-
va Hradce. V lázních byla na léčení s 
matkou.

Svatá voda u Počátek...
Lázně za svoji pověst vděčí prame-

nům sv. Kateřiny a sv. Markéty, zná-
mým již v 16. století jako „svatá voda 
u Počátek“. V roce 1953 zde byla 
otevřena dětská ozdravovna, dnes 
je Svatá Kateřina wellness centrem. 
Ke čtyřem léčebným pramenům nás 
zavede naučná stezka a můžeme je 
ochutnat přímo u zdrojů, kde vyvě-
rají.

skladatel Vítězslav Novák. 
Poblíž Počátek jsou Lázně svaté 

Kateřiny, které svými vodoléčebný-
mi  procedurami a klimatem přita-
hovaly hlavně pražskou smetánku. V 
jejich malebném prostředí nacházel 
své inspirace i literární kritik a spiso-
vatel Julius Zeyer. Právě zde během 
roku 1877 napsal román Dobro-
družství Madrány.

V letní sezóně roku 1909 ve zdej-
ších lázních sloužil i MUDr. Anto-
nín Čapek, otec slavných bratří. Jak 
vzpomíná Helena Čapková v knize 
Moji milí bratři, Karel se zde přeu-
krutně zamiloval do roztomilé dívky. 
Tehdy byl posluchačem Filozofi c-
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V srpnu se bude v Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou konat Letní škola základů digitální žurnalistiky.

Pětidenní kurzy povede novinář Vít Pohanka, dlouholetý zpravodaj v USA se zkušenostmi z několika válečných konfliktů 
a práce v britské stanici BBC World Service.

Cílem je účastníky naučit základy střihu zvuku a obrazu, přípravu zpráv a reportáží. Výuka formou příměstského tábora je 
zaměřená na středoškoláky. Přihlásit se ale může každý, kdo si chce procvičit jasnou a srozumitelnou formulaci myšlenek 
pod profesionálním vedením. Účastníci budou pro výuku potřebovat jen vlastní chytrý telefon nebo tablet (Android nebo 
Apple) a PC laptop.

Termíny: | 31. 7.–4.8. | 7. 8.–11. 8. | 14. 8.–18. 8. | 21. 8.–25. 8. | každý den vždy od 9:00 do 16:00

Cena: 2750 Kč

Chcete si vyzkoušet novinářství pro internet a sociální sítě?

Podrobnější informace najdete na www.facebook.com/skolazurnalistiky, můžete si o ně napsat e-mailem na adresu 
skolazurnalistiky@gmail.com, nebo zavolat na číslo +420 779 970 573.

V neděli 28. května 2017

Rozjeďte to s námi! Více na www.zoojihlava.cz

od 17 hodin na Masarykově nám. v Jihlavě
společně se zvířaty zdoláme cestu do zoo, 
kde bude připraven speciální program.

Vstupenky na program v zoologické zahradě je možné zakoupit na e‐shopu
(www.zoojihlava.cz) nebo na našich pokladnách do pátku 26. května 2017,
za zvýhodněnou cenu jednotného vstupného 60 Kč. Na místě za 100 Kč.

SLAVÍME 60. NAROZENINY!
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Tradiční Žďárská pouť je údaj-
ně druhou největší poutí v Česku, 
hned po té Matějské v Praze. Roz-
hodně široko daleko nemá obdoby. 

Pouť s kolotoči, houpačkami a stán-
ky kdysi bývala v údolí pod Zelenou 
horou a stánkaři mnohdy stáli i na 
barokním mostě.  Nejméně 40 let ale 
pouťové atrakce vždy kolem svátku 
sv. Jana Nepomuckého (16. května) 
ovládnou areál u zimního stadionu.

Letos se Žďárská pouť koná od pát-
ku 12. do neděle 14. května. 

Děti se už nemohou dočkat a rodi-
če již nějakou dobu schraňují kovov-
ky, protože tuší vítr v peněžence. Ale 
tradice je tradice.

Sto atrakcí, dvě stě stánků
Zvláště když atrakcí bude letos 

zase okolo stovky, 40 velkých a 60 
malých, a areál olemuje na 200 stán-
ků s pouťovým zbožím. 

„Návštěvníci zde najdou svoje oblíbe-
né atrakce z dřívějška, jako visutý kolo-
toč, „EXTREM-BOOSTER“, adrena-
linové atrakce katapult či „FACTOR 
X“, ti menší např. tradiční labutě, 
“Aquazorbing“ (koule na vodě), stra-
šidelný zámek, dětské jízdárny s poní-
ky aj. Novinkou bude Avengers, otáče-
jící a naklápějící se atrakce – lavice – s 
vodními a ohnivými efekty,“ vyjmeno-
vává za pořadatele Marie Šustrová z 
odboru komunálních služeb MěÚ.

O výběru stánků a atrakcí město 
jednalo již od konce předchozího 
roku a konečný výběr padl koncem 
března. 

Kancelář pořadatelů bude jako kaž-

dý rok ve vchodu zimního stadionu 
a od pátečního odpoledne v ní bude 
stále někdo přítomen.

Jak při najíždění atrakcí, tak i v prů-
běhu poutě samotné přichází pořa-
datelům na pomoc strážníci MP. 

Zejména obyvatele z okolí zají-
má, jak budou atrakce provozovány, 
a kdy budou čelit směsi hudebních 
produkcí. 

S hudbou i bez ozvučení
Út  9. 5. do 20.00, zcela bez ozvu-

čení
St 10. 5. do 20.00, bez hudby 

(povoleny jsou pouze krátké zvu-
kové zkoušky při instalaci, až od  
14.30)        

čt 11. 5. s hudbou od  14.30 do 
19.00, poté bez hudby do 20.30

Pá 12. 5. a So 13. 5. s hudbou do 
21.30,(v pá až od 14.00), poté bez 
hudby do 24.00 

Ne 14. 5.  s hudbou do 19.00, bez 
hudby do 21.00 hod.

Pouťová zábava se konat nebude.
„Každodenní úklid celého areálu poutě 
bude zajišťovat úklidová fi rma Úsvit, 
rozmístění a vyvážení kontejnerů na 
odpad  provede fi rma AVE. Mobil-
ní WC budou umístěny jak v areálu 
stadionu (6 ks), tak na poutním mís-
tě Zelená hora (2 ks),“ informuje M. 
Šustrová.

Použití mobilních WC je zdarma a  
samozřejmostí  bude průběžný ser-
vis.  Návštěvníci mají  k dispozici i 
veřejné toalety v budově zimního 
stadionu.  -lko-

Vyhledávaná Žďárská pouť se blíží 

Letos již 295. rokem se na Zelené 
hoře koná Svatojánská pouť.

Připomíná českého patrona sv. 
Jana Nepomuckého, jemuž byl v 
roce 1722 vysvěcen kostel. Éra 
kdysi výpravných poutí tehdy 
začala… 

Není třeba připomínat, že autorem 
slavné stavitelské perly baroka byl 
Jan Blažej Santini Aichel. Kostel je 
od roku 1994 na seznamu světového 
dědictví UNESCO. 

Letošní Svatojánská pouť na Zele-
né hoře proběhne tradičně 16. květ-
na, tedy v den svátku sv. Jana Nepo-
muckého, hlavního patrona Čech a 
o předcházejícím víkendu 13. a 14. 
května. 

Hlavním celebrantem a kazatelem 

bude biblista P. Angelo Scarano.
Program bohoslužeb:
So 13. 5. v 16.30, první poutní mše 

svatá
Ne 14. 5. v 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 

14.30 poutní mše svaté 
Út 16. 5. v 17.00 hlavní poutní mše 

svatá v den svátku sv. Jana Nepo-
muckého 

Nikodémova noc 
Do zelenohorského kostela 

můžeme v úterý 16. 5. přijít i mezi 
20. a 22. hodinou. 

Koná se Nikodémova noc, jako 
každého 16. dne v měsíci.

Lidé najdou kostel otevřený k tiché 
chvíli rozjímání, modlitbě či tiché-
mu duchovnímu rozhovoru. K dis-
pozici je kněz i jáhni. -lko-

ZELENOHORSKÝ kostel je slavnou perlou baroka. Vzpomínka na loňské 
jaro… Foto: Lenka Kopčáková

Zelenohorské pouťové tradici 
je rovných 295 let

Jan či Johánek z Pomuka 
*1340 Pomuk
† 20. 3. 1393 Praha

Byl generální vikář pražského arci-
biskupa, později uctívaný jako svatý 
Jan Nepomucký, mučedník katolic-
ké církve a jeden z českých zemských 
patronů.

Kult sv. Jana Nepomuckého je 
nerozlučně spojen s českým barokem.  
Jan patřil k nejvýznamnějším světcům 
rakouské monarchie a je zemským 
patronem Čech a Bavorska. 

Snad nejznámější sochu sv. Jana 
Nepomuckého z Karlova mostu 
vytvořil barokní sochař a řezbář Jan 
Brokoff  r. 1682. Patron je oděn v 
rochetě, na hlavě má biret a kolem 
hlavy pět hvězd.  

Dle romantické legendy...
Hvězdy připomínají legendu kolem 

nálezu mučedníkova těla, ale mohou 
i symbolizovat pět Kristových ran, či 
latinské litery - TACUI,  mlčel jsem. 
V ruce světec drží krucifi x a palmu, 

coby symbol vítězství. Jan bývá zob-
razován i s prsty před ústy. 

Je uctíván jako mučedník zpovědní-
ho tajemství a patron při přírodních 
pohromách a povodních. To kvůli 
způsobu své smrti. 

Dle romantické legendy bylo důvo-
dem Janovy smrti neprozrazení zpo-

vědního tajemství královny Žofi e, 
manželky Václava IV. Historici však 
mají za to, že tak významná osoba 
jako Jan, mohla jen stěží vykonávat 
„podřadnou“ funkci zpovědníka. Vše 
nasvědčuje spíš tomu, že Johánek se 
stal obětí politiky. Zemřel kvůli dlou-
holetému nesváru mezi pražským 

arcibiskupem Janem z Jenštejna a již 
zmíněným českým králem.

Jan byl krutě mučen, na čemž se 
snad podílel i sám král. Pak byl dne 
20. března 1393 kolem 21. hodiny 
hozen z Karlova mostu do Vltavy. 
Na hladině se údajně objevila koruna 
složená z pěti hvězd… 

Sv. Janu Nepomuckému je v Čes-
ku zasvěcen nespočet kaplí, kostelů 
a svatojánské sochy patří k typickým 
atributům naší krajiny.

Sochy nacházíme i na mostech 
nebo v jejich blízkosti. Jde totiž o pat-
rona vod, loďařů, vorařů a mlynářů. 

Ve Žďáře stojí žulový sloup se 
sochou sv. Jana Nepomuckého poblíž  
kamenného barokního mostu. Je 
dílem  tyrolského sochaře Jakuba 
Staenhübla, též autora sousoší Nej-
světější Trojice (morového sloupu) 
na náměstí. Zhotovil jej na zakázku 
opata Václava Vejmluvy v roce 1701.

Sv. Jan Nepomucký je však i patro-
nem duchovních, cti a zpovědního 
tajemství. V roce 1929 bylo podle 
něho pojmenováno Nepomucenum, 
česká papežská kolej v Římě. -lko-

Svatojánské sochy do krajiny patří...

SVRŽENÍ Jana Nepomuckého do Vltavy je vyobrazeno na kazatelně kostela na 
Zelené hoře.  Foto: Lenka Kopčáková
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S jarem začínají i na okrese Žďár 
nad Sázavou opravy komunika-
cí, které si mnohdy vyžadují úplné 
uzavírky. Řidiči se tedy musí obrnit 
trpělivostí i obezřetností. 

Uzavírky povolil Krajský úřad Kra-
je Vysočina, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství. 

ŽN dnes informují o uzavírkách 
silnic přímo ve městě Žďár n. S. a   
okolí. Více na htt p://extranet.kr-
vysocina.cz/doprava.

V Hamrech opravují most
Do 13. 8. 2017 platí úplná uza-

vírka silnice I/19 v obci Hamry 
nad Sázavou. 

Důvodem je oprava mostu ev. č. 
19-073 přes řeku Sázavu u Březi-
nova mlýna, který byl již ve velmi 
špatném stavu.

Opravu mostu nelze provádět 
po jednotlivých jízdních pruzích 
a okolí je tak stísněno, že ani nešlo 
využít provizorního přemostění na 
jiném místě. 

Objížďka pro vozidla do 3,5 t: 
Hamry n.S., Sázava,Přibyslav, Vep-
řová, Polnička, Žďár, Hamry.

Průjezd obcí je zakázán. Výjim-
ku mají občané s trvalým pobytem 
v Hamrech nad Sázavou a Žďáráci 
pracující v Hamrech nebo majitelé 
nemovitostí v zahrádkářské kolonii 
„Pod Křivákem“.

Ti mohou jezdit přes kamenný 

most po místní komunikaci od sil-
nice 1/19 (z Leskovic) k silnici 
III/01843 (u hasičské zbrojnice). 
Občané Hamrů se prokazují občan-
ským průkazem a ostatní povolen-
kou OÚ Hamry. Policejní kontro-
ly jsou zde velmi časté a již padají 
pokuty za porušení zákazu průjez-
du.

U Skleného staví obchvat 
Do 15. 7. 2017 platí úplná uza-

vírka silnice I/37 u obce Sklené 
nad Oslavou. Od dubna tu probí-
há stavba obchvatu a přeložky silni-
ce I/37.

Objížďka vede přes Ostrov n. Osl., 
Bohdalec, Radešín, Bobrová, Mora-
vec, Křižanov.

Opravují kanalizaci u Penny
Do 31. 5. 2017 úplná uzavírka 

MK v ulici Strojírenská, Žďár n. S., 
v prostoru před PENNY marke-
tem. V úseku zastávek MHD a mos-
tu přes řeku Sázavu probíhá rekon-
strukce kanalizace.

V době Žďárské pouti (9. - 14. 
5.) bude provoz umožněn.

Objížďka vede obousměrně ulice-
mi Strojírenská, Nádražní, Chelčic-
kého, po silnicích II/353 ul. Jihlav-
ská, I/37 ul. Brněnská, Horní, nám. 
Republiky, po silnici I/19 ul. Žižko-
va a Brodská a ulicemi Revoluční a 
Kopečná. -lko-

Uzavírky silnic na Žďársku 
komplikují dopravu

Řidiče ve Žďáře čeká kvůli tradič-
ní Žďárské pouti  omezení dopravy 
a komplikace s parkováním. To od 
út 9. do po 15. května.

Úplná uzavírka: ul. Libušínská od 
křiž. s ul. Dolní a Jungmannové (u For-
da) po mostek přes tok Staviště (u č. 
or. 46), ul. Sázavská od křiž. s ul. Libu-

šínská směrem k mostu přes řeku Sáza-
vu, sportovní haly, ul. Jungmannova v 
úseku od I/37 k zimnímu stadionu.

Platí i zákaz vjezdu nákladních vozi-
del do ulice Šípková.

Budou uzavřena parkoviště u Sport–
Baru a vedle nové komunikace na Kla-
far na ulici Libušínská. 

Řidiči využívající parkoviště u Sport-

Baru musí v úterý 9. 5. vyklidit prostor 
do ranních 7.30 hodin.

Náhradní parkování
Parkoviště centrální a u Domu kul-

tury. Lze parkovat i na komunikaci z 
Libušína na Klafar (nový most), která 
bude sice o pouti neprůjezdná, ale pro 

Pouť s týdenním dopravním omezením
chodce průchozí zůstane.

Odkloní MHD
V pouťovém týdnu bude odkloně-

na MHD z ulice Libušínské na ulici 
Dolní. 

Od večerních 20.15 hodin v po 8. 
5. až do po 15. 5. (včetně) bude zru-
šena zastávka MHD Libušínská. Jako 
náhradní zastávku pro linky č. 4A, 4B a 
4C za zrušenou zastávku MHD Libu-
šínská bude možno  využít zastávky 
Wonkova nebo Žižkova, pro spoje č. 1, 
7, 9, 11 a 21, 25, 29 linky č. 5 lze využít 
zastávku MHD Havlíčkovo náměstí, 
zní pokyny z odboru KS. -lko-



Stavíme, bydlíme
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Možná to znáte, řadu let se 
díváte ve vašem paneláku na 
původní sololitové dveře, 
které už volají po změně. A ty 
zárubně... Co se tak pustit do 
renovace! Já to zkusila, sice po 
„žensku“, ale docela to ujde. 

 Lenka Kopčáková

Nejlépe, když si v bytě pro naše 
natěračské práce vyklidíme větratel-
nou místnost. Její dveře tedy bude-
me natírat jako poslední, abychom 
přechodnou dílnu mohli zavírat a 
bránili se zápachu z barvy. 

Doprostřed postavíme starý stůl 
nebo si seženeme malířské stojky. K 
práci se potřebujeme dostat ze všech 
stran. 

Vysazení dveří raději necháme na 
naší drahé polovičce, nebo si zjedná-
me ochotného siláka. Dveře položí-
me naplocho a jako první odmontu-
jeme kliku s podložkou. A pokud se 

nám již stará bakelitová klika nelíbí, 
rovnou ji i s podložkou dáme do taš-
ky a zamíříme do železářství. 

Zde si můžeme vybrat kliku 
modernější. Prodavače zajímá roz-
pětí mezi klíčovou dírkou a otvo-
rem na kliku a také, zda jde o pravé 
nebo levé dveře. Hledíme se i trefi t 
do otvorů na šrouby, aby nebylo tře-
ba převrtávat.

V obchodě s barvami si vybere-
me natěračské potřeby. Buď zvolíme 
barvu vodou ředitelnou, nebo bar-
vu syntetickou. Ta sice moc nevoní, 
ale má lepší výsledky. Pamatujme, 
že základová i vrchní barva musí být 
vždy stejného druhu. K syntetické 
barvě koupíme i příslušné ředidlo 
(S6006). 

Tmelíme a smirkujeme...
Pokud nemáme možnost povrchy 

dveří a zárubní obrousit elektricky, 
nezbývá nám, než se do toho pustit 
ručně. Hrubost smirkového papíru 
na kov a dřevo nám poradí prodejce. 
Hodí se nám i dřevěný hranolek, asi 
velikosti houbičky na nádobí. Přes 
něj totiž přeložíme uříznutý pruh 
smirkového papíru a jak přes hrano-
lek zabíráme větší silou, zdrsňování 
plochy jde lépe.

Na drobné opravy také budeme 
potřebovat akrylátový tmel a ostrou 
špachtli, určitě do nákupního koše 
přidáme i ochrannou malířskou pás-
ku. 

Menší vady na kráse dveří vysmir-
kujeme, ty větší musíme vytmelit. Po 
zatvrdnutí pak opravené místo lehce 
přesmirkujeme. Připravíme si takto 
k nátěru obě strany dveří.

Pak plochy vyluxujeme stejně 
jako podlahu, aby se nám do nátěrů 
nedostal prach. Podlahu ochráníme 
kartony nebo folií. I při opatrnosti 
se neubráníme občasnému skápnu-
tí barvy (ihned setřeme hadříkem, 
později to jde špatně i ředidlem). 

Malířskou samolepící páskou 
zakryjeme kraje skleněných výplní 
a přechodové plastové hrany, lepíme 
přesně vedle natíraných ploch. 

Barvu na dřevo si můžeme vybrat 
matnou s hedvábným efektem, nebo 
lesklou. Já jsme zvolila mat. To v 
obavě, že na starších opravovaných 
dveřích budou v lesklé variantě vidět 
případné nerovnosti. Po správném 
vytmelení kazů si to můžeme dovolit 
a lesklý povrch se také lépe udržuje. 

Odstín vrchní barvy vybíráme s 
rozmyslem, čistě bílá barva někdy na 
plném slunci jakoby zežloutne. 

O natěračská 
fi dlátka se staráme

Na vlastní nátěry potřebujeme 
střední a slabší štětec, které lépe 
vedou stopu, a malý natěračský vále-
ček s rukojetí. Pokud začínáme s úpl-
ně novým štětcem, prvně jej použije-
me na základový nátěr, protože 
zpočátku pouští štětiny. Když se to 
stane, štětinu odstraníme hned, třeba 
vyzvednutím jehlou.

Pro válečky platí, že čím jemněj-
ší váleček, tím hladší povrch nátě-
ru, a zároveň také méně nasáté barvy 
na jedno namočení. Mně se osvědčil 
váleček z mohéru, ale použít můžeme 
i levnější molitanový váleček. Namá-
číme jej v nádobě a barvu dávkujeme 
přejetím přes mřížku. Barvu musí-
me předem dobře rozmíchat a popř. 
naředit.  (Pokračování na str. 16)

I obyčejné panelákové dveře prokouknou

Vařečka versus štětec 
aneb Když se do natírání 

pustí žena...
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 Růžím se daří na slunečném 
a vzdušném stanovišti, ovšem vítr 
nesnáší. 

 Půda musí být humózní a dobře 
propustná.

 Růže nevysazujeme do zeminy po 
uhynulých nebo přestárlých růžích, 
hrozí přenos nemocí a háďátka. Když 
už je na místo chceme dát,  starou 
zeminu vybereme a navezeme čers-
tvou.

 Před výsadbou zaschlé části koře-
nů zastřihneme až na živou část a rost-
linu na pár hodin namočíme do vody. 

 Na jaře se dle praktiků mají růže 

stříhat až po odkvětu zlatého deště. To 
na 3 až 4 očka nad podnoží.

 Růžím svědčí minerální hnojiva, 
ale i uleželá chlévská mrva.

 V horkém létě jedna růže potřebu-
je týdně až 18 l vody. Zaléváme však 
přímo ke kořenům, ne na listy. Jinak 
hrozí rozvoj nemocí. 

Babičky dříve vyhloubily v zemině 
kolem růže kroužek a tak měly jistotu, 
že zálivka steče jen k jejím kořenům. 

 Když se o naše růžičky dobře sta-
ráme, odstraňujeme odkvetlé květy i 
plevel, odvděčí se nám delším kvete-
ním.  -lko-

Aby růže pěkně kvetly

V nabídce najdete: profesionální samozavla-
žovací truhlíky a květináče, nářadí a užitečné 
doplňky pro zahrádkáře.

Přijměte srdečné pozvání 
na tradiční akci 
16. ročník

ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
JARMARKU

3. 4. – 31. 5. 2017 
v areálu firmy Plastia v Novém Veselí

Kupon na slevu
SLEVU 5%  

 

SOUTĚŽPři nákupu zboží  nad 1000 Kč budete 
zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

OTEVŘENO: 
Duben:  Po–Pá  9–17 hod. 
        So  8–11 hod. 
Květen:  Po–Pá  9–17 hod.
Zavřeno: 14. 4.,  17. 4., 1. 5. a 8. 5. 2017

www.plastia.cz / www.plastiaobchod.cz

Nestává se často, aby rodinná fi rma 
z Vysočiny získala za svou práci celo-
světově uznávané ocenění. Plastii, 
která v Novém Veselí vyrábí plastové 
výrobky pro domov a zahradu, se to 
však podařilo. Její kompostér Urba-
live se může pyšnit snad nejprestiž-
nější cenou v oblasti produktové-
ho designu – cenou Red Dot Award 
2017. Jednatelky a design manažerky 
společnosti Plastia Lenky Novotné 
jsme se zeptali na její dojmy z tohoto 
mezinárodního úspěchu.

„Z ocenění máme obrovskou radost. 
Obstáli jsme v konkurenci velkých 
fi rem, porota hodnotila návrhy z 54 
zemí světa. Podoba vermikomposté-
ru Urbalive pochází z dílny předního 
českého architekta a designéra Jiřího 
Pelcla. Ten ho navrhl nejen jako prak-
tického pomocníka v domácnosti, který 
dokáže s pomocí žížal přeměnit rostlin-
né zbytky na hnojivo, ale také jako sty-
lový doplněk. Je to výrobek, který dob-
ře reprezentuje naše hodnoty a dává 
našemu podnikání smysl.“

Jaké tedy jsou hodnoty Plastie?
Předně se snažíme se vyvíjet věci tak, 

aby byly v souladu s přírodou. Všechno, 
co už není možné využít, chceme vrátit 
zpět do přírodního cyklu. Dále je pro 
nás mimořádně důležité znát skutečné 
potřeby našich zákazníků, vcítit se do 

nich, dát jim co chtějí. V neposlední řa-
dě je to odvaha jít cestou designu. Věří-
me, že dobrý design nás odliší od kon-
kurence a pomůže nám prodávat.

Plastii vlastníte se svým mužem 
Stanislavem Novotným. Můžete 
nám přiblížit, jak to začalo? 

Někdy se ptám sama sebe, jak se sta-
lo, že děláme plasty, protože já se vždyc-
ky zajímala o textilní návrhářství a 
manžel je lesní inženýr. Přišlo to postup-
ně. Nejdřív jsme měli obchod, kde jsme 
prodávali drogerii. Díky tomu jsme vidě-
li, po čem je poptávka a co na trhu není. 
Chyběly třeba plastové háčky a věšáčky 
do koupelny. Nejdřív jsme je přeprodá-
vali a pak je začali sami vyrábět. Vlast-
ně je to pořád stejné, chceme dělat věci, 
které zlepšují lidem život.

Kolik zaměstnáváte lidí a jací 
jsou vaši zaměstnanci? 

V současné době máme 103 zaměst-
nanců. Naprostá většina z nich pochá-
zí ze Žďárska a víc než polovina z nich 
jsou ženy. Myslím, že je to přirozené, 
protože i s našimi výrobky pak častě-
ji pracují ženy. Pro naši fi rmu je tak 
snazší vědět, co naše zákaznice potře-
bují. Celá řada našich lidí u nás pra-
cuje už dlouho. Není výjimkou, že jsou 
s námi ve fi rmě už od jejího založení 
v roce 1993. Snad je to důkazem, že si 
práce našich lidí vážíme.   (PI)

Plastia z Nového Veselí 
získala nejprestižnější 

designové ocenění

 KAMION PLNÝ NOVÝCH TRENDŮ
 SOUTĚŽE PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

WWW.RSTS.CZ 800 11 22 11

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
9. 5. od 13.00 do 19.00



STRANA 15 Stavíme, bydlíme... ŽN - KVĚTEN 2017



STRANA 16 Stavíme, bydlíme... ŽN - KVĚTEN 2017

(Dokončení ze str. 12)
Pokud zvolíme syntetickou barvu, 

musíme mít k ruce i syntetické ředi-
dlo. Trochu si jej odlijeme do šrou-
bovačky. Nádobka musí být uza-
vřena, jinak se ředidlo odpařuje. Při 
přerušení práce musíme štětec ih-
ned v „pracovním“ ředidle vyprat a 
vytřít do suchého hadříku. Pak jeho 
štětiny zabalíme do igelitového sáč-
ku a zagumičkujeme. Tak nám štětec 
neztvrdne.  Stejně tak při přerušení 
práce ošetříme váleček a mřížkovou 
vaničku vypláchneme „pracovním“ 
ředidlem a vytřeme.

Barvu dobře roztíráme
Na mých prvních dveřích jsem se 

vyučila. Základovou barvu jsem totiž 
na první straně nanášela štětcem, a 
trochu jsou vidět „tahy“. Napodru-
hé jsem tedy štětcem „doztracena“ 
natřela jen opravovaná místa a skryté 
hrany dveří. Plochy jsem pak zákla-
dovou barvou natírala válečkem, 
trochu přitláčela a dobře roztírala.  
Výsledek mne překvapil. Barvou se 
také musíme vyhnout mechanismu 
zamykání a otvorům na šroubky, aby 
se nám nezalepily.

Druhý den je základová barva 
suchá a opravovaná místa možná 
potřebují lehce přesmirkovat jem-
ným smirkem dohladka. Prach pak 
nasucho odstraníme. Někdy pro-
svítají tmavší místa a je nutný ještě 
jeden nátěr „základovkou“ a násle-
duje schnutí. 

I obyčejné panelákové dveře...
Vrchní rozmíchanou barvou natírá-

me štětcem jako první skryté hrany 
dveří, pak se pustíme válečkem do 
ploch. Opět barvu dobře roztíráme, 
prvně jedním směrem, pak do kříže, 
postupně po celé ploše.

Teprve když barva zcela zaschne 
a vytvrdne, můžeme dveře opatr-
ně otočit na druhou stranu a proces 
opakujeme. Na zcela zaschlé plochy 
našroubujeme podložky s klikou a 
odstraníme ochrannou pásku.

Opravené dveře skladujeme opře-
né na výšku a pustíme se do zárubní. 
Někdy je výhodnější proces otočit a 
dveře natírat až ve druhém sledu.

Zárubně v barvě mocca
V řadě panelákových bytů jsou 

typické kovové zárubně, nejčastěji 
v tmavě hnědé barvě. I s těmi si lze 
poradit. 

Já jsem se shlédla v barvě moc-
ca kávy, a i když mi mnozí tvrdili, 
že tmavě hnědá bude pod světlým 
odstínem prosvítat, šla jsem do toho. 
A vida, po původní hnědé není ani 
stopy.  

V odborném obchodě mi vybraný 

odstín namíchali a speciální barva 
na kov 2 v 1 nepotřebovala ani před-
chozí základový nátěr. 

Úspěch však záležel na pečlivém 
obroušení starého povrchu, a někde 
bylo třeba i více přitlačit. Pracova-
la jsem se středně hrubým a pak 
jemnějším smirkovým papírem. 
Po vyluxování prachu jsem plochy  
odmastila horkou vodou se saponá-
tem. Stěny a kachlíky kolem zárubní 
je dobré ochránit  malířskou páskou. 
Na přesnosti lepení dost záleží.  

Opět jsem si rozložila svoje malíř-
ská „fi dlátka“ a šroubovačku s čistým 
ředidlem. Barvu jsem promíchala.

Úzkým štětcem jsem začala s nátě-
rem prolisovaných míst a zakončova-
la lehčími tahy štětce. Moc se nevra-
címe, již je to vidět. Větší plochy 
jsem vzala válečkem. Výhodou této 
barvy je, že není třeba více vrstev. 

Na konci práce ošetříme štětce, 
váleček i nádobku s mřížkou. 

Druhý den odstraníme ochranné 
pásky a dveře můžeme s pomocní-
kem nasadit. 

No a pak si dáme zasloužené kafíč-
ko a při něm obdivujeme své dílo…
Tak ať se vám Vaše „poprvé“ vydaří!

SNÍMEK nakloněného sloupu veřejného osvětlení na ulici Jamborova v sídlišti 
Vodojem nám poslal tamní obyvatel, v reakci na slova zastupitele Rudolfa Voráč-
ka v anketě politiků z dubnového vydání ŽN (str. 10).  Foto: archiv  

Jak dlouho vydrží, 
co myslíte… 

Komunální odpad v ulicích Žďá-
ru nově svážejí tišší vozy, které jsou i  
šetrnější k životnímu prostředí a spl-
ňují přísné evropské normy. 

Vozy určené pro vyprazdňování 
odpadkových košů mají navíc nověj-
ší motor s nízkými emisemi, což oce-
ní zejména chodci a cyklisté.

„Jsme moc rádi, že se nám poda-
řilo rozšířit naši fl otilu vozidel. Ma-
jí i modernější vybavení, které našim 
pracovníkům pomáhá odpad rychleji 
odvážet,“ informuje  David Odvárka 
ze svozové společnosti.

Vybavením vozů je systém GPS. 
Zařízení má především ulehčit řeše-
ní případných reklamací ze strany 
občanů.

Nové vozy řídí pracovníci býva-
lých dvou společností ODAS, které 
od ledna fungují pod značkou  AVE. 
AVE Vysočina provozuje i třídicí lin-
ku na papír a plasty, AVE Žďár n. S. 
zase bioplynovou stanici a chráně-
nou dílnu na recyklaci elektroodpa-
du.  -lko-

NOVÉ vozy pro svoz odpadů ve Žďáře 
mají GPS a jsou ekologické.

 Foto: archiv

Svoz odpadu 
v ulicích už neruší



Zaměstnání
STRANA 17

Stavební dělník se neobejde 
bez ochranné přilby a nepro-
mokavé bundy, pokrývač 
střech nebo pracovník v mok-
rých provozech zase potřebuje 
protiskluzové boty, brusička 
skla bez ochranného šátku ris-
kuje skalpování točící se hříde-
lí a zdravotní sestra se neobe-
jde bez speciálních rukavic a 
náustku...

 Lenka Kopčáková

ŽN dnes zjišťují, jak je to s použí-
váním osobních ochranných pracov-
ních prostředků (OOPP) a na co mají 
zaměstnanci nárok. Čerpáme z § 104 
Zákoníku práce a přístupných zdrojů, 
např. práce.cz.

V řadě zaměstnání či výrobních pro-
vozech jsou OOPP nezbytné a povin-
né. Chrání zaměstnance před půso-
bením mechanických, chemických 
a biologických rizik, které by mohly 
ohrozit jejich život, bezpečnost nebo 
zdraví při práci. 

Za OOPP se považují též pracov-
ní oděvy nebo obuv poskytované 
zaměstnancům v prostředí, v němž 
oděv nebo obuv podléhá při práci 
mimořádnému opotřebení nebo zne-
čištění.

Povinnost používat 
a kontrolovat

Zaměstnanec je povinen přidělené 
ochranné pracovní pomůcky použí-
vat  při výkonu práce, jinak porušuje 

bezpečnostní předpisy, což zaměstna-
vatel má pravidelně kontrolovat.

Povinností zaměstnavatele  je udržo-
vat OOPP v použitelném  stavu. Roz-
sah poskytovaných věcí pak vychází z 
vyhodnocení rizik a konkrétních pra-
covních podmínek na pracovišti.

Jak také stojí v § 104 Zákoníku 
práce, povinnosti zaměstnavatele 
je  poskytovat zaměstnanci zdarma i 
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 
na základě rozsahu znečištění kůže a 
oděvu. Na pracovištích s nevyhovují-
cími mikroklimatickými podmínkami 
též ochranné nápoje.

Poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků nesmí také 
zaměstnavatel nahrazovat fi nančním 

plněním s tím, že pracovník si ochran-
né pomůcky koupí sám. Nemusel 
by koupit správně. Všechny ochran-
né pomůcky a oděvy, které podnik 
zaměstnancům kupuje, totiž musí 
mít označení CE (splnění evropských 
norem).

Zaměstnavatel také nemá prá-
vo žádat po zaměstnanci jakoukoliv 
fi nanční náhradu nebo spoluúčast na 
těchto pracovních oděvech a ochran-
ných pomůckách. 

Kdy je nárok na nové...
Každá ochranná pracovní pomůc-

ka se časem opotřebí. Třeba pracovní 
rukavice či boty, ochranné brýle, oděv, 
svářečské kukly či zástěry...  Povinnos-
tí zaměstnavatele je pořídit pracovní-
kovi pomůcky nové. Běžnou praxí je, 
že je vyměňuje pouze oproti vrácení 
těch opotřebovaných. 

I když zákoník práce ani nařízení 
vlády neuvádějí bližší defi nici pojmu 
mimořádné opotřebení a znečištění, 
pomáhá si praxe většinou pojmem 
platným dle dřívějších předpisů. O 
mimořádné opotřebení tedy jde, 
pokud jsou oděv nebo obuv po roce 
užívání nepoužitelné a  neplní svůj 
účel. 

Něco jiného však je, pokud zaměst-
nanec s ochrannými pomůckami 

nebo stejnokrojem nezachází šetrně 
a poničí je vlastní vinou. Např. když 
si uniformu propálí cigaretou, novou 
součást nebo opravu si musí uhradit 
sám...

Běžné pracovní
oděvy a obuv

Jestliže oděv, ve kterém zaměstna-
nec pracuje, není omezen normami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci, tak není povinností zaměstnavatele 
hradit tento oděv nebo na něj jakko-
liv fi nančně přispívat. Zaměstnanec si 
běžný pracovní oděv a obuv pořizuje 
sám a zaměstnavatel může stanovit 
parametry takového oblečení. 

Úředníci a manažeři
Také běžné oblečení do kancelá-

ře si zaměstnanci musí hradit sami. 
V některých fi rmách a úřadech, kde 
je např. v úředních hodinách pře-
depsáno chodit v obleku a kostým-
cích, mohou zaměstnanci dostá-
vat příspěvky na ošatné. Povinností 
zaměstnavatele to ale není.

Lidé ve stejnokrojích
Mohou to být vojáci, policis-

té, zdravotníci, ale i zaměstnanci v 
dopravě a v obchodech...

Jejich zaměstnavatelé požadují, 
aby při práci nosili určené jednotné 
oblečení, což mívá i význam souná-
ležitosti k zaměstnavateli. 

Sice se nejedná o osobní ochran-
né pracovní prostředky, ale  zaměst-
navatel většinou toto jednotné oble-
čení zajišťuje zaměstnancům na své 
náklady.

Speciální hygienické provozy
Při výkonu některých prací ve spe-

ciálním hygienickém nebo techno-
logickém prostředí poskytuje fi rma 
zaměstnancům speciální pracovní 
oděv, včetně pokrývky hlavy. Sice 
nemá charakter osobních ochran-
ných pracovních prostředků, ale 
zabraňuje dotyku choulostivých 
výrobků s lidskou pokožkou či spa-
denými vlasy. 

Pracovní oděvy a ochranné prostředky

Cení si nové zakázky
Kontrakt na dodávku kovacího souboru podepsala v Japonsku žďárská spo-

lečnost Žďas. Odběratelem zakázky za téměř 200 milionů korun je společ-
nost Nakamura Iron Works Co. Ltd.

Nákup technicky náročného zařízení od jiného než japonského výrobce je 
v této asijské zemi výjimečný. 

Ve velké konkurenci nakonec japonská kovárna vsadila na řešení a zkuše-
nosti se spol. ŽĎAS. První lis této značky si pořídila již počátkem 80. let.  
Nynější kovací soubor je již čtvrtý a skládá se z hydraulického lisu o síle 
3300/4000 tun, otočného zvedacího stolu a otočného kovacího stolu. 

Žďárská společnost také kovárně zmodernizovala tři lisy japonské proveni-
ence. -lko-

PŘIDĚLENÉ ochranné pracovní pomůcky má zaměstnanec za povinnost použí-
vat. Ilustrační snímek z prodejny KODEX Knofl íček.  Foto: Lenka Kopčáková 
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Do práce na kole. Tak se jmenuje 
soutěž, která poběží celý květen, a 
v Česku se koná již po sedmé.

Letošní mott o zní: „Do práce na 
kole jezdí i profíci!“ 

Účastní se 31 měst, Žďár nad Sáza-
vou již druhým rokem.  Záměrem 
projektu je upozornit na výhody 
toho, co se stane, když více lidí změ-
ní své dopravní návyky a přesedlá z 
aut na kola. Účastníci si pravidelnou 
jízdou na kole zlepší nejen kondi-
ci, náladu a možná i vztahy s kolegy, 
ale společně tak přispějí k čistšímu 
ovzduší a celkově příjemnějším, bez-
pečnějším a zdravějším městům, kde 

žijí a pracují.
Tváří letošního ročníku je profesor  

Pavel Pafk o, který proslul operací 
Václava Havla.  

Týmy dvou až pěti kolegů
Do práce na kole je soutěž pro 

všechny, kdo sestaví tým o dvou až 
pěti členech, a pravidelně spolu s 
kolegy dojíždí během května do prá-
ce na kole. Zapojit se ale mohou  i 
běžci, chodci, bruslaři či i vozíčká-
ři… 

Hlavní výhrou je kolo
V rámci soutěže mají účastníci 

možnost se zapojit do několika sou-
těžních kategorií, zaměřených na 
pravidelnost či délku jízdy. Každý 
účastník získá originální soutěžní 
triko. 

„Hlavní výhrou je kolo, které nám 
do soutěže věnoval Kraj Vysočina. 
Rádi bychom soutěž obohatili a dopl-
nili aktivitami, které se již v tradičně 
zúčastněných městech staly oblíbený-
mi,“ uvádí komunitní koordinátorka 
města Žďáru Radka Remarová.

Žďárští účastníci akce mohou 
sutěžit o zajímavé výhry jako kolo, 
10litrový soudek piva, různé dárko-
vé poukazy a vstupy.

V samotném Žďáře se loni do sou-

těže zapojilo celkem 57 soutěžících z 
20 týmů. Hlavní cenou bylo skládací 
kolo. Na webu dopracenakole.cz se 
lze do soutěže přihlásit, dotazy pak 
zodpoví Radka Remarová.

Soutěž pro fi rmy
Také zaměstnavatelé mohou letos 

bojovat o titul „Cyklozaměstnavatel 
roku“ a v kategorii „Nejlepší vnitro-
fi remní soutěž“. 

Smyslem kampaně Do práce na 
kole je totiž také přesvědčit zaměst-
navatele, aby svým, na kole dojíždějí-
cím zaměstnancům vytvořili potřeb-
né zázemí jako stojany, sprchy či 
šatny. -lko-

Do práce na kole v květnu je výzvou

Ukázka píle, odhodlanosti a tou-
hy po úspěchu...Podnikatelské a 
životní příběhy... O tom je letoš-
ní již 12. ročník prestižní soutěže 
českých podnikatelů a živnostní-
ků s názvy Firma roku 2017 a Živ-
nostník roku 2017. 

Právě odstartovaná registrace 
poběží do 30. června 2017. Soutěž 
je otevřena všem fi rmám a živnost-
níkům. 

Přihlásit se mohou malé a střed-
ní fi rmy působící v České republice 
s nejméně dvouletou účetní historií 
a s obratem do 1,5 miliardy korun. 

Dále živnostníci, kteří jsou mini-
málně jeden rok vlastníky platného 
živnostenského listu nebo jiného 
oprávnění k podnikání dle právních 
předpisů.

V roce 2016 soutěžilo v rámci ČR 
rekordních 6 716 podnikatelů a živ-
nostníků. Na Vysočině se přihlásilo 
264 fi rem a 254 živnostníků.  Mezi 
fi rmami loni na Vysočině zvítězila 
společnost zabývající se službami v 
oblasti polygrafi e, podporou marke-
tingových aktivit a provozem nad-
standartního hotelu. Regionální Živ-
nostník roku 2016 zase provozuje 

knihařské služby.
Krajská kola budou opět pro sou-

těžící možností udělat si představu o 
místním podnikatelském prostředí, 
rozvíjet své podnikání a propojovat 
myšlenky. Proběhnou od 14. září do 
22. října 2017. 

Nejlepší z každého kraje postoupí 
do celorepublikového fi nále.

Vítězné fi rmy a živnostníci ze všech 
krajů se zde budou začátkem listopa-
du osobně prezentovat před odbor-
nou porotou. Vyhlášení proběhne v 
prosinci 2017 na pražském Žofíně, 
kde čeká ocenění i republikové vítě-

ze doprovodných kategorií Odpo-
vědná fi rma roku a Nejlepší Start up 
roku. 

Záštitu a odborný dohled nad sou-
těžemi zajišťuje Hospodářská komo-
ra ČR a hejtmani krajů ČR. 

Více na www.fi rmaroku.cz a www.
zivnostnikroku.cz.

Firmy se díky soutěži dostanou 
ještě více do povědomí veřejnosti a 
inspirují svou činností celou českou 
podnikatelskou oblast.

Snahou pořadatelů je také vyzdvi-
hovat a oceňovat úspěchy, kterých 
čeští živnostníci dosahují. -lko-

Soutěž o Podnikatele a Živnostníka roku 
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O své dojmy z krajského kola che-
mické olympiády, které se konalo 
v Jihlavě přesně na Den učitelů 28. 
3., se podělila se ŽN žákyně ZŠ Šver-
mova 4. Tu v soutěži reprezentova-
li celkem tři deváťáci, Jana Králová, 
David Sobotka a Kristýna Čípková. 
Ve vědomostní soutěži vybojovali 1., 
2. a 10. místo. Příspěvek nyní otisku-
jeme. -red-

Na chemické olympiádě…
Spolu s mými dvěma spolužáky 

a naší paní učitelkou Tomáškovou 
jsem se zúčastnila krajského kola 
chemické olympiády v Jihlavě. Byl to 
pro nás všechny velmi náročný den. 
Jak fyzicky, tak psychicky. Vstávat v 5 
hodin ráno a v nervech sedět celou 
hodinu v autobuse? No, nebylo to 
nic moc. 

Přijeli jsme na místo a po chvíli 
čekání jsme šli soutěžit. Já začínala 
praktickou částí. Měla jsem strach, 
protože v okresním kole, které jsme 
absolvovali asi 2 týdny předtím, 
jsem v této části moc neuspěla. Jak-
mile jsem dostala zadání, a celé ho 
pečlivě prostudovala, oddechla jsem 

si. Bylo to velmi jednoduché. Najed-
nou jsem byla v klidu a už ze mě vět-
šina stresu opadla. 

Po praktické části jsem šla psát 
část teoretickou. Ta mi přišla trošku 
náročnější, ale pořád hodně jedno-
duchá. Jelikož mi to přišlo všechno 
až moc lehké, bála jsem se, že jsem 
něco dělala určitě špatně. 

Když měli všichni všechno napsa-
né a komise měla olympiádu opra-
venou, což bylo asi 15 minut po 
odevzdání, začalo se vyhlašovat. Zni-
čující minuty, kdy jsem pořád nesly-
šela svoje jméno! 

„A máme tady už jen první dvě mís-
ta,“ ozvalo se z úst paní, která výsled-
ky vyhlašovala. „Oba dva jsou ze 4. 
základní školy ve Žďáře nad Sáza-
vou. Je to David Sobotka a Jana Krá-
lová.“ Byli jsme velmi nadšeni a oba 
šli k ní. „Na druhém místě se umístil 
David Sobotka a vítězí Jana Králová.“ 
Byla jsem šťastná. To, o co jsem se 
snažila posledních 5 měsíců, se spl-
nilo. Vyhrála jsem! 

Samozřejmě, nebylo to jen tak 
zadarmo. Bez naší skvělé paní uči-
telky Tomáškové bychom to nikdy 
nezvládli. Všichni jsme tomu společ-
ně věnovali tolik času, snahy a úsilí. 
Ta cesta k vítězství byla velmi nároč-
ná, ale stálo to za to. 

Proto si pamatujte, že když budete 

mít sen, je potřeba do něj vložit hod-
ně času a snažit se toho cíle dosáh-
nout. Všechno jde, ale musí se chtít. 
Když máte sen, jděte si za ním a on 
se vám časem splní. Ale jednoduché 
to nebude.  My jsme to takové taky 
neměli. Jana Králová

VÍTĚZOVÉ krajského kola chemické olympiády Jana Králová a David Sobotka 
ze 4. ZŠ při Dnech otevřených dveří 2. stupně. Foto: archiv

Králem chemie v kraji je Králová
Napsali nám

Napsali námKoncem března se vybraní studenti 
Gymnázia Žďár nad Sázavou podíva-
li do významných evropských fyzi-
kálních center. 

Výpravu líčí pro ŽN ve svém pří-
spěvku jedna ze studentek.  -red- 

Za fyzikou do Evropy
…První den byla naším cílem 

krásná starobylá města Norimberk 
a Rothenburg ob der Tauber,  dru-
hý den jsme pokračovali do malého 
městečka Lampoldshausen v blíz-
kosti Stutt gartu, nedaleko kterého 
se nachází jedno z dvanácti středi-
sek DLR (Deutsches Zentrum für 
Luft - und Raumfahrt), německého 
výzkumného centra pro vzdušné lety 
a lety do vesmíru. 

Zde jsme absolvovali  pod vedením 
místních profesorů workshopy o 
vakuu, aerodynamice, mikrogravita-
ci, raketách, GPS či o záření. Všech-
ny byly samozřejmě zajímavé, ale 
nás z mladších ročníků nejvíce zau-
jaly pokusy s vývěvou a vakuem. 

Věděli jste, že se marshmallows ve 
vakuu nafouknou, pak zase smrsk-
nou, ale jsou sladší než předtím? 

Další sladkou tečkou pokusu byl 
perfektně naservírovaný dezert v 
podobě vakuem zmražených jahod 
politých jogurtem. Někteří spolužáci 
si ale místo mlsání dali pár výpočtů 
a pak postavili a odstartovali vlastní 
raketu. Poté jsme si všichni prohlédli 
muzeum historie raketových moto-
rů. 

Třetí den jsme během přesunu do 
Švýcarska měli dvě zajímavé zastáv-
ky – obrovské muzeum automobilů 
Mercedes-Benz a město Kostnice. 
Pak jsme mířili do našeho hlavního 
cíle, CERNu. 

CERN je mezinárodní organizace 
známá výzkumem subatomárních 
částic, největším urychlovačem čás-
tic LHC nebo i díky tomu, že se zde 
zrodil web…

Nejprve jsme navštívili expozici 
Microcosmos, plnou interaktivních 
průvodců a modelů jednotlivých 
částí urychlovače. 

Jaderná fyzička Mgr. Jana Faltová 
Phd., absolventka našeho gymnázia, 

ŽĎÁRŠTÍ gymnazisté si prohlédli expozici GLOBE ve švýcarském CERNu.
 Foto: archiv školy

CERNem je provedla bývalá absolventka

1. 5.  MUDr. P. Coufalová, Strojírenská 675/6, ZR 1 (566 643 805)
6. 5. MDDr. Jitka Langová, Nová Říše 624/2 (566 523 796)
7. 5. MUDr. Maria Lyashenko, Poříčí 11, V. Meziříčí (777 630 611) 
8. 5. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80 (566 567 332)
13. 5. MUDr. M. Hrašková, Studentská 4/1699,  ZR1 (566 690 131)
14. 5. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 303 (566 536 712)
20. 5. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7 (566 690 123)
21. 5. MDDr. V. Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M (739 093 334)
27. a 28. 5. MUDr. O. Semerádová, Palachova 35, ZR6 (774 430 777)
Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. Aktuálnost zubní LPS sledujte na 

www.nnm.cz. Denně: zubní LPS v Jihlavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost, 
Non-stop: zubní LPS Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 (545 538 421).

Stomatologové o víkendech a svátcích

O pouti zpřístupní věž
Pouťovou sobotu 13.  5. bude  v době od 9.00 do 20.00 hodin zpřístupněna 

věž farního kostela sv. Prokopa. 
Akci pořádá Regionální muzeum  města a Římskokatolická farnost sv. Proko-

pa. Vstup na věž je zdarma ve skupinách po 15 osobách, s průvodcem.  -lko-

která v CERNu pracuje, nás spolu s 
dalšími odborníky provedla některý-
mi provozy. Mladší z nás měli mož-
nost vidět např. řídící centrum urych-
lovače LHC, kde jsme se dozvěděli, 
jak tento urychlovač vlastně pracuje 
a co jsou předurychlovače. Starší stu-
denti mezitím absolvovali přednášku 
o kosmickém záření ve výzkumném 
centru záření a měli možnost podívat 
se živě v přímém přenosu na rozho-
vor astronauta s Houstonem. 

Dále nás čekala zkušební hala pro 
části urychlovačů se supravodivý-
mi magnety a také expozice Glo-
be. Nadšeni z této prohlídky a plni 
nových fyzikálních poznatků jsme 
vyjeli vstříc prohlídce Ženevy. 

Poslední den jsme se pokochali 
pohledem na pobřeží Ženevského 
jezera s vinicemi a prohlídkou čoko-
ládovny Cailler. …Úchvatný příběh 
dávné cesty čokolády do Švýcarska a 
potěcha chuťových buněk čokoládič-
kami všech možných druhů…

Naší poslední zastávkou byly Rýn-
ské vodopády s největším průtokem 
v Evropě. Jsou opravdovou pastvou 
pro oči. 

Tato exkurse byla inspirativní a 
některé z nás přiměla přemýšlet, zda 
zrovna fyzika nebude obor, kterému 
se po maturitě chceme věnovat. Na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, jak je 
napínavá, fascinující a kolik možnos-
tí nabízí. Eliška Peterková
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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:
ovocné stromky, rybíz, angrešt, sadbu 
květin, zeleniny, okurek a rajčat. 
Zpracujeme projekty a realizace zahrad.
Otevřeno: Po- So – 7,30 – 17,30, tel. 607 
285 194, 724 960 317, www.uchlubnu.cz

 Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 
ledvického uhlí za nejnižší ceny v okolí. 
Uhlí skládáme až do vzdálenosti 10 m. 
Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

 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 účetnictví, 
mezd, DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci, a vypracování 
daňových přiznání.
Dagmar Munduchová, 
mob.: 723 809 559, 
e-mail: d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

OSTATNÍ 

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

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

Dětské tábory

Zdraví

 Zdravěnka Mix Jirková Marie nabízí:
zdravé potraviny, dia, bezlepka, spor-
tovní výživa, oříšky a sušené ovoce, 
rehabilitační a masážní pomůcky, mag-
netické a el.dečky, náramky, tlakomě-
ry, rašelinové polštářky, zdravotní pol-
štáře a deky, přírodní kosmetiku včetně 
konopí, Henu, šampony, zubní pasty, 
byliny, tinktury, čaje, Joalisy, zdravotní 
obuv pro děti i dospělé, dárkové zboží 
a poukazy.
Žďár n.S., Nádražní 52, 
tel. 566624210

KOUPĚ
 Koupím STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, 

TŘETINKY I CEDULE.VELICE DOBŘE 
ZAPLATÍM.Tel:604 723 161

PRODÁM
 Prodám myslivecký oblek, sváteční 

myslivecké sako a hubertus, vše velikost 
52, cena dohodou. Mob.: 603 735 257

RŮZNÉ
 Daruji nový i starší nábytek, skleničky, 

keramiku.Zn Žďár nad Sázavou. Tel: 734 
108 792

 Model letadla žluté barvy ulétl díky 
technické závadě 13.4. v oblasti od hřiště 
Hamrů n.S. směrem k zahradní kolonii 
a Žďáru 3. Nálezci vyplatím 500 Kč i za 
poškozený model. Volejte 603 532 265

 Hledáme soukromé poskytovatele péče 
do domácnosti v ZR, úklid, pochůzky, 
procházky, koupání. Zn. inzalidní občané. 
Tel: 732 700 685

 Hledáme pronájem bytu, část domu 
nebo levnější prodej nemovitosti bez bariér 
na Vysočině. Zn. Spěchá. Tel: 732 700 685

Letos poprvé proběhly zápisy 
budoucích prvňáčků v dubnovém 
termínu. Přišlo celkem 235 dětí, 
tedy o 20 více jak loni.

„Potěšil mne nárůst zapsaných dětí na 
ZŠ Komenského 6, kde se vytvoří prv-
ní třída s víc jak 20 dětmi,“ informuje 
místarosta Josef Klement 

Nárůst prvňáčků zaznamenala i ZŠ 
Palachova, kde od září otevřou tři první 
třídy. ZŠ Komenského 2 bude mít dvě 
první třídy, ZŠ Švermova otevře čtyři 
první třídy a jednu v ZŠ Zámek.

„Tím, že byly zápisy v pozdějším ter-

mínu, rodiče již s dětmi přišli vybaveni 
vyjádřením z pedagogicko-psychologické 
poradny,“ vítá místostarosta. Příští zápis 
bude ještě o týden posunut, aby měli 
rodiče větší časovou rezervu na vyšet-
ření dětí. Zatím neofi ciální termín zápi-
su pro školní rok 2018/19 je 13. a 14. 
dubna 2018. 

Kolem 15 dětí v zápisovém věku se 
však nyní nedostavilo a město má za 
povinnost rodiče obeslat. „Někdo byl 
na dovolené, dokonce nám přišla jedna 
omluvenka, že na zápis prostě zapomně-
li,“ dodává Klement.  -lko-

K zápisu do ZŠ přišlo 235 dětí
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…Je rok 1945 a válka skonči-
la. Pro československý národ je to 
konec těžkého období. 

V jedné cele pankrácké věznice se 
setkává šest žen: dvě slavné herečky, 
Židovka, parašutistka výsadku Sil-
ver A, dozorkyně a neznámá žena. 
Začíná se odehrávat příběh na pár 
metrech čtverečních, zatímco každá 
z nich čeká na svůj rozsudek…

To je námět inscenace PAN-
KRÁC´45, kterou nastudoval absol-
ventský ročník středoškolských stu-
dentů literárně-dramatického oboru 
na žďárské Základní umělecké škole.

Již za pár dnů se Žďárští s touto 
inscenací představí na celostátní pře-
hlídce Divadelní Piknik Volyně 2017.

A absolventi LDO ZUŠ bodu-
jí. Koncem března sklidili se svou 
inscenací PANKRÁC´45 hned něko-
lik ocenění na hodonínské krajské 
přehlídce Hobblík a Mumraj! 2017. 
Zejména mají doporučení na jmeno-
vanou jihočeskou přehlídku činoher-
ního divadla.

Zuzana Holéczyová si odvezla cenu 
za roli Židovky Julie, Kateřina Rouša-
rová za roli Hany Krupkové, Barbora 

V CELE NA PANKRÁCI čeká po válce šest žen na rozsudek. Slavné herečky, 
Židovka, parašutistka i dozorkyně. Začíná  příběh na pár metrech čtverečních… 
V podání literárně-dramatického oboru ZUŠ. Foto: Jan Truksa

Mladí divadelníci postoupili do fi nále

Blažíčková čestné uznání za roli Adi-
ny Mandlové, Aneta Drápelová čest-
né uznání za roli Lídy Baarové. 

Celý soubor, který ještě doplňu-
jí Dominika Dítětová (role Karo-
ly Frank), Lenka Sedláková (role 
dozorkyně Jarmily) a Petr Mečkovský 

(mluvené slovo – vypravěč a hudební 
doprovod), se může pochlubit oce-
něním nejvyšším „za inscenaci“, tedy 
vyváženost všech složek inscenace. 

Poslední cenu za dramaturgii si při-
vezla režisérka inscenace a pedagožka 
Jana Mifk ová, která studenty vyučuje. 

A jak dodává, některé i rekordních 
14 let.

Inscenace je adaptací stejnojmenné 
hry Martiny Kinské, dramaturgyně 
Švandova divadla v Praze. „Paní Kin-
ská nám zapůjčila svůj úžasný scénář 
a dala nám volnou ruku k jeho případ-
ným změnám a úpravám. A bylo jich 
nakonec opravdu hodně. Navíc nám od 
začátku velmi fandí a studenty podpo-
ruje po celou dobu studování této téma-
ticky i herecky velmi náročné inscenace,“ 
říká Jana Mifk ová s tím, že se ji mladí 
divadelníci snažili nezklamat a poda-
řilo se. 

„Já jsem spokojená, studenti také a 
moc se nyní těšíme z každého představe-
ní i přesto, že polovina souboru je aktu-
álními maturanty“, dodává režisérka 
inscenace. 

Na celostátní přehlídce Divadelní 
Piknik Volyně 2017 divadelní soubor 
POD MASKOU ZUŠ Františka Drdly 
účinkuje 5. května. Žďárské publikum 
mohlo inscenaci vidět již 12. dubna 
v Městském divadle. Další šance je v 
rámci celorepublikové akce „OPEN 
ZUŠ“ dne 30. května, kdy se příběh 
PANKRÁC´45 rozehraje od 19.00 
hodin opět v Městském divadle. -lko-

ZUŠ Františka Drdly se podílí spo-
lečně s dalšími 355 ZUŠkami z celé 
ČR na zbrusu nové akci. Celostátní 
happening základních uměleckých 
škol ve veřejném prostoru má zvidi-
telnit  české základní umělecké škol-
ství, které nemá ve světě obdoby. 

„Akci zaštítila celá řada umělců 
v čele s pěvkyní Magdalenou Koženou 
a její Nadace Magdaleny Kožené,“ říká 
ředitelka ZUŠ Dana Foralová. 

ZUŠ OPEN se napříč ČR koná 
v úterý 30. 5. a ve Žďáře bude  jeho 
centrem Doležalovo náměstí, Měst-
ské divadlo, park Na Farčatech (v pří-
padě deště Stará radnice) a náměstí 
Republiky. Přírodní areál na Libušíně úterní 

večer před Velikonocemi tradič-
ně  zaplavily stovky návštěvníků z 
blízka a daleka. Všichni se těšili na 
výpravnou lidovou hru Co se stalo 
s Ježíšem.

 Lenka Kopčáková 

Např. skupinka z Chrudimska si 
přivezla vlastní skládací židličky a 
teplé deky. „Na žďárské Pašije jezdí-
váme pravidelně již několik let a tak 
víme jak se do jarního večera vybavit,“ 
směje se divačka z Nasavrk. 

Představení, v němž účinkuje na 
200 herců, nemá v Česku obdoby a 
ve Žďáře se hraje od roku 1998. Za 
tu dobu pouze čtyři ročníky byly 
kvůli velké nepřízni zrušeny. Přesto 
hlavní hrdina (v podání Jana Hudeč-
ka) a další dva ukřižovaní musejí 
vykazovat velkou otužilost, neboť 
v části hry účinkují jen v bederních 
rouškách, zatímco ostatní herci se 
mohou pod kostýmy teple obléci.

Na budování zdařilých scén se tra-
dičně podíleli i studenti BIGY a SŠ 
A. Kolpinga. Lidovou hru sehráli 
farníci doslova všech věkových kate-
gorií, účinkovaly i docela malé děti. 
Ty potom v závěru dojemně rozdá-
valy lidem svěcené kočičky. 

Jedním z účinkujících je už sed-
mým rokem i místostarosta Josef 
Klement. „Já hraji jednoho z 12 apo-
štolů,“ říká pro ŽN. “Bylo sice chlad-
něji, ale nepršelo a nefoukalo, což bylo 
dobré,“ dodává.

„Letos poprvé vidím Pašije coby 
divák,“ je sice trochu líto Ladislavu 
Bártovi, doposud setníkovi římského 
vojska. Ale je v rekonvalescenci a 
jak uznává, takovou příležitost by 
asi jinak neměl. Bártu pro letošek 
zastal Martin Dobrovolný. „Je to tro-
chu paradoxní a úsměvná situace, kdy 
dlouholetý představitel Ježíše dnes hra-
je vojáka, který velí ukřižování.  Ale 
Martin si s tím poradil, dodává režisér 
Miroslav Keller. 

Ještě do 21. 5. je v Regionálním 
muzeu města na Tvrzi k vidění  výstava 
s názvem Kouzlo cínových vojáčků.

Je přehlídkou řemeslné dovednosti 
nadšenců. Cínové miniatury a  přede-
vším vojáčky vyrábí manželé Grégrovi 
z Velké Bíteše již 25 let.  „Návštěvníci 
se mohou těšit na fi gurky z různých his-
torických období, precizně zpracované a 
vymalované v těch nejpestřejších unifor-
mách. Většina náleží do napoleonské éry, 
včetně poutavé diorámy z bitvy u Slavko-
va,“ zve za pořadatele Pavel Elbl. 

Opomenuty nejsou ani romantický 
příběh výroby miniatur a dějiny cínař-
ství. „K vidění je i kompletní uniforma 
a výstroj fr ancouzského řadového pěšá-
ka, fr ancouzská šavle, rakouská šavle, 
dělostřelecká koule z bitvy u Slavkova 

„Základní umělecké školy tvoří 
kořeny naší kulturnosti a naší lásky 
k umění.

Ve světovém měřítku jsou zcela 
unikátním vzdělávacím systémem, 
který je potřeba hýčkat, rozvíjet a 
podporovat.“ 

 Magdalena Kožená

ZUŠ OPEN letos poprvé

České základní 
umělecké školství 

nemá ve světě obdoby
Žďárská ZUŠka již ladí program a 

příležitostně  představí všechny své 
umělecké obory: hudební, taneční, 
výtvarný a literárně dramatický. 

„ZUŠ Františka Drdly také touto 
akcí zahájí ofi ciálně oslavy vzniku ško-
ly ve městě Žďáře před 90 roky a 150 
let od narození žďárského rodáka a 
skladatele Františka Drdly (1868 – 
1944), které si budeme připomínat 
hlavně v roce 2018,“ informuje ředi-
telka Foralová. 

Podrobný program akce bude 
k dispozici v budově ZUŠ.  -lko-

Kouzlo cínových vojáčků

NAD CÍNOVÝMI vojáčky srdce 
zaplesá… Foto: Kamila Dvořáková
a kulky do pušek z dalších významných 
bitev,“ dodává Elbl. Zásadním láka-
dlem jsou ale drobné cínové fi gur-
ky, kvůli nimž jsou vášniví sběratelé z 
celého světa schopni vynaložit nema-
lé částky.

LETOŠNÍ PAŠIJE se vydařily. Chladno neodradilo herce ani diváky. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Pašijovou hru sledovaly davy



STRANA  23  Programy / Sport  ŽN - KVĚTEN  2017

Klub českých turistů

Kopaná FC ŽĎAS

UNITOP Sportovní klub 
policie 

Svaz důchodců

Klub kardiaků

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-
listy.cz/nzr - Vychází 1x měsíčně v nákladu 10.200 ks, zdarma do každé domácnosti, č. 5 vyšlo 
28. 4. 2017. Vychází od roku 1994. 

Adresa redakce: Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou - Redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: 
736 193 687, e-mail: nzr.redakce@centrum.cz - Inzerce: mob.: 732 235 415, e-mail: nzr.re-
klama@centrum.cz - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E, číslo indexu 11277 
- Distribuce: RENVY Trade s.r.o., Grusova 413. Pardubice. Reklamace: tel.: 567 578 027.

© Parola spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Žďárských novin bez pí-
semného svolení vydavatele je zakázáno. 

Žďárské noviny

 Pořady pro děti 
So 6. 5. 17.00, Pronájem
Dům kultury
POHÁDKOLAND ŠMOULOVÉ  
Největší hudebně-zábavná show pro celou 

rodinu. www.pohadkoland.cz.

Kulturní minimum II.
St 17. 5. 9.00 a 11.00 
Městské divadlo / Divadlo Drak Hradec 

Králové
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIE-

SE 
Inscenace inspirovaná pozoruhodným živo-

tem a dílem průkopníka kinematografi e Geor-
ge Méliése. Trvá 50 minut.

Dětské divadelní předplatné 
St 24. 5. 9.00, 11.00 a 14.00 
Čt 25. 5. 8.45 a 11.00 
Městské divadlo / Divadlo Drak HK
PODIVUHODNÝ CIRKUS DOKTORA  

TARZANA
Divadelní podívaná pro milovníky zvířat a 

náruživé návštěvníky cirkusů. Trvá  50 minut.

 Divadla
Divadelní předplatné ZELENÉ
Út 2. 5. 19.00 
Městské divadlo / Divadlo v Dlouhé Praha 
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA 

SHAKESPEARA  VE 120 MINUTÁCH 
Režie: Jan Borna a kolektiv. Hrají: J. Von-

dráček, M. Táborský, M. Matějka. Shakespea-
rův život a dílo jsou od jeho smrti v roce 1616 
cílem kritických debat i neshod. Trvá 150 mi-
nut, vyprodáno.

Čt 4. 5. 18.00
Café u tety Hany 
MILOŇ ČEPELKA  A EVA HOSTOVSKÁ  
Neznámý smutný šprýmař Egon Hostovský. 

Literárně-vzpomínkový pořad.

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Čt 11. 5. 19.00
Městské divadlo
RA DIM VIZVÁRY - SÓLO
Klasická i současná, poetická i komická díla. 

Smát se i brečet  můžete bez jediného Radi-
mova slova. Uvidíte, co dnes znamená panto-
mima. Trvá 80 minut.

 Koncerty
St 10. 5. 19.00
Café u tety Hany 
NORBI KOVACZ A OLIN NEJEZCHLE-

BA

Čt 18. 5., Pronájem
Městské divadlo
TANEČNÍ OBOR ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Čt 25. 5. 19.00 
Dům kultury 
STROMBOLI
Legendární kapela Michala Pavlíčka 

 Trhy
So 13. 5. (9.00—16.00) 
Dům kultury
ŽĎÁRSKÝ FLER TRH
Ručně a výtvarně zpracované výrobky tvůr-

ců ze Žďárska a okolí.

 Výstavy
St 3. - ne 28. 5., Galerie Stará radnice
PILGRIMAGE (POUŤ) / ČTYŘI JA-

PONCI – grafi ka, ilustrace
Nanako Ishida, Shiho Dono, Shinji Takine, 

Satoko Fukui 
Vernisáž 3. 5. od 17.00.
Otevřeno út—pá 10.00—12.00 a 14.00—

17.00, so a ne 14.00—17.00.

Do 12. 5., Malá Galerie Stará radnice
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ / Ulice 

Nádražní
Výstava projektů, otevřeno dle Informační-

ho centra.

So 13.- út 30. 5., Malá Galerie Stará radnice
ZUŠ GRA FIKA  / Výtvarný obor
Otevřeno dle otevírací doby Informačního 

centra.

Út 2. – út 30. 5., Městské divadlo
PRÁCE DĚTÍ ZUŠ F. DRDLY / Výtvarný 

obor 
Otevřeno hodinu před, a během představe-

ní

09.05. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU

10.05. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU

14.05. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU

19.05. | 16.00
ŽĎÁRÁLES aneb Žďárský Majáles | 

park na Farčatech
TiNG, Jonas & Th e Whale, Ecce Homo, 

Bengál, Magua, Revock.

Akce pro členy i další žďárské zájemce
Čt 4. 5. 9.00 – 10.30, budova ČP, 2.p.,dv. 

č. 305
KLUBOVÉ  SETKÁNÍ – zazní informa-

ce o lázeňském pobytu v Luhačovicích, po-
znávacím zájezdu „Pálava“ a plánovaných 
akcích  (přihlášky).

Čt  11. 5. Výlet do Polné  – vedoucí  Ji-
řina Pajlová 

Čt 18. 5. Východní Morava  (autobuso-
vý zájezd) -  vedoucí Jan Mazač  

Čt 25. 5. Bowling SAUNA v 15.00 – 
pouze pro přihlášené

Konec května: K prameni Chrudimky a 
kvetoucím vstavačům (přesný termín ob-
drží přihlášení zájemci)  - vedoucí Marie 
Pulkrábková.  

Soutěž O žďárského 
muzikanta 2017

Jubilejní 20. ročník hudební soutěže 
O žďárského muzikanta již zná své ví-
těze. 

Proběhl 4. dubna v sále ZUŠ Františ-
ka Drdly a v šesti kategoriích se utkalo 
43 soutěžících ve hře na rozmanité hu-
dební nástroje a ve zpěvu. Akci tradič-
ně podpořilo město Žďár nad Sázavou. 

Za nejlepší výkony ve své kategorii a 
titulem Žďárský muzikant se mohou le-
tos pyšnit tito žáci:

Tadeáš Jadrný (violoncello – uč. F. 
Dvořák) 

Tadeáš Hansl (hoboj – uč. K. Polá-
chová) 

Lucie Zástěrová (příčná fl étna – uč. 
M. Meca) 

Zuzana Rudelová (klavír – uč. Z. 
Kužela) 

Barbora Linhartová (klavír – uč. M. 
Smékalová) 

Veronika Poulová (housle – uč. S. 
Cveková)  

Vojtěch Koukal (klavír – uč. F. Dvo-
řák). 

Vytvářeli česko-francouzské 
choreografie

V sobotu 8. dubna se pod zášti-
tou Centra choreografi ckého rozvoje 
SE.S.TA konalo setkání žďárských ta-
nečnic ZUŠ s 25 francouzskými stu-
denty z le Lyceé les Fontenelles de 
Louviers. Při společném workshopu 
studenti ve francouzsko-českých sku-
pinách vytvářeli společné choreogra-
fi e. Na závěr hosté i domácí  předvedli  
choreografi e ze svého prostředí. 

„Setkání proběhlo v srdečné a přátelské 
atmosféře, o pohoštění se postaraly české 
maminky, kterým děkujeme,“ vzkazuje 
ředitelka ZUŠ Dana Foralová. 

Žďárští tanečníci se těšili i na oslavu 
Mezinárodního dne tance, v sobotu 
29. dubna dopoledne na  žďárském ná-
městí. A školní rok završí závěrečným 
koncertem tanečního oboru, který se 
koná ve čtvrtek 18. května od 17 hodin 
v Městském divadle. -red-

Čt 4. 5. 16.00, Husova kaple, Církev čes-
koslovenská husitská, Kopečná 13, Žďár 1

Cestopisná beseda o Kanadě 
Povídání s cestovatelem Romanem Su-

chomelem o jižní části Kanadského stá-
tu Ontário, kam patří Toronto, Niagarské 
vodopády, Georgian Bay, a hlavně Algon-
guin Park s naučnou stezkou, historie ka-
nadských dřevorubců. Promítání a videa 
(vstupné dobrovolné). 

So 27. 5. od 13.00, ul. Kopečná 13 
CČSH zve své členy a příznivce na oslavu 
50. výročí žďárské Husovy kaple 
Významní hosté,  program v zahradě fary. 

Bohoslužba (s večeří Páně), hry pro děti i 
dospělé („Pokladovka“, Petanque,...), pís-
ničky s kytarou, volná zábava - a pohoštění.

Vstupným je smysl pro radost.
Upřímně Vás zve rada starších CČSH.

St 3. 5. od 14.00 Maminkám k svátku - 
tvůrčí dílna pro děti s lektorkou výtvarné vý-
chovy Zdeňkou Formánkovou.

Čt 4. 5. od 17.00 Participativní rozpočet - 
veřejná diskuse s občany města.

Čt 4. 5. od 17.00 Algoritmy II. - Naše svě-
ty - vernisáž výstavy fotografi í autorů Antoní-
na Vystrčila a Pavla Juráčka.

Út 23. 5. Jak se žilo v roce 1607 - před-
náška Stanislava Mikule pro žáky 5. tříd ZŠ, v 
rámci oslav povýšení Žďáru na město. Akce s 
podporou MKČR.

Út 30. 5. Znak města Žďáru - přednáška 
St. Mikule pro žáky 5. tříd ZŠ v rámci oslav 
povýšení Žďáru na město. Akce s podporou 
MKČR. 

Út 30. 5. od 17.00 Žďár v době povýšení 
na město - přednáška Miloslava Lopaura v 
rámci oslav povýšení Žďáru na město. Akce s 
podporou MKČR.

St 31. 5. (13.30 - 15.30) Textilní šperky... 
vyrob si svůj dárek! Tvůrčí dílna k MDD s 
lektorkou Hanou Hájkovou v pobočce Ná-
dražní.

Výstavy v knihovně:
Algoritmy II. - Naše světy - fotografi e A. 

Vystrčila a P. Juráčka (vestibul Čechova do-
mu)

Květiny - výstava výtvarných prací žáků ze 
školní družiny ZŠ Švermova (odd. pro děti a 
mládež)

Obrázková abeceda - výstava prací dětí ze 
školní družiny ZŠ Palachova (pobočka Ná-
dražní)

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

Nabízí odreagování 
laickým pečujícím 

Laickým pečujícím a lidem starajícím se o 
seniory nabízí Diakonie Českobratrské církve 
evangelické v Novém Městě na Moravě tyto 
akce:

Svépomocné skupiny (10.00—16.00): 13. 
5., 17. 6. a  24. 6.

Zážitkové dopoledne 27. 5. (9.30—13.30) 
„Přijďte se odreagovat při tvořivé práci, u níž 

zapomenete na každodenní starosti. Pod vede-
ním Miloslavy Gregorové nahlédnete do tajem-
ství techniky Patchwork a domů si odnesete vlast-
noručně vyrobeného ptáčka, jehelníček či toaletní 
kabelku. Vše potřebné pro výrobu bude nachystá-
no,“ nabízí mluvčí projektu Pečuj doma a s ná-
mi Martina Dvořáková.

Akce se konají v Domově pro seniory na 
Žďárské ulici 68. Kvůli kapacitě je však nutné 
se přihlásit na www.pecujdoma.cz, e-mailem 
martina.dvorakova@diakonie.cz či tel. 603 
167 540.

Na stejném webu nalezneme i mnohé uži-
tečné rady pro péči o své blízké při různých 
nemocech a potížích. Krédo autorů zní: Po-
máháme pomáhajícím.  -lko-

stadion Bouchalky
více na www.fczdas.cz

Mistrovská kopaná
Muži A 
So 13. 5. v 17.00 ZR - FC Velká Bíteš
Ne 28. 5. v 17.00 ZR - MSK Břeclav.

Muži B 
Ne  7. 5. v 10.15 ZR - HFK Třebíč B
Ne 21. 5. v 10.15 ZR - Sok. Herálec
So  3. 6. v 16.30 ZR - S. Vladislav

Dorost st. + ml.
So  6. 5. v 10.15, 12.15 ZR - FC Svratka 

Brno
So 20. 5. v 14.00,16.15 ZR - MSK Břec-

lav
So  3. 6. v 10.15, 12.15 ZR - FC Pelhři-

mov

Žáci st. + ml.
So 20. 5. v 9.00,10.30 ZR - FK Humpo-

lec

Žáci ml. B
So 13. 5. v 13.00 ZR - Sok. Os. Bitýška

Přípravka ml. + st. A
So 27. 5. od 9.00 turnajově FC ŽĎAS, 

FŠ Třebíč, FC Nedvědice

Přípravka st. B
So 6. 5. od 14.20 turnajově FC ŽĎAS, 

Rozsochy, Vel. Meziříčí B

Přípravka ml. B
So 6. 5.  od 14.20 turnajově FC ŽĎAS, 

Moravec, Vel. Meziříčí B

FC srdečně zve příznivce na zápasy o mi-
strovské body. 

St 24. 5. (16.00 – 17.00), průchod ob-
chodního centra Přednádraží 

Čt 22. 6. (16.00 – 17.00), volnočasový 
areál Pilák

Orientační běh ukázkově
Sportovní klub orientačního běhu SKP 

Žďár n. S. pořádá ukázkové akce tohoto 
sportu pro veřejnost. Možnost praktického 
odzkoušení práce s mapou. Více na www.
unitopskp-zdar.wz.cz.

Zveme na turistické vycházky
7. 5. Závratec - Berlova vápenka - Lich-

nice (zříc. hradu) -Třemešnice (dopor. 
tuistické hole) (8 km) v 7.20 nádraží

14. 5. N. Město – Maršovice - Bílá skála 
– SKI - N. Město (8 km) v 10.30 nádraží

21. 5. Věžná – Smrček - Nedvědice (7 
km) v 8.30 nádraží

28. 5. Cikháj – Zubačka - Škrdlovice 
(6,5 km) v 13.00 Žižkova

4. 6. Ořechov - Osová Bítýška - Záblatí 
– Osová Bítýška (6 km) v 10.20 nádraží

 6. 5. Cestou Vysočiny – Štoky (14 
km) v 6.20 nádr. ČD

13. 5. Žleby - Ronov nad Doubr. - 
Třemošnice(14) 7.20 nádr. ČD 

20. 5. Štěpánovice – Dolní Loučky 
(10) 8.20 nádr. ČD 

27. 5. Pochod „Kutnohorských haví-
řů“ Kutná Hora (14) 7.20 nádr. ČD.

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí.
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

NENECHTE SE  
OSLNIT

1 990 KČ

POLARIZAČNÍ   
DIOPTRICKÉ SLUNEČNÍ BRÝLE JEN ZA
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