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Začátek května. Čas, kdy si 
připomínáme již 72 let od 
ukončení 2. sv. války. Stará 
radnice, a slavnostní atmosféra 
v obřadní síni. Dávno zapadlý 
příběh ožívá. Je  velice lidský...

 Lenka Kopčáková

V křesle pro hosty sedí drobná 
usměvavá žena, s grácií sobě vlast-
ní, na rukou vlastnoručně háčkova-
né rukavičky. Obklopena svými syny 
a přáteli očekává, až do síně vstoupí 

starosta s odznakem města na hrudi. 
Všichni povstanou...

Dnes je pro paní Jaroslavu 
Doležalovou zvláštní den. Ve svých 
92 letech přebírá Cenu města Žďá-
ru nad Sázavou za svůj čin, který se 
odehrál před téměř třemi čtvrtěmi 
století. Nominovali ji žďárští spolu-
občané.

V roce 1944 paní Doležalová 
bez jakéhokoliv zaváhání, spolu s 
manželem, ukrývala pětiletou Jar-
milku Wilhelmovou z Prostějova. 
Maminka dítěte byla Židovka, a ješ-

tě v posledním roce války ji odvlek-
li do koncentračního tábora. Stejný 
osud hrozil i děvčátku ze smíšeného 
manželství. Otec Vladimír Wilhelm 
jezdil často, coby obchodník, do 
žďárské Rouskovy továrny. Zde také 
hledal úkryt pro svoji dceru. 

Jaroslavě Doležalové bylo 19 let 
a byla čerstvě vdaná. V Táferně, 
odkud pocházela, panu Wilhelmovi 
kývla, ať děvče přivede. Mladá žena 
značně riskovala, protože nedaleký 
zámek byl obsazen německou jed-
notkou. Přesto se jí i podařilo zajistit 
Jarušce falešnou policejní přihlášku 
u stržanovského starosty. Mnoho se 
však venku neukazovaly, z domu obě 
Jarušky vycházely až navečer, a míři-

ly na procházky rovnou do lesů. A 
tak rodina přečkala do konce války.

Mezitím v terezínském ghett u 
vypukl tyfus. Mírnější strážní vězně 
ve vyšším stupni nemoci propouště-
li. Pan Wilhelm se to dozvěděl a na 
svoji Frederiku už čekal. Z tohoto 
pekla si ji odnášel v náručí. Naštěs-
tí se maminka Jarmilky vyléčila. 
Když v srpnu 1945 Wilhelmovi při-
jeli do Žďáru manželům Doležalo-
vým poděkovat, paní Frederika ještě 
neměla vlasy...

Jsme zpět v obřadní síni Staré rad-
nice, kde se zástupci Žďáru chysta-
jí předat Cenu města, a tím vyjádřit 
úctu odvážnému lidskému činu. 

 (Pokračování na str. 2)

JEDNO překvapivé setkání. Zachránkyni své tety přijel pozdravit Ivan Wilhelm z Prostějova. V ruce držel pugét pivoněk. 
„Vidím, že  květiny se hodí k vašemu outfi tu,“ smál se. Oba si pak měli dlouho o čem povídat… Foto: Lenka Kopčáková

Cenu města získala Jaroslava Doležalová
Příběhem z války se line 
nit odvahy a lidskosti...

Pes jen na vodítku 
Psa ve Žďáře musíme vždy vést na 

vodítku, a pokud je to pes ovladatel-
ný, nemusí mít náhubek. 

To je změna nové vyhlášky o veřej-
ném pořádku, kterou vydali zastupite-
lé 18. května, a vyhláška začíná platit 
nyní v červnu. 

Vyhláška také zakazuje vstup zvířat 
na veřejná místa označená nápisem: 
„Zákaz vstupu se zvířaty“. To jsou např. 
muzea, městský úřad, knihovna, poli-
klinika, sportoviště, také dětská hřiště 
či pískoviště. -lko- 
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Nejpřívětivější úřad  
Městský úřad Žďár n. S. zvítězil 

v soutěži 165 městských úřadů, tzv. 3. 
stupně, kdy MVČR posuzovalo na 56 
kritérií. Na 2. místě je magistrát Liber-
ce a 3. místo získalo město Valašské 
Klobouky. 

Ve stejném hodnocení na úrov-
ni Kraje Vysočina je 1. Žďár n. S., 2. 
Moravské Budějovice a 3. Třebíč. 

„Je to pro nás závazek, a bude těžké 
prvenství obhajovat. Jde o úspěch celé-
ho úřadu a jeho zaměstnanců.“ uvádí 
starosta Zdeněk Navrátil.  -lko- 
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(Dokončení ze str. 1)
„Pomoc lidem v nouzi paní Doležalo-

vá hodnotí jako věc přirozenou, ale v té 
době za ukrývání osoby, určené k trans-
portu, hrozil jí i celé rodině trest smrti,“ 
připomíná starosta Zdeněk Navrátil. 

Dnešní doba naštěstí před nás 
takováto rozhodnutí nestaví, ale pře-
sto, dle starosty, mějme na paměti 
tento čin, jestli se někdy kvůli men-
ším problémům budeme snad chys-
tat mlčky ohnout svůj hřbet...

„Když jsme před dvěma roky při-
pravovali vznik institutu Ceny města 
Žďáru nad Sázavou, netušil jsem, že 
jednou budu předávat Cenu právě za 
takovýto záslužný čin. Vaše činy, paní 
Doležalová, mohou být vzorem cho-
vání zejména pro mladou generaci,“ 
obrací se Zdeněk Navrátil k hlavnímu 
hostu slavnosti.

Poděkování města míří i k obča-
nům města, kteří tento příběh našli. 

„Jsem rád, že lidé nezapomínají na 
křesťansko-židovské tradice naší země. 
Děkuji Vám, paní Jaroslavo, za Váš 
vzor, ač tomu nepřikládáte takový 

důraz. Skromnost je další Vaší ctností,“ 
dodává místostarosta Josef Klement. 

Jaroslava Doležalová se podepsala 
do kroniky města a při slavnostním 
přípitku skromně vzkázala: „Děku-
ji vám všem za to, co konáte, protože 
dobra není nikdy dost proti tomu zlu, 
které je všude kolem nás.“ 

Čekalo ji ještě jedno milé setká-
ní, a to se synovcem Jarmilky, který 
ji obdaroval pugétem pivoněk. Jak 
Ivan Wilhelm později řekl pro ŽN, 
na svoji tetu si prý dobře pamatuje. 
„Ale o jejím válečném  příběhu jsem se 
dozvěděl až nedávno, předtím jsem to 
vůbec nevěděl,“ přiznává.

„Teta Jarmilka,“ jak říká, „za pros-
tějovskou rodinou jezdila z Německa, 
kam se v roce 1968 provdala.“ Ješ-
tě prý zvažovala přestěhovat se zpět 
do Čech. „Můj táta se o Jarmilku na 
konci jejího života staral, ale nakonec 
paradoxně zemřel dřív jak ona,“ kon-
statuje Ivan Wilhelm. „Teta se dožila 
téměř 77 let, zemřela před dvěma lety. 
V Německu ještě žijí její dvě děti,“  
dodává mladý muž.

Poděkování paní Doležalové vyjá-
dřil i Martin Růžička, koordinátor 
Židovské obce v Praze. Jak uvedl pro 
ŽN, v rámci Federace židovských 
obcí ČR bude pro Jaroslavu 
Doležalovou žádat v Izraeli udělení 
titulu Spravedlivý mezi národy. Tak 
mohou být oceněni lidé nežidovské-
ho původu, kteří přispěli k záchraně 
Židů před holocaustem. Rozhodu-
je o tom Komise při památníku Jad 
vašem,  vedená izraelským nejvyšším 
soudem.

„Paní Doležalová většinu kritérií 
na toto ocenění splňuje, ale myslím, 
že oceněním pro ni jsou především její 
děti a rodina. A po dnešku i Ivan Wil-
helm, kterého viděla,“ dodává Martin 
Růžička. 

Kontakty se podařilo najít díky pát-
rání žďárského badatele Víta Koude-
ly a Miloslavy Michalové. 

„Chceme jí ještě zprostředkovat 
setkání s paní Astrid, dcerou Jarmil-
ky Wilhelmové, která žije v Mnichově. 
Právě Ivan Wilhelm je s ní jako jediný 
v kontaktu,“ plánuje koordinátor ŽO.

Cenu města získala Jaroslava...

Na 190 dětí přišlo začátkem 
května ve Žďáře k zápisu do měst-
ských mateřských škol. Z nich víc 
jak polovina byly děti od dvou do 
tří let. 

Všechny tyto mladší děti se poda-
řilo umístit.  Opačnou situaci, jako 
v některých městech Vysočiny, zdej-
ší rodiče řešit nemusí. 

Na dotaz ŽN informuje o výsled-
cích zápisu Iveta Klusáková, ředitel-
ka p. o. Mateřská škola.

Rozhodnutí o přijetí vydá  ředi-
telka  MŠ k 31. 5. 2017. Na webu 

školy bude zároveň vyvěšen číselný 
seznam přijatých dětí, najdeme jej 
i na úřední desce u ředitelství MŠ a 
na úředních nástěnkách  ve všech 
MŠ. „Na jednotlivých školkách budou 
během června probíhat informativní 
schůzky, kde dostanou rodiče konkrét-
ní informace o průběhu docházky dítě-
te a rozhodnutí o přijetí,“ dodává.

Dle předběžných počtů v době tis-
ku ŽN se k 26. květnu  zapsalo cel-
kem 190 dětí, z nichž bude 188 při-
jato, a dvě děti, po domluvě s rodiči, 
dostanou rozhodnutí o nepřijetí. 

Pro dvouleté děti chystají batolecí třídy

Letošní tradiční Žďárská pouť se 
vydařila. Klasických i adrenalinových 
atrakcí si užily tisíce dětí i dospělých. 
Za výjimečně krásného počasí byli 
spokojeni návštěvníci, provozovatelé 
i stánkaři. 

Jak na dotaz ŽN říká Marie Šustro-
vá z odboru komunálních služeb 
MěÚ,  služba v kanceláři pořada-

telů na zimním stadionu  řešila 
během pouťového víkendu  jen jed-
no ztracené dítě v davu.  Nakonec 
se mimožďárská maminka se svojí 
sedmiletou dcerou šťastně shledala. 
Jinak pořadatelé hlásí klidný průběh 
této tradiční akce. Ve fotogalerii ŽN 
si letošní pouť můžete připomenout. 
 -lko-

TRA DIČNÍ Žďárská pouť nabídla rovnou stovku atrakcí, a na své si přišli děti i 
milovníci adrenalinu. Foto: Lenka Kopčáková

Pouti letos přálo počasí

Žáci vyrazí
S lesníkem do lesa
Ochrana lesa a umění mu porozu-

mět. To je už po léta cílem akce S 
lesníkem do lesa, zaměřené na žáky 
4. tříd ZŠ.

Pořádá ji město, ve spolupráci s 
myslivci a lesními pedagogy. 

Letošní pátý ročník „lesníka“ se 
koná v pátek 23. června a zúčastní se 
ho 145 dětí ze 3. a 4. ZŠ.

Projekt bývá obvykle rozdě-
len na devět samostatných stano-
višť, kde děti načerpají vědomosti 
od odborníků a soutěží ve znalos-
tech na úrovni přírodovědy 4. tří-
dy. Seznam stanovišť: 1. myslivost, 
2. zakázané činnosti v lese, 3. ochra-
na lesa, 4. semenářství a školkařství, 
5. výchova a hospodářské úpravy 
lesů, 6. zalesňování a  ochrana kultur, 
7. těžba, 8. mimoprodukční funkce 
lesa, 9. výběrný způsob hospodaření 
v lese. -lko-

Informace o daném místě a akcích, 
které v něm právě probíhají, snímky či 
videa… To vše můžete mít mrknutím 
oka ve svém mobilu. 

Žďár nad Sázavou je zcela prvním 
městem v Česku, kde lze využít venkov-
ní instalaci nejmodernějšího průvod-
covského systému, založeného na tech-
nologii iBeacon.

Ta nám umožňuje automatické 
„obdržení“ obsahu  do chytrých telefo-
nů či tabletů prostřednictvím malých 
vysílačů, rozmístěných po městě. 

„Jediné, co musíme udělat, je nainsta-
lovat si přes google player aplikaci ZDA-
R4U do svého mobilu či tabletu, a mít 
zapnuté Bluetooth,“ informuje starosta 
Zdeněk Navrátil. Pro sběr dat již není 
nutné načítat RQ kód. Aplikace je zdar-
ma dostupná pro zařízení Android a 
iOS. 

Ve Žďáře je dvacítka stanovišť, s 
nahranými informacemi o daném mís-
tě. A i když jsme ve vzdálenosti 30 m 
od vysílače, aplikace nám sama nabídne 

poutavý text o daném místě v několika 
jazycích. Také snímky, videa, či přehled 
probíhajících akcí a slevových kuponů .

Jak starosta dodává, projekt iBeacon 
je jedním z výsledků spolupráce Kra-
je Vysočina a Republiky Tchaj-wan, o 
rozvoji komunikačních a informačních 
technologií. 

Stanoviště iBeacon: Farská hum-
na, park U Ivana, pěší zóna, Nádraží, 
Doležalovo nám., nám. Republiky, Sta-
rá radnice, Tvrz, Havlíčkovo nám., Rela-
xační centrum, DK a Modelové králov-
ství, Klafar, areál Bouchalky, naučná 
stezka kolem Zelené hory, zámek a 
bazilika, kostel na ZH, areál Pilák a hra-
niční kámen Čech a Moravy. -lko-

Žďárská premiéra iBeacon

Nevyhovuje náhradní MŠ, nebo ma-
jí rodinné důvody. 

„Z těchto 190 dětí je překvapivě 52 
dětí, které dosáhnou tří let do prosince 
2017, a  48 dětí,  jimž budou tři roky  
v průběhu roku 2018. Všechny tyto 
2-3leté se nám podařilo umístit,“ říká 
ředitelka p. o. Mateřská škola.

 Nejmladší děti budou chodit do 
dvou batolecích tříd  na MŠ Vanču-
rova a MŠ Veselská, ostatní  do tříd 
běžných, např. se sourozenci. „Ve 
třídách s těmi nejmladšími je zajištěn 
zvýšený počet dospělých osob. Ve tří-
dě jsou dvě pedagožky  a jedna až dvě  
chůvy.  Věku dětí je také přizpůsoben 
denní režim, hygienické podmínky, ná-
bytek, hračky i pomůcky,“ přibližuje 
Iveta Klusáková.

Umístění dvouletých dětí nyní 

dovoluje školský zákon, což mamin-
ky  vítají z mnoha důvodů: včasné-
ho návratu do práce, z obavy ze ztrá-
ty výhodné pracovní pozice, končí 
jim MD do dvou let, nebo maminky 
samoživitelky nutí zajištění neúpl-
né rodiny. Tento trend se podle Ive-
ty Klusákové projevuje v celé ČR, 
takže  Žďár není žádnou výjimkou.

„Rodiče, kteří by své dítě chtěli do 
MŠ umístit v průběhu školního roku 
2017/2018, samozřejmě mohou, počí-
táme s rezervními místy. Momentálně 
na MŠ Veselská a na MŠ Brodská,“ 
dodává závěrem ředitelka městské 
organizace. 

Na děti tedy po prázdninách čekají 
školky Kamarád, Pastelka, Pohádka, 
Sluníčko, Srdíčko, Vláček a Vysočá-
nek.  -lko-
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

NA BRÝLOVÉ ČOČKY NIKON SE 100% UV OCHRANOU

Termíny:
10.–14. 7. 2017 – program je koncipován jako celodenní,

včetně stravy, ubytování a volnočasových aktivit
Cena 4 700 Kč

17.–21. 7. 2017 – program od 8.00 do 16.00 hodin
Cena včetně stravování 2 500 Kč

Program bude rozšířen o videotvorbu, práci s 3D programy,
sítotisk, design interiéru, design oděvů a doplňků

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

HELE
ART

WEEK
letní příměstský tábor

Více informací na tel. 725 727 097 nebo skola@helenin.cz

kresba / malba / grafické techniky

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Z bohaté nabídky programů vybíráme: 

Pracujeme s počítačem
Digitální fotografie
GPS a geocaching
Grafika a prezentace na webu
Genealogie – rodopis
Jazykové kurzy
Chytrý mobil s Androidem
Právní minimum
Tréning mozku
Základy psychologie
Neznámý svět financí a další

1. 6. 2017

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz
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Prošli jsme vstupními dveřmi žďárského 
kina Vysočina a rázem se ocitáme upro-
střed stavebního fi nále. Vždyť za pár týdnů 
se opravené kino otevírá!

ŽN zjišťují, jak stavba pokračuje. Naším 
průvodcem je Josef Nedoma, stavbyve-
doucí žďárské  fi rmy PKS stavby.

 Lenka Kopčáková

Ve vestibulu se činí natěrači. Jedni na pojízdném 
lešení bílí strop, jejich parťáci zase natírají žebroví 
nosných sloupů. Ty byly původně tmavě hnědé, 
nyní prokouknou v krémovém odstínu. Protilehlé 
stěny za barem a u toalet dostanou červenohnědý 
nádech, ve stropních žlabech jsou namísto žáro-
vek led pásky, které pěkně strop nasvítily. 

Projektant zachoval původní mozaikovou retro 
dlažbu kina z počátku 60. let, která v závěru stavby 
projde důkladným vyčištěním. 

„Bohužel jsou již v dlažbě patrné trhliny, ale jde jen 
o estetickou vadu, provozu to vadit nebude,“ vysvět-
luje Josef Nedoma. Po odstranění starého nábyt-
ku se také zjistilo, že podlaha je místy navrtaná 
hmoždinkami. „Tento nedostatek se pokusíme zare-
tušovat tónovanou spárovací hmotou. Až bude umís-
těn nový nábytek, tyto drobnosti se opticky ztratí,“ 
dodává. Dlažba si tedy musí počkat na některou z 
budoucích etap oprav. 

Jiná parta zase dokončuje montáže sanitárních 
doplňků v nově vybudovaném sociálním zařízení. 
Je zde pamatováno i na hendikepované návštěvní-
ky. Maminky s kojenci jistě ocení přebalovací pult. 

Ve vestibulu bude na stejném místě bar, a přibu-
de i dětský koutek. „I když se zrovna nebude promí-
tat, a vlastní sál bude uzavřen, prostory v kině jsou 
tak obrovské, že se tu mohou pořádati i jiné veřejné 
akce,“ myslí si Josef Nedoma. 

Když procházíme předsálím, dělníci vybalu-
jí díly sedaček, které hned odnášejí do hlediště 
k následné montáži. Kinosál se úplně změnil. 

Hlediště bylo původně zaplněné řadami víc jak 
500 tvrdých sklopných sedadel, a ty nyní nahradí 
250 pohodlných sedaček. 

I zde panuje čilý ruch, a v době naší návštěvy 
již stojí prvních pět řad, a přibývají další. Dělníci 
musí nejprve navrtat úchyty do podlahy pro kon-
strukci sedaček. Další dvojice již montuje sedáky, 
opěradla a područky. Jakmile budou s jednodu-
chými řadami hotovi, pustí se do montáže zad-
ních boxů dvousedadel a čtyřsedadel se stolky. 

Při naší návštěvě v pátek 19. května se už také 
rýsuje nájezdová rampa do kinosálu pro vozíčkáře. 
„Schodiště do sálu bylo ve své šíři zúžené, čímž vznikl 
prostor pro nájezdovou rampu. Ta vozíčkáře navede 
k první řadě hlediště, kde jsou z obou stran místa vž-
dy pro dva vozíčky,“ vysvětluje náš průvodce.

Hendikepovaní návštěvníci se už dostanou bez 

cizí pomoci i do budovy kina. To po nové venkov-
ní rampě, před hlavním vstupem. Venkovní rampu 
ještě olemuje nerezové zábradlí, které bude pro-
pojeno s původním zábradlím u hlavního scho-
diště.

 Při vstupu do sálu kina určitě zaujme obnovený 
strop v oceňovaném bruselském stylu. Jeho opra-
va však byla oříškem a vyžádala si vícenáklady. 

V roce 1963 byl původně strop potažen šedou 
koženkou, ale po jejím stržení se objevily problé-
my, takže nebylo možné provést plánovaný způ-
sob opravy. 

„To už tak bývá, že rekonstrukce přináší překvape-
ní. Vzhledem k tomu, že stropní desky mají vyboule-
niny, které nebylo pod původní koženkou vidět, nelze 
na podklad natáhnout omítku. Architekt tedy zvolil 
broušený samet. Vlastní potažení stropu látkou byla 
náročná čalounická práce,“ přibližuje stavbyvedou-
cí.

 Původní tón šedého odstínu zůstal zachován, 
nový povrch zlepšil akustiku sálu, a také vypadá 
efektněji. 

Očividně prokoukly i cihlové obklady v sále. „Do 
jednotlivých otvorů jsme vsadili obdélníčky z materi-

álu stropních kazet s vatou, pro lepší design a akusti-
ku,“ informuje stavař.

Na postranních zdech sálu byly stávající panely 
vyměněny za nové, akustické, v šedivé barvě. Uv-
nitř je i zabudována kabeláž pro budoucí moder-
nizaci ozvučení sálu. 

Osvětlení v sále je regulovatelné dle navoleného 
programu, tedy od silnějšího světla až po stmívá-
ní. Nad pódiem je scénické osvětlení jeviště, kde 
jsou refl ektory barevně regulovatelné, v mnoha 
barvách a odstínech. „Nově jsou i osvícené stupně 
podlahy hlediště, a v podlaze budou svítit čísla řad,“ 
přibližuje Josef Nedoma.

Mezi vícepráce patří i položení koberce na pódi-
um ve stejném materiálu, jaký je v hledišti. Také 
bylo třeba vybudovat tzv. čistící zóny v hlav-
ním vstupu do kina. Starou vybouranou podlahu 
nahradila nová železobetonová deska s izolací.

„Prolínají se zde nové stavební prvky s repasovaný-
mi. Některá stávající zařízení a povrchy zůstávají, a 
budou řešeny v pozdější době. Ale myslím si, že kaž-
dý si vytvoří svůj názor na náročnost této první etapy 
rekonstrukce kina Vysočina,“ uzavírá Josef Nedoma 
na závěr našeho setkání.  

ZATÍMCO dnes se v kině vrtá, řeže a natírá, již brzy se do pohodlných sedaček v sále zaboří diváci. Předtím 
ale ještě musí celou budovu vycídit úklidová četa.  Foto: Lenka Kopčáková (více ve fotogalerii)

Oprava kina Vysočina právě fi nišuje

Opravené kino Vysočina otevře 
ve středu 14. června. Program pro 
veřejnost začíná v 17 hodin. Lidé 
si mohou prohlédnout zmoderni-
zované prostory, vyzkoušet pose-
zení v sále. 

Na plátně poběží fotografi cký 
záznam prostor kina před a po rekon-
strukci. Zvláštní pozvání mají Kino-
milé, kteří do konce května adoptova-
li ke čtyřicítce sedaček. Při slavnosti 
obdrží certifi kát a v sále najdou seda-
dlo označené svým jménem. „Sedač-
ky mají pronajaty do léta 2019, po tu 
dobu v kině mají slevové bonusy,“ říká 
starosta Zdeněk Navrátil. 

Od 19 hodin se pak všichni náv-
štěvníci mohou těšit na českou 

pohádkovou klasiku v podobě Trn-
kova Špalíčku pohádek. Promítá se 
zdarma.

Pořadatelé sice původně uvažovali 
o Pokladu na Stříbrném jezeře, kdysi 
nejnavštěvovanějším fi lmu žďárské-
ho kina, ale získat promítací práva až 
u německého majitele bylo pro měs-
to neúnosné.

Následující den již začíná běž-
ný program kina Vysočina, i když 
čtvrtek 15. června bude také trochu 
jiný. Premiéru fi lmu Zahradnictví: 
Rodinný přítel, od 17 hodin, nejspíš 
přijedou prezentovat tvůrci Jan Hře-
bejk a Petr Jarchovský.

Rekonstrukce kina Vysočina za 
téměř 13 mil. Kč měla původně trvat 

od února až do srpna, ale zdárně 
skončila k 31. 5. „Chtěli jsme tedy ješ-
tě na měsíc otevřít,“ říká místostarosta 
Josef Klement. Kino má od polovi-
ny července do poloviny srpna let-
ní přestávku. „Diváci ale o promítání 
nepřijdou zcela. Začátkem srpna za 
DK promítá Letní kino,“ dodává. 

Novinky v kině Vysočina pro ŽN 
přibližuje Marcela Lorencová, ředi-
telka p.o. Kultura Žďár nad Sáza-
vou. Tou první bude Film na přá-
ní. „Diváci mohou jedenkrát v měsíci 
rozhodnout o fi lmu, který chtějí vidět, 
a hlasovat mohou z nabídky na www.
dkzdar.cz, facebook Kina Vysočiny,“ 
říká. 

Ve struktuře pořadů dostala své 

místo i Premiéra měsíce, tedy repríza 
nejnavštěvovanějšího fi lmu v měsí-
ci. Úplnou novinkou ve Žďáře bude 
„Bejby kino“. Maminky s dětmi se na 
to „své“ promítání mohou těšit urče-
nou středu v měsíci, od 10 hodin. 
„Dopolední projekce, s částečným 
osvětlením sálu a sníženým zvukem, 
může být zpestřením mateřské dovole-
né - s fi lmem a dobrou kávou,“ nabízí 
ředitelka. Středeční odpoledne od 
14 hodin zase promítá „Bio senior“, 
se sníženým vstupným.

Nově je sestaven pravidelný pro-
gram kina od čtvrtka až neděle, s cel-
kem devíti projekcemi, každý den 
dvě, a v sobotu tři. -lko-

Novinkou je „Bejby kino“ a „Bio senior“
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„Párty místnost“
Majitelé domů, kteří mají v suterénu 

domu nevyužité prostory, a přitom žijí 
bohatým společenským životem, či jsou 
rodiči teenagerů, mohou zvážit zařízení 
tzv. „párty místnosti“. 

To už je v zahraničí zcela obvyklé, u 
nás teprve novinkou. I když v - tom by 
třeba moravští majitelé sklípků se mnou 
nesouhlasili.

Postačí nám místnost velikosti běž-
ného obýváku, která je dobře větratel-
ná, má alespoň sklepní okna a možnost 
příležitostného vytápění. Pohodlné také 
je, když se nám poblíž párty místnosti 
podaří vybudovat toaletu s malým umý-
vadlem.  

Na podlahu je vhodné položit odolnou 
dlažbu, hodí se i malý kuchyňský kout s 
dřezem, skříňkou na nádobí a vyřazenou 
ledničkou, kterou zapínáme příležitost-
ně. V místnosti může být dlouhý stůl s 
lavicemi.

Naše párty místnost skýtá i jiné využi-
tí. Když je čas letního zaváření, a venku 
přes třicet, určitě se nám tu v chládku 
budou plnit kompotové sklenice jedna 
radost! No, a před Vánocemi se tu zase 
můžeme rozložit se slepováním a dodě-
lávkou cukroví, a přitom byt nám zůsta-
ne čistý.  

Dřez v pergole
Plánujete na zahradě postavit zastřeše-

nou pergolu s grilem? Pak je velice prak-
tické zde mít i malou kuchyňskou linku, 
s přívodem elektřiny a pitné vody,  a s 
dřezem svedeným do odpadu domovní-
ho potrubí.  

Do zahradní pergoly nám postačí starší 
plechový dřez a pracovní deska, což veli-
ce oceníme při čištění ryb na gril, nebo 
nakládání masa. Veškerá špína a mast-
nota se odbude venku. 

Ve venkovní kuchyni také umyje-
me veškerou mastnotu z grilovacích 
mříží a nástrojů, takže nenosíme už nic 
domů. Jinak bývá přetahování nádobí 
pro hospodyňku nepříjemnou tečkou za 
každým grilováním. 

A jak získat venku horkou vodu? Úpl-
ně jednoduše. Buď máme na střeše vod-
ní zásobník na solární ohřev, nebo je 
ještě jedna možnost: jakmile sundáme 
z grilu maso a už neplánujeme nic opé-
kat, dohořívající uhlíky nám vodu ohře-
jí. Stačí na mříž postavit širší naplněný 
hrnec. 

V zahradní pergole se nám hodí i rych-
lovarná konvice a pár vyřazených šálků. 
Pohotová odpolední káva zahradníků, 
nebo večerní čaj při západu slunce, to je 
ta pravá relaxace.   -lko-

Tipy do domu i zahrady
Již žádné řezání na cirkulár-

ce a sekání zahrad o nedělích 
a svátcích, konec obtěžování 
sousedy hlučnými projevy.

Zakazuje to nová vyhláška 
města Žďáru n. S. o veřejném 
pořádku, která začala platit v 
červnu. 

Nad jejím návrhem se v zastu-
pitelstvu 18. května rozpouta-
la živá diskuze - konkrétně nad 
pasáží o omezení hlučných čin-
ností v nevhodnou denní dobu. 
V návrhu stálo, že každý je povi-
nen zdržet se o nedělích a stá-
tem uznaných dnech pracovní-
ho klidu  v zastavěném území 
města veškerých prací spoje-
ných s užíváním zařízení a pří-
strojů způsobujících hluk, např. 
cirkulárek, motorových pil a 
křovinořezů. 

Někteří zastupitelé se však 
domnívají, že v případě vyostře-
ných sousedských vztahů bude 
nařízení ještě větším přiléváním 
oleje do ohně. Na druhé straně 

však zaznívaly argumenty, kdy si 
už lidé s bezohlednými sousedy 
nevědí rady. 

Několik zastupitelů podalo 
protinávrh: vyjmout z vyhlášky 
onu pasáž o omezení hlučných 
činností o nedělích a svátcích. 
To ale neprošlo hlasováním. 
Většina zastupitelů je názoru, že 
neděli a dny pracovního klidu je 
třeba respektovat.

V souvislosti s protikuřáckým 
zákonem, který také platí od 
1. června, už zástupci radnice 
jednali  s provozovateli restau-
rací ve věci součinnosti. Jejich 
povinností je zajistit pořádek a 
klid před svými podniky. Aby 
kuřáci, kteří si jdou v noci ven  
„zapálit“, nehlučeli spícím lidem 
pod okny. 

Pro případ, že by podniky 
situaci s kuřáky nezvládaly, má 
město v záloze možnost zavede-
ní tzv. policejní hodiny, kdy se 
bary a zábavní podniky zavírají. 
Tak již to v některých městech 
funguje.  -lko-

V neděli dejme klid 
sekačkám
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Informace o konání 
shromáždění delegátů

Dne 25. května 2017 se 
konalo shromáždění dele-
gátů ZELENÁ HORA , sta-
vebního bytového družstva, 
které mělo na programu 
zasedání mimo jiné zhod-
nocení a uzavření výsled-
ků hospodaření za rok 
2016, projednání a schvá-
lení „Hlavních úkolů pro 
volební období 2017-2021“ 
a „Směrnice o tvorbě a čer-
pání ostatních účetních 
rezerv“. Ke všem hlavním 
bodům jednání byly zpraco-
vány písemné materiály, kte-
ré byly delegátům zaslány 
spolu s pozvánkou na toto 
zasedání.

Ve výsledcích hospodaření, 
které byly uvedeny ve zpra-
cované písemné „Výroč-
ní zprávě o hospodaření 
v roce 2016“, se i v tomto 
roce negativně promítl dal-
ší výrazný pokles úrokových 
sazeb. Výpadek ve výnosech 
byl utlumen především v 
důsledku metodické změ-
ny v oblasti DPH, která zna-
menala vrácení části dříve 
odvedené daně. Tato vratka 
byla jednak zapojena z čás-
ti do krytí nákladů v roce 
2016 a z části posloužila k 
navýšení vytvářených rezerv 
pro příští období. Díky 
tomu skončilo hospodaře-
ní družstva v tomto roce se 
ziskem necelých 252 tis. Kč. 
Součástí zprávy je i návrh 
na rozdělení tohoto zis-
ku, a to spolu s nerozděle-
ným zůstatkem zisku z roku 
2015. Celkem bylo možné 
rozdělit zisk v objemu přes 
443tis. Kč. Představenstvo 
družstva navrhlo, aby z té-
to částky bylo rozděleno 
pouze 166,4 tis. Kč a zbý-
vajících 276,7 tis. Kč bylo 
ponecháno jako nerozdě-
lený zisk pro příští rok jako 
rezerva. Bylo konstatováno, 

že vytvořené rezervy nemo-
hou do budoucna stačit ke 
krytí výpadku v tržbách a 
proto bylo jednáno i o nut-
nosti zvýšení příspěvku na 
činnost družstva a poplatku 
za správu jednotek v budou-
cích letech. Předpokládá 
se navýšení o 15 Kč/měsíc 
a byt od 1.1. 2019 a o tu 
samou částku i od 1.1.2020. 
K tomuto bude zpracován 
písemný materiál, který 
projednají delegáti na jar-
ním shromáždění delegátů 
roku 2018, kde rozhodnou 
o konečném řešení.

Účetní závěrka družstva za 
rok 2016 byla ověřena pro-
střednictvím auditu prove-
deného auditorskou společ-
ností InForm Audit s.r.o. Ve 
výroku auditora je konstato-
váno, že účetní závěrka dává 
věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv družstva, nákladů a 
výnosů a výsledku jeho hos-
podaření a peněžních toků 
za rok končící k 31.12.2016 
v souladu s českými účetní-
mi předpisy.

Vedle uzavření roku 2016 
byli delegáti seznámeni i 
s plněním hlavních úkolů 
pro uplynulé funkční obdo-
bí 2012 až 2016, které si na 
základě usnesení z voleb-
ního shromáždění delegá-
tů konaného 24.11.2011 
stanovilo představenstvo. 
Bylo konstatováno, že 
vytyčené hlavní úkoly se 
podařilo splnit. Na progra-
mu bylo rovněž vystoupení 
předsedy kontrolní komi-
se, ve kterém informoval 
přítomné delegáty o čin-
nosti komise a zjištěných 
závěrech z prováděných 
kontrol s tím, že nebyly při 
kontrolní činnosti zjiště-
ny žádné zásadní nedostat-
ky v práci družstva a jeho 
zaměstnanců. 

Jedním z hlavních bodů 
programu shromáždění 
delegátů bylo i stanovení 
„Hlavních úkolů pro volební 
období 2017-2021“. V před-
loženém písemném materi-
álu byly rozpracovány tyto 
úkoly:

1. Zajistit vyrovnané 
hospodaření družstva v jed-
notlivých letech

2. Údržbu areálu s 
ohledem na vývoj příjmů 
zaměřit pouze na odstraně-
ní případných závad

3. Dokončit personál-
ní obměnu zaměstnanců 
s ohledem na odchod do 
důchodu stávajících zaměst-
nanců

4. S konečnou plat-
ností v návaznosti na vývoj 
legislativy dořešit souběh 
funkce předsedy předsta-
venstva a výkonu práce ředi-
tele družstva

5. Řešit ve spoluprá-
ci s jednotlivými společen-
stvími vlastníků a jinými 
subjekty ve správě družstva 
výskyt řas a plísní na zatep-
lených fasádách domů

6. Sledovat možnost 
čerpání dotací na opravy, 
rekonstrukce a moderniza-
ce bytových domů a spolu-
pracovat se společenstvími 
vlastníků či jinými subjekty 
ve správě družstva při zpra-
cování eventuálních žádostí 
o dotace a jejich čerpání

7. Přizpůsobit systém 
havarijních oprav nové situ-
aci, tj. vzniku samostatných 
společenství vlastníků jed-
notek

8. Průběžně sledo-
vat vývoj legislativy a při-
způsobovat mu znění sta-
nov a vnitřních předpisů jak 
družstva, tak i společenství 
vlastníků jednotek či jiných 
subjektů ve správě družstva

9. Průběžně přizpůso-

bovat prohlášení vlastníka 
bytových domů jak novému 
legislativnímu vývoji a judi-
katuře, tak ostatním změ-
nám 

10. Průběžné sledová-
ní legislativy ohledně exe-
kucí a insolvencí ve vztahu 
k družstevnímu podílu a k 
jednotkám

11. Více využívat 
nových možností v oblasti 
informatiky a elektronické 
korespondence ve vztahu 
k nájemcům bytů a vlastní-
kům jednotek

V průběhu volebního 
období se bude představen-
stvo družstva a shromáždě-
ní delegátů průběžně zabý-
vat kontrolou plnění těchto 
úkolů.

Na jednání byl předložen 
k projednání a schválení 
návrh směrnice č.128/2017 
o tvorbě a čerpání ostat-
ních rezerv. Projednání té-
to směrnice bylo provede-
no na základě doporučení 
auditora. Cílem bylo sta-
novit pravidla a pravomoci 
k vytváření rezerv a jejich 
dalšího zapojení do hospo-
daření družstva. Směrnice 
k těmto úkonům zmocnila 
představenstvo družstva s 
tím, že ho současně i zavá-
zala pravidelně informo-
vat shromáždění delegátů o 
tvorbě a čerpání rezerv.

Všechny písemné materiály 
předložené k projednání na 
shromáždění delegátů byly 
v plném rozsahu zveřejněny 
před zasedáním shromáždě-
ní delegátů na webových 
stránkách družstva (www.
sbdzh.cz), kde jsou zveřej-
něny i dosud. Zveřejněn 
zde bude i zápis a přijaté 
usnesení z tohoto jednání 
shromáždění delegátů. 

 Ing. Zdeněk Štursa, 
 předseda představenstva

Z06-sbdM
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Napadlo vás, kdo se vlastně stará 
o dřeviny v ulicích, nebo o poměr-
ně vysoké stromy v parcích? Kdo 
rozhodne o tom, jaká péče je pro 
dané stromy nejlepší, a kdo si 
pak sám troufne jejich ošetření 
ve vysokých korunách realizovat? 
Jsou to arboristé. 

Mají nezastupitelnou roli. Arboristika 
je dynamicky se rozvíjejícím oborem, 
který se zabývá komplexní péčí o dřevi-
ny a jejich porosty, zejména v urbanizo-
vaném prostředí.

 Jeden ze žďárských arboristů, Štěpán 
Krabec, dnes pro ŽN  představuje ten-
to obor.

Arboristé komplexně a odborně 
pečují o stromy ve městech, obcích a v 
krajině našeho nejbližšího okolí. Přitom 
se řídí pravidlem - řezat tak málo, jak jen 
možno, a pouze tolik, co je nezbytně 
nutno…  

„Péče o stromy vyžaduje důkladné a 
vysoce kvalifi kované vzdělání a odborné 
školení, s obzvláštním zřetelem na bez-
pečnost práce. Zahrnuje výsadbu, sledo-
vání a péči o stromy v širším slova smyslu,“ 
vysvětluje odborník.

Cílem arboristů  je vytváření harmo-
nického vztahu mezi lidmi, jako nejin-

teligentnějšími bytostmi této planety, a 
stromy - organizmy, které jsou na Zemi 
nejvyšší a nejstarší. 

Dle arboristů je třeba si uvědomit, 
že my, lidé, stromy ke svému přežití 
potřebujeme, a proto je v našem zájmu 
obklopovat se zdravými a bezpečný-
mi stromy, které přímo působí na naše 
fyzické, ale i psychické zdraví. Pokud 
nebudeme žít mezi stromy, nebudeme 
žít vůbec! 

Arborista ošetřuje stromy ve veřejné 
zeleni, se záměrem udržet je zdravé a ve 
stavu provozní bezpečnosti. „Na zákla-
dě arboristických znalostí navrhujeme 
způsoby ošetření stromů, a zároveň bere-
me v potaz zájmy ochrany přírody a život-
ního prostředí a nařízení dotýkající se bez-
pečnosti práce,“ uvádí Štěpán Krabec. 

Do gesce arboristů náleží také inven-
tarizace dřevin, dlouhodobý plán péče,  
koncepce a  generel zeleně, ochrana 
dřevin při stavební činnosti, náhradní 
výsadba a další. 

ARBORISTY stromolezce máme spojené spíš s prací v korunách mohutných stro-
mů, jak ukazuje snímek. Ale to je jen část jejich práce. Pevnýma nohama na zemi 
se věnují i nové výsadbě dřevin.  Foto: archiv Lanaři.

Arboristika je moderní obor zahradnictví
Pokud nebudeme 
žít mezi stromy, 

nebudeme žít vůbec… 

Když si my, Žďáráci, potřebuje-
me vyčistit hlavu, do lesa to nemá-
me daleko. Pokud tedy nezvolíme 
procházku v zelené zóně podél řeky 
Sázavy až k volnočasovému areálu 
Pilák. Tam můžeme relaxovat, nebo 
si  zasportovat.  

V okolí Žďáru se rozprostíra-
jí městské lesy, většinou zvláštního 
určení, tedy k rekreaci. Po lesních 
cestách můžeme vyrazit na procház-
ky a kochat se přírodou, nebo se i 
vydat ke kontrolovaným lesním stu-
dánkám. 

A když je řeč o vodě, říkají vám 
něco názvy Pihoun, Jordánek, Rej-
znarka, Puvák či Dívka...? Že nic? 
Pak máte co dohánět ve znalostech o 
svém městě, a příští vycházky zaměř-
te na vodní hladiny. Věřte, že rybní-
ků a nádrží je v katastru našeho měs-
ta víc jak třicet. 

Na začátku léta se v přírodě rodí 

nejvíce mláďat, proto říkáme, že čer-
ven je měsícem myslivosti. Myslivci 
v této době upozorňují a debatují s 
občany o tom, proč právě v červnu 
nemáme nechat psy volně pobíhat 
po lese, tedy v honitbách.

 Ochranu přírody pro ŽN při-
bližuje správce městských lesů Kamil 
Leština. Zvláště v době kosení luk se 
myslivci snaží zamezit vysečení mlá-
ďat. Provádějí tedy ochranná opatře-
ní, jako vyhánění zvěře a ostatních 
živočichů, či umisťování zvukových 
a světelných plašičů. 

„Myslivci nechrání svými opatřeními 
jen zvěř, ale i ostatní živočichy, takže 

chrání všechny obyvatele dnešní země-
dělské krajiny,“ dodává správce.

Ve Žďáře a jeho okolí žije několik 
druhů ohrožených živočichů. Už jste 
třeba zahlédli ledňáčka říčního? 

„Ze vzácnější druhů kachen např. 
kopřivka obecná a čírka obecná hnízdí 
i na Vetelské rybniční soustavě,“ uvádí 
Leština s tím, že na vhodných vod-
ních plochách se zde také vyskytu-
jí obojživelníci, jako  skokan zelený, 
ropucha obecná, ropucha zelená, 
čolek obecný, čolek horský, čolek 
velký… Samozřejmě ze savců je zde 
vydra říční. 

„Všechny výše uvedené vyjmenované 
druhy jsou i zvláště chráněnými druhy, 
dle zákona o ochraně přírody a kraji-
ny. Mezi ně patří dnes i hodně disku-
tovaná kavka obecná a její populace 
ve městě,“ dodává správce městských 
lesů Kamil Leština.  -lko-

Žďáráci mají do přírody blízko
Víte, že kavka obecná,
známá z našich sídlišť,

je chráněná?

Vylosovanými výherci naší soutěže 
pro luštitele křížovky v květnových 
ŽN jsou Emilie Laciná, Dana Kut-
telwascherová a Bohumil Fischer, 
na které u nás v redakci čekají tři 
samozavlažovací truhlíky Berberis 
UNO, věnované do soutěže výrob-
cem Plastia Nové Veselí.

Tajenka zněla „Správné místo pro 
vaši inzerci“. Soutěžilo celkem 59 
luštitelů.

CENA pro vítěze: samozavlažovací 
truhlík Berberis UNO.

Vylosovaní
luštitelé křížovky
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Velké téma, které hýbe Žďárem, je 
městská hromadná doprava. 

Město s dopravními odborníky 
dlouho vyhodnocovalo řadu aspek-
tů zastaralého systému. Výsledkem 
je návrh sítě linek MHD a jednotli-
vých jízdních řádů. Zkušební provoz 
spustí od 1. 7. do 31. 12. 2017, pak 
bude vyhodnocen. 

Páteřní kostru vedení MHD tvo-
ří barevně značené linky č. 2, 4, 5 a 
8. „To jsou tzv. periodické linky, jezdí-
cí každý den a ve stejnou hodinu, člo-
věk si tedy může pamatovat jen minu-
ty, kdy mu to odjíždí z jeho zastávky,“ 
říká starosta Zdeněk Navrátil. 

Ostatní linky jsou částečně pracov-
ní, např. linky č. 1, 6, 7 a 9.

Z jejich označení zmizela písmena.
MHD a nové jízdní řády byly také 

tématem setkání s občany, a diskuto-
vány v zastupitelstvu. Zejména lidé 
ze Zámku a Vysočan poukazovali, že 
se ráno nedostanou na polikliniku 
včas k odběrům...V návrhu JŘ totiž 
chyběl ranní spoj. Na to také kolegy 
zastupitele upozornil Karel Herold 
(ČSSD).

„Nová síť linek MHD je velkou spo-
luprací města, doc. Pavla Drdly z par-
dubické  Dopravní fakulty a dopravce 
Zdar. Snažili jsme se situaci řešit tak, 

abychom zbytečně nezvyšovali pení-
ze města na MHD. Každý další spoj 
navíc, znamená do oběhu poslat vozi-
dlo i řidiče navíc,“ vysvětluje starosta. 

Nakonec město nalezlo poměrně 
dobrý kompromis. „Zachovali jsme 
školní spoje i o prázdninách, takže se 
lidé na polikliniku dostanou i ráno lin-
kou č. 7,“ říká Navrátil.

Tato linka také poslouží k posílení 
spojů ze Zámku.. „Je také pracovní 
linkou, ale my ji využijeme k posíle-
ní přímého spojení mezi Zámkem a 
poliklinikou,“ plánuje starosta. Linka 
bude svými spoji navazovat na mše v 
zámecké bazilice. 

Zajištěna je mnohem lepší obsluž-
nost průmyslové zóny Jamská i jed-
notlivých podniků. Město má nyní 
kvalitní spojení k rychlíkům.

Zastupitelé v rámci rozpočtových 
změn schválili do kapitoly MHD 
sumu 1,3 mil. Kč. Je v ní zahrnuto  
navýšení platů řidičů, pokrytí ztráty 
z loňského roku 160 tis. Kč, a kolem 
200 tis. na modernizaci linek.

Schválený rozpočet na rok 2017 
počítal na MHD původně s částkou 
6,5 mil.; po provedeném rozpočto-
vém opatření (18. 5.) ve výši 1,3 mil.  
částka na MHD narostla na 7,8 mil. 
Kč. -lko-

Žďárskou MHD čekají 
od července změny

Městské lesy, a v nich sledova-
né studánky, vodní plochy a nauč-
né stezky, přímo ve městě či na jeho 
okrajích. To jsou věci, které činí Žďár 
výjimečným.

Otázka na červen:
Zajímá se váš klub, nebo spolu-

pracuje s radnicí na možnostech 
péče o zdraví městských lesů, revi-
talizace městských vodních ploch 
a odpočinkových míst v okolí, aby 
i nadále doplňovaly či rozšiřovaly 
komfort bydlení ve Žďáře?

Obnova lesních
a polních cest 

Žďár nad Sázavou je městem plným 
zeleně, s krásným přírodním okolím, 
které nám mnohá jiná města mohou 
závidět. Město je dlouhodobě, pro-
střednictvím svého odboru životní-
ho prostředí, dobrým hospodářem 
ve svých městských lesích i na svých 
městských rybnících. 

Na prvním místě je preferována 
rekreační a přírodně estetická funkce 
spravovaného území. Již delší dobu 
se daří městu, ve vzájemné spolu-
práci všech politických stran, úřadu 
i p. o. Sportis, tyto aktivity rozvíjet a 
povyšovat na novou úroveň. Scelová-
ní lesních pozemků, obnova lesních 
a polních cest, revitalizace rybnič-
ní soustavy, budování příměstských 
cyklostezek a vycházkových okru-
hů, běžkařské tratě, nádherný rekre-
ační areál na Piláku. To je jen výčet 
z mnoha uskutečněných či plánova-
ných akcí.

I nadále se bude ODS snažit podí-
let na aktivitách vedoucích k zatrak-
tivnění prostředí města a okolí pro 
jeho obyvatele i návštěvníky. Pěk-
né počasí zařídit neumíme, ale naše 
okolí ovlivnit můžeme.

Plán revitalizace okolí řeky 

Problematika městských lesů a 
vodních ploch má pro klub KDU-
ČSL velkou prioritu. Město obhos-
podařuje přes 280 hektarů lesů a 
25 hektarů rybníků. Osobně jsem 
s inženýrem Leštinou (správcem 
tohoto městského hospodářství) 
prošel jak městské rybníky, tak jsem 
byl informován o těžbě a životním 
cyklu lesa. 

Dle mého názoru jsou městské 
lesy, i díky správci, v dobré kondi-
ci, a to jak po stránce zdravotní, tak 

i ekonomické, neboť jsou nemalým 
zdrojem příjmů městského rozpoč-
tu. Výborné je, že přírůstek stromů 
výrazně překračuje těžbu, čímž se 
zvětšuje majetek města a rozrůstá se 
i potenciál přírody pro budoucí oby-
vatele města. Udržované lesy jsou i 
prostředím pro turistiku a cyklistiku. 
Systém cest a tras je unikátní. Rov-
něž nezapomínáme na naši řeku Sáza-
vu, která je nedílnou součástí města, 
a proto je v plánu revitalizace jejího 
okolí, aby mohlo být ve větší míře 
užíváno jako odpočinková zóna.

Lesy a rybníky
jsou v dobré kondici

Velmi si vážíme práce pracovní-
ků úřadu, kteří se podílejí na správě 
městských lesů a rybníků. V minu-
lém období se do lesů i rybníků 
investovalo a jsou v dobré kondici. 
Po všech předchozích peripetiích 
o možných pronájmech jsme velmi 
rádi, že jsou v přímé správě města, a 
rozhodně chceme, aby to tak bylo i 
nadále! 

Naše lesy plní nejen hospodář-
skou funkci, ale ve velkém rozsahu 
i tu rekreační. A našim pracovní-
kům města se to podařilo výborně 
skloubit. Jsme velmi rádi za zdravé 
lesy, čisté studánky, kvalitní lesní 
cesty, vhodné k vycházkám, cyk-
listice, běhu a lyžování. Zkrátka, 
máme to tu krásné. 

Jen nesmíme zapomenout, že je 
nutné investovat prostředky i do 
údržby. Nejvíce využívaná nauč-
ná stezka kolem Konventního ryb-
níka pod Zelenou horou si, i díky 
obrovskému zájmu obyvatel a 
turistů, zaslouží řádnou údržbu. A 
v neposlední řadě si všichni uvě-
domme, že tento komfort si musí-
me chránit a udržovat svým ohle-
duplným přístupem.

Využít potenciál přírody

Kraj Vysočina je znám krásnou pří-
rodou a čistým životním prostředím. 
Žďár je jedním z mála měst, které 
má v okolí, ale i na svém území, lesy, 
a především vodní toky a rybníky. 
Musíme tento potenciál využívat 
a vážit si ho. Rybníky a lesy mohou 
sloužit k odpočinku našim občanům. 
Opravit lavičky, dodat nové, upravit 
zeleň a dobře se starat o vodu. To je 
úkol pro město ve prospěch Žďárá-
ků. Sečení sněhu, listí na zemi ješ-
tě v květnu, pozdní úklid města a 
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staré plány realizace průtahů, kte-
ré ničí přírodu a rybníky, k ničemu 
neprospívají. Starejme se o přírodu 
v našem městě, hlídejme tato místa 
před  různými ničiteli, kteří kupu-
jí tyto části města a znepříjemňují 
život našim občanům. Tím přispě-
jeme ke komfortu odpočinku všech. 
Vždyť máme svůj Žďár rádi.

Více odpočinkových míst

Příroda na Vysočině je výjimeč-
ná. Je to jedno z našich bohatství, 
a patříme k těm ojedinělým čás-
tem republiky, které mají přírodu 
tak nádhernou, že se lidé do ní rádi 
vracejí. Je třeba rozšiřovat možnos-
ti spojení člověka s přírodou, a udě-
lat pro to maximum. Žďár leží v srd-
ci Českomoravské vrchoviny, a jeho 
okolí je nádherné a čisté. Náš zastu-
pitelský klub vždy podporuje veške-
ré činnosti, které směřují k rozšíře-
ní odpočinkových míst a stezek, jež 
vedou kolem našich čistých studá-
nek a rybníků. Městské lesy jsou pro-
tkány sítí stezek, po kterých mohou 
lidé nejen chodit, ale i jezdit na kole, 
a odpočinout si od městského ruchu 
a každodenního stresu. 

Další naučná stezka

Péče o městské lesy a rybníky 
je samozřejmostí, dlouhodobě se 
snažíme o efektivní hospodaření s 
nimi. V rámci hospodaření s lesy a 
vodními plochami jsou sledovány 
dvě oblasti. Hospodářská část (ryb-
níky jsou využívány na chov kaprů a 
lesy na výtěžnost dřeva) a rekreační 
část, kdy jsou městské lesy i rybníky 
místem častých vycházek občanů. 

Část městských rybníků, konkrét-
ně Vetelská soustava, je umístěna, 
v chráněné zóně Natura 2000, kde 
můžeme hospodařit pouze omezeně 
dle pravidel pro tuto zónu. Nelze zde 
chovat ryby ve velkém. 

O to více prosazujeme a připravu-
jeme, ve spolupráci s CHKO, pro-
jekt naučné stezky kolem Vetelských 
rybníků, na kterou budeme usilovat 
o získání dotace. Pokud uspějeme, 
mohla by být stezka realizována již 
v roce 2018. Díky této naučné stezce 
by mohli obyvatelé Žďáru trávit svůj 
volný čas příjemnou procházkou v 
krásné přírodě Vetelských rybníků. 

Klub KSČM svoji odpověď do 
uzávěrky ŽN nedodal. -lko- 
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Červen s bující vegetací
a dlouhými večery nás láká 
k toulkám přírodou. My, 
Žďáráci, nemusíme daleko, 
abychom se ocitli rovnou v  
přírodní památce Louky u Čer-
ného lesa.

 Lenka Kopčáková
 
Mnozí již tuší, že zveme na naučnou 

stezku  pod Zelenou horou. Je  nená-
ročnou trasou po dřevěné lávce, kudy 
pohodlně projedou i maminky s kočár-
ky. Naší průvodkyní je Dagmar Papáč-
ková ze Sdružení Krajina, a my se na 
červnovou přírodu díváme jejíma oči-
ma. 

Jak vysvětluje, Louky u Černého lesa 
představují komplex vlhkých až zraše-
liněných luk v údolní nivě Stržského 
potoka. Asi nejlepší pohled je z vyhlíd-
kového mola, odkud uvidíme řadu 
vzácných druhů rostlin, např. vachtu 
trojlistou, divokou orchidej prstnatec 
májový, kozlík dvoudomý, suchopýr 
úzkolistý či drobnou tolii bahenní. 

„Mimo to se zde nachází kriticky 
ohrožené druhy mechů, a zároveň celo-
evropsky chráněný mech srpnatka fer-
mežová, díky kterému je lokalita zařa-
zena do soustavy NATURA  2000 jako 
Evropsky významná lokalita,“ vysvětluje 
naše průvodkyně. Žije zde také celá řa-

da ohrožených druhů, z obojživelníků 
např. rosnička obecná a čolek horský. 
Za potravou sem zalétává ledňáček říč-
ní a čáp bílý.

„Naučná stezka zatáčí doleva a vede 
kolem Konventského rybníka. Když však 
budeme pokračovat mimo naučnou stez-
ku dále, po zpevněné lesní cestě proti prou-
du Stržského potoka, ocitneme se náhle v 
naprosté divočině,“ říká Dagmar Papáč-
ková. 

I zde se nacházejí zachovalá mok-
řadní společenstva, s řadou vzácných 
a ohrožených druhů. Právě o tuto část 
lokality se již několik let stará Sdružení 
Krajina. Při našem výletě přírodní 
památkou můžeme narazit na partu 
úderných chlapíků, kteří pomocí seka-
ček a křovinořezů bojují s narostlou 
vegetací. 

Pravidelné kosení podmáčených 
luk je totiž důležité pro udržení jejich 
dobrého stavu a přežití vzácných dru-
hů rostlin a živočichů. Jinak by louky 
zarostly běžnými travinami a náletový-
mi dřevinami. „Seč zde probíhá jednou 
ročně, a střídáním jejích termínů se docí-
lí maximální různorodosti v druhovém 
složení rostlin a živočichů,“ vysvětluje 
Papáčková. Neméně důležitý je výřez 
náletových dřevin, hlavně vrbových 
keřů, které zde začaly růst po upuštění 
od tradičního hospodaření v 50. letech 
20. století.

Vzácné rostliny i živočichové, jen se dívat…
V okolí Žďáru stojí za návštěvu i loka-

lita Staviště, o kterou se krajináři od 
roku 2008 starají. Podmáčené louky v 
údolní nivě  Staviště jsou přístupné po 
dřevěné lávce přes potok. Jak Dagmar 
Papáčková říká, kromě vzácných druhů 
rostlin, typických pro mokřadní loka-
lity, zde můžete pozorovat i různé dru-
hy žab a čolků, pro které byly vytvořeny 
dvě tůně.  V této lokalitě však krajináři 
bojují s invazí netýkavky žláznaté, která 
se nekompromisně šíří podél Stavištní-

ho potoka. „Každý rok se snažíme tyto 
rostliny před vysemeněním vytrhat, aby se 
nám nerozšířily do louky a neohrozily růst 
vzácných druhů,“ uvádí.

K návštěvě doporučuje i podmáčené 
louky v přírodní rezervaci Pod Kamen-
ným vrchem, nedaleko Polničky. „Zde 
se vyskytuje silně ohrožená masožravá ros-
natka okrouhlolistá. Je to drobná, snadno 
přehlédnutelná rostlina, šikovný pozoro-
vatel ji však jistě najde,“ dodává Dagmar 
Papáčková ze Sdružení Krajina.
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V Centru Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem začala již třetí sezóna. I pro 
letošní rok se mají návštěvníci na co 
těšit. Připravená je řada zábavních akcí 
a vzdělávacích kurzů. Zábavu a pozná-
ní u nás nalezne celá rodina. 

Pro mateřské a základní školy vytvá-
říme tematické programy se zaměře-
ním na historii, přírodu, tradice, hos-
podářství a ekologii.

Expozice zpřístupňujeme interak-
tivní formou. Chceme, aby návštěv-
ník zapojil všechny smysly a mohl si 
vše nejen prohlédnout, ale i osahat a 
vyzkoušet.

Areál centra je rozdělen do několika 
částí, ve kterých se prolíná minulost s 
budoucností. O minulosti se dozvíme 
v části zvané Horácká vesnička a Pan-
ský dvůr. Budoucnost symbolizuje 
moderní stavba Ekopavilonu, kde se 
návštěvníci seznámí s ekologií, ochra-
nou životního prostředí a možnostmi 
jak úsporně nakládat s energií. Cen-
trum Eden můžete navštívit během 
běžného provozu, nebo se můžete 
zúčastnit některé ze zábavních a vzdě-

lávacích akcí.
Během roku připravujeme řadu zají-

mavých akcí. 3.6. Slavnosti regionál-
ních minipivovarů. Celodenní festival, 
kde se budou prezentovat minipivo-
vary - Centrum Eden, Grado, Mazaný 
lišák, Chotěboř a Tišnovský pivovar.

26.8. Dožínky. Ta pravá oslava jídla a 
pití. Ochutnejte ovesné pivo z našeho 
minipivovaru a další dožínkové spe-
ciality. Přijďte prožít den ve znamení 
dožínkových tradic. 

Informace o dalších připravovaných 
akcích naleznete na našich webových 
stránkách www.centrumeden.cz, nebo 
na facebookových stránkách www.fa-
cebook.com/centrumeden/

Otevírací doba centra Eden:
V měsících duben, červen, září a říjen 

je areál přístupný pro předem objed-
nané skupiny ve všední dny.  V měsí-
cích květen, červen a září je otevřeno 
o víkendech a svátcích. Během prázd-
nin je provoz každý den. Areál Cent-
ra Eden je pro návštěvníky otevřený v 
uvedených termínech vždy od 9.30 do 
18.00.

Zábavní a vzdělávací centrum 
Eden v Bystřici nad Pernštejnem

PI-Z06-edenM

Boom jízdních kol s “E-
motorem”, neboli elektrokol, 
můžeme s klidem nazvat revo-
lucí v cyklistice. Proč jsou e-
kola stále více populárnější?

“Dříve převládal názor, že elek-
trokola jsou vhodná pouze pro 
seniory, aby si pohodlně dojeli 
na nákup a zpět. Tento názor se 
ale začíná měnit, lidé si uvědo-
mují, že e-kola jim nabízí mno-
hem více možností. Proto dnes 
na trhu najdete nejen klasická 
městská elektrokola, ale i spor-
tovní horská, treková či sklá-
dací. E-kolo se zkrátka hodí do 
všech terénů,” říká Pavel Kusý, 
majitel cyklospeciálky Highland 
Sport, která ve Žďáře nad Sáza-
vou působí již 13 let. „V posled-
ních dvou letech jsme začali fun-
govat také jako testovací centrum 
e-kol Haibike či Leader Fox. Podle 
vašich potřeb vybereme nejvhodněj-
ší modely, které si u nás ještě před 
koupí vyzkoušíte na vlastní nohy. 
Ukážeme vám vše, co kolo umí a 
necháme vás projet, abyste si kolo 
sami otestovali,” pokračuje pan 
Kusý. A tento benefit zákazníci 
velice oceňují.

U elektrokol můžete vybírat z 
různých typů i umístění moto-
ru. Existují kola se zadním poho-
nem, při jízdě tedy máte mírný 
pocit, jakoby vás někdo zezadu 
tlačil. Tento zadní pohon mají 
většinou klasická městská elek-
trokola, která se hodí pro jízdu 
po městě, cyklostezce, na nákup, 
do práce či na zahrádku za měs-
tem. Pokud ale chcete vyrazit do 
terénu, zvolte sportovní elek-
trokola se středovým pohonem. 
“Středový pohon je skvělý v tom, 
že vychází ze stejného místa, jako 
když šlapete na normálním kole. 
Je to naprosto přirozený pohyb a 

pocit z jízdy. Jenom vám to jede 
lehčeji,” pokračuje Pavel Kusý.

Elektrokola rozhodně nejsou 
jen pro starší cyklisty či důchod-
ce. Především v zahraničí, ale už 
i u nás, začínají jeho kouzla obje-
vovat i mladší cyklisté. Proč? 
“Sportovní e-kola se středovým 
pohonem vypadají v podstatě 
stejně jako kola horská či treko-
vá. E-kola rozhodně nejsou pro 
flákače, pořád musíte šlapat, ale 
pohon vám v jízdě pomáhá. Díky 
tomu si cyklistiku více užijete, 
můžete se vydat do terénu, který 
byste s klasickým kolem nezvlád-
li vyjet, pustit se do horské cyk-
loturistiky, ujet větší vzdálenost, 
zkrátka držet krok s ostatními,” 
uvádí dále pan Kusý.

Špičkou mezi sportovními elek-
trokoly jsou rozhodně kola Hai-
bike, pro kterou má firma High-
land Sport ve Žďáře zastoupení. 
Tato e-kola mají povedený líbivý 
design a skvělé jízdní vlastnosti, 
vybírat můžete celoodpružené 
nebo klasické varianty. Hodí 
se pro muže i ženy a na první 
pohled rozhodně

nevypadají jako elektrokola. 
Zvládnou i náročný terén a ma-
jí velkou dojezdovou vzdálenost. 
“Pokud upřednostňujete městská 
e-kola, širokou nabídku najdete u 
firmy Leader Fox,” pokračuje pan 
Kusý.

Sportovní i městská elektrokola 
vás v ničem neomezují, díky nim 
můžete na kole jezdit nezávisle 
na terénu či vaší fyzické kondi-
ci a zdravotnímu omezení. Jedi-
ným limitem je tak kapacita bate-
rie. “Malá výdrž baterie je dávno 
ta tam. Výrobci si uvědomili, že 
zákazníci jsou nároční a rozhod-
ně se nechtějí omezovat tím, že 
by na kole ujeli třeba jen 10 nebo 

Vyražte s elektrokoly do města i do terénu

20 km. U současných modelů se 
zadním pohonem se výdrž bate-
rie pohybuje na jedno nabití 
kolem 70 - 80 km a více, u spor-
tovních e-kol je dojezd přes 100 
km,” uzavírá pan Kusý. Přijďte si 

vyzkoušet elektrokola na vlast-
ní kůži do prodejny Highland 
Sport, na ulici Palachova ve Žďá-
ře nad

Sázavou a uvidíte, že i vy si tato 
kola zamilujete.

Městská elektrokola Leader Fox se zadním pohonem.
 Foto zdroj Highland Sport

Highland Sport, 
Palachova 2285/39, 

591 01 Žďár nad Sázavou,
tel. 566 620 260, 

zrinfo@highland-sport.cz, 
www.highlandsport.cz

PI-Z06-highM
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Letos již 21. ročník soutěže Řidič 
Vysočiny 2017 se konal 29. 4., a 
dubnové počasí předvedlo snůšku 
sněhu, krup, a pak i sluníčko.

Takže celkem 62 posádek aut a pěti 
motorkářů mělo ztížené podmínky. 
Čekala je trať v délce 72 km po komu-
nikacích Kraje Vysočina. 

Motoristické soutěže se již tradičně 
účastní Žďáráci, kteří dokazují, že umí. 
Loňští vítězové, David Krčál a Veroni-
ka Štouračová ze Žďáru nad Sázavou, 
startovali i letos. 

Trať nejlépe projela posádka ze Žďár-
ska: Michal Preisler a Jiří Kafk a. Zvítě-
zila před druhými Petrem Boháčkem a 
Ondřejem Lukáčem z Kozlova, a Krčál 
- Štouračová byli třetí. 

V letošní nové kategorii motocyklů 
startovalo jen pět  motorkářů, a sou-

NA NEJVYŠŠÍM stupni vítězů stojí posádka ze Sněžného: Michal Preisler a Jiří 
Kafk a, pomyslný bronz patří loňským vítězům Davidu Krčálovi a Veronice Štou-
račové ze Žďáru n. S. (vpravo). 

Titul Řidič Vysočiny mířil na Žďársko

Nemůžeme pořád vyhrávat
3. místo - David Krčál a Veronika Štouračová 
ze Žďáru nad Sázavou

David s Veronikou jeli už potřetí, a vloni dokonce zvítězili. „Nemůžeme 
pořád vyhrávat,“ smějí se, když vysvětlují, proč nejsou zase první. 

„Letos to byla zase sranda, úkoly výborný, zase jsme se něco naučili. Zdravověda 
byla opět super, ale to rozmístění osob (disciplína Sedačky), to jsme vůbec nečeka-
li.“ 

Po cestě nebloudili, jen malinko zakufrovali hned na začátku. „To jsme se 
vraceli, ale pak už jsme jeli v pořádku.“ 

Jak projeli manévrovací „osmičku“ se svou Škodou Rapid? „Museli jsme cou-
vat, dvakrát, zkoušel jsem to i přes ruční brzdu, a stejně jsme museli couvat.“ Na 
dotaz, zda spolujezdkyni navigátorce nebylo špatně, když jeli smykem, navigá-
torka vykřikne: „Ne, já jsem byla nadšená! I slalom byl super, akorát nám začalo 
pršet.“ Čas prý měli přesto pěkný.  

„Jsme spokojení, říkali jsme si, že když skončíme v první půlce, tak se budeme 
cítit dobře,“ řeknou shodně. A to se jim nadmíru podařilo.

Je to o štěstí
1. místo - Michal Preisler, Jiří Kafka 
ze Sněžného na Žďársku 

Posádka jela „řidiče“ už několikrát. „Jednou jsme získali třetí místo, a jednou 
nám to uteklo a bylo z toho čtvrté místo. Vloni nám na stejném autě upadl vej-
fuk, takže jsme skončili až někde po desítce. Poprvé jsme první,“ říká spokojeně 
Michal Preisler. 

Nezaskočilo je sněhové počasí na Křemešníku? „Ne, my jsme ze Sněžného, 
takže máme ještě „zimáky“, tak to bylo dobrý,“ naznali s úsměvem. 

těžící i organizátoři doufají, že příště to 
bude lepší.

Soutěž tradičně pořádají Jihlavské listy 
(spol. Parola je vydavatelem Žďárských 
novin) a Útvar policejního vzdělávání a 
služební přípravy. 

Jejich hlavním cílem je upozornit na 
dopravní nehodovost, coby závažný 
společenský problém. V průběhu sou-
těže jednotlivé posádky plnily celou šká-
lu úkolů zaměřených na znalost pravidel 
silničního provozu, správné ovládání 
motorového vozidla, zásady poskyto-
vání první pomoci či  orientaci v nezná-
mém terénu.

Pro vítěze v rámci jednotlivých kate-
gorií byly tradičně připraveny hodnotné 
ceny, které jim předala ředitelka vyda-
vatelství Parola Eva Krpálková a ředitel 
vzdělávacího zařízení policie plk. Mar-
tin Souček. 

„Když jsem viděl, jaké se k nám blíží 
počasí, měl jsem z toho trošičku strach, 
a probouzel jsem se s volantem v ruce,“ 
ohlíží se policista plk. Bohuslav Musil za 
letošní soutěží, kde měl na starosti vyty-
čení tratě. 

Počasí závodníkům vskutku připravilo 
nebývalý zážitek: start byl na sněhu na 
Křemešníku, kam musely vyjet i motor-
ky, na trati některé účastníky zastihly 

kroupy, jinak vysvitlo i sluníčko. 
K letošní novince – kategorii moto-

cyklů - plk. Musil dodává: „Byla to vel-
ká odvaha, zatím vůbec sjet z Křemešníku 
dolů. To se však naštěstí všem v pořádku 
podařilo. Další trať i disciplíny, jakkoliv 
byly obměněné, skýtaly již jen pěkné oka-
mžiky.“ 

Z přihlášených 80 posádek jich na start 
dorazilo jen 62 a do cíle 60 - dvě posád-
ky někde zabloudily. 

Trať v krásné Vysočině nemůže niko-
ho zklamat: Křemešník – Rohozná – 
Batelov – Opatov – Kněžice… až na 
komárovické letiště, a do cíle, který je 
nedaleko Třeště. Do policejního areálu 
v lesích se muselo projet bahnem, což 
někteří kritizovali. Většina však chápala, 
že za počasí pořadatelé nemohou.

Na video, fotogalerie i výsledkové listi-
ny se můžete podívat na www.parolaart.
cz v rubrice Řidič Vysočiny.        -pk, lko-

Poprvé start motorek

Pořadateli soutěže jsou
Jihlavské listy 

a Útvar policejního 
vzdělávání a služební 

přípravy,
Vzdělávací zařízení Praha

PŘI LETOŠNÍM Řidiči Vysočiny premiérově startovaly motorky.
 Foto na stránce: Petr Klukan
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AUTOCENTR HUDEC, s.r.o.
Masarykova 1494, Nové Město na Moravě 59231 
www.autocentrhudec.hyundai.cz

Teď, nebo nikdy!

▶  Operativní leasing od
4 599 Kč bez DPH měsíčně

▶  Bez akontace 
a s předplacenými službami

Hyundai i30 kombi

Hyundai i30 kombi - kombinovaná spotřeba: 3,9-6,8 l/100 km, emise CO2: 102-158 g/km. 
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai do odvolání.

zavazadlový prostor
528‒1642 litrů

výkonný motor
1,6i 120k

bluetooth ‒ bezpečné
telefonování i během 

jízdy

tempomat vrchol kvality
podložen 5letou zárukou

bez omezení

parkovací senzory
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Bosch Car Service
Buďte připraveni na léto

Kontrola Vašeho 
vozu před dovolenou 

za 49,-

Servis klimatizace 
včetně dezinfekce

za 599,-

Reinpo-autoFive s.r.o.
Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou

Objednávejte se na:
724 011 479, 774 180 222
www.autofive.cz

*Akce platí do 31.8.2017. V ceně za klimatizaci není zahrnuto chladivo. Uvedené ceny jsou včetně DPH.



Zaměstnání
STRANA 15

Každý z nás, zaměstnanců, může 
onemocnět, a čerpat kratší či delší 
sociální podporu v nemoci. Od kdy 
na ni máme  nárok?  Zde je přehled.   

V prvních třech dnech nemoci 
To běží tzv. karenční lhůta, ve kte-

ré nemáme nárok na žádnou fi nanč-
ní pomoc. 

Od čtvrtého do čtrnáctého dne 
Obdržíme náhradu mzdy hrazenou 

zaměstnavatelem (60 % redukované-
ho průměrného hodinového výděl-
ku) a vyplácí se jen za pracovní dny.

Od patnáctého dne 
Zaměstnanec je zabezpečen dáv-

kou nemocenského pojištění od 
České správy sociálního zabezpe-
čení. Tato dávka nahrazuje výpa-
dek příjmu během nemoci a náleží 
nemocnému zaměstnanci za každý 
kalendářní den. 

Povinnosti nemocného
Práce neschopní marodi jsou 

povinni dodržovat léčebný režim. 
Pokud je to našemu zdravotnímu 
stavu prospěšné, lékař nám může 
povolit vycházky.

Povinností pacienta je zdržovat se 

na adrese, kterou nahlásil lékaři při 
vyplňování neschopenky. Nemu-
sí to být nutně trvalé bydliště. Léčit 
se můžeme u příbuzných, či na cha-
tě. Kontrolor nás však musí najít na 
nahlášené adrese. 

Označte si zvonek 
a zkontrolujte, zda funguje 
Nezvoní vám asi zvonek, takže jste 

kontrolora neslyšeli? To nás bohužel 
neomlouvá. Ve schránce najdete 
nepříjemné oznámení…

Při kontrole máme totiž, my paci-
enti,  povinnost poskytnout nezbyt-
nou součinnost. Tzn., že byt a zvo-
nek musí být označeny jmenovkou.

Adresu naší léčby můžeme i doda-
tečně změnit. Musíme to ale ozná-

Znáte své povinnosti nemocného?
A kdo nám hradí neschopenku…?

Léčit se můžeme
i u příbuzných

Na nahlášené adrese 
však musíme být 

k dostižení

mit ošetřujícímu lékaři. Samozřejmě, 
i na novém místě si označit zvonek a 
dveře naší jmenovkou. 

Během čerpání „neschopenky“ 
nesmíme pracovat, ani pro své-
ho zaměstnavatele, ani pro nikoho 
jiného.

Při nedodržení povinností pacien-
ta nám hrozí krácení nemocenského 
nebo dokonce pokuta.

Více informací přinášíme v roz-
hovoru s ředitelem Okresní správy 
sociálního zabezpečení ve Žďáře n. 
S. na str. 16. -lko-
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V letošní veřejné online anketě o 
Absurditu roku 2017 bezkonkurenčně 
zvítězil byrokratický nesmysl, že pod-
nikatelé a živnostníci musí odvádět 
DPH z neproplacených faktur. 

Nedostaneš proplacenou faktu-
ru? Nezájem, DPH státu zaplať! Tato 
absurdita podnikatelům vadí už dlou-
ho.

Tím, že stát nutí podnikatele pla-
tit daň z peněz, které za své služby či 
výrobky nedostali, jim v jejich rozvoji 

a dobrých podmínkách  nepomáhá.
Letošní absurdita není nějakou čer-

stvě uzákoněnou novinkou, mnozí se 
už s ní naučili žít.

Odvádění DPH z nezaplacených fak-
tur rozhodně neprospívá hlavně střed-
ním a malým fi rmám, které nemají 
páku na vymáhání pohledávek, a které 
si nemohou dovolit vůči svým vlast-
ním dodavatelům platit později. Více 
na www.fi rmaroku.cz. -red-

Absurdita roku 2017

Marodíte? V prvních dvou 
týdnech nemoci vás může přijít 
zkontrolovat sám zaměstna-
vatel, nebo kontrolou pově-
ří Okresní správu sociálního 
zabezpečení. Ta pacienty kont-
roluje i dál…

 Lenka Kopčáková

Na nejčastější otázky ŽN odpovídá 
Mgr. Miroslav Lučka, ředitel Okres-
ní správy sociálního zabezpečení  
(OSSZ) Žďár nad Sázavou.

Je nějaký rozdíl v rozsahu obou 
kontrol? Stává se často, že vás 
zaměstnavatel požádá o kontrolu?

Zaměstnavatel je oprávněn kon-
trolovat, zda zaměstnanec, který 
byl uznán dočasně práce neschop-
ným, dodržuje v období prvních 
14 kalendářních dnů (KD) nemoci 
režim dočasně práce neschopného 
pojištěnce, zdržuje se v místě poby-
tu a dodržuje dobu a rozsah povole-
ných vycházek. Obdobně postupuje 
při kontrole i pověřený zaměstnanec 
OSSZ. 

Na OSSZ ve Žďáře nad Sázavou je 
měsíčně podáno kolem 20 žádostí o 
kontrolu léčebného režimu (KLR) 
ze strany zaměstnavatele. 

Po uplynutí 14 dní přebírají kon-
troly pracovníci OSSZ? A jak si 
nemocné vybírají? 

Ano, po uplynutí 14 dní provádí 
KLR již pouze zaměstnanci OSSZ. 
Nemocné si vybírají na základě 
externích podnětů, od zaměstnava-
telů a ošetřujících lékařů,  a z pod-
nětů interních, tedy  z odd. lékař-
ské posudkové služby či OSSZ, dle 
vlastního výběru. Na základě toho si 
zpracujeme plán kontrol. 

Jaké doklady máme mít připra-
vené ke kontrole? 

Při prováděné kontrole si pracov-
ník pověřený ke kontrole vyžádá od 
dočasně práce neschopného pojiš-
těnce II. díl rozhodnutí o DPN, který 
slouží mimo jiné jako průkaz dočas-
ně práce neschopného pojištěnce. 
Do rubriky „Záznamy ošetřujícího 
lékaře a pracovníka OSSZ“ zazna-
mená datum a čas kontroly a svůj 
zápis podepíše. Totožnost dočasně 
práce neschopného pojištěnce ověří 
dle občanského průkazu nebo jiné-
ho věrohodného dokladu.

Když nás kontrolor nezasti-
hl doma, a ve schránce máme 
oznámení o provedené kontrole? 
Máme někam volat a podat vysvět-
lení?

V případě nezastižení dočasně prá-
ce neschopného pojištěnce v mís-
tě pobytu, které je ošetřujícím léka-
řem uvedeno na rozhodnutí o DPN, 
ponechá zaměstnanec OSSZ pově-
řený kontrolou na vhodném místě 
„Oznámení o kontrole dodržování 
režimu dočasně práce neschopného 
pojištěnce“. 

To obsahuje poučení, a jednou 
z povinností je dostavit se na přísluš-
nou OSSZ (případně doručit ozná-
mení příslušné OSSZ) s vysvětlením 
své nepřítomnosti v místě pobytu v 
době DPN. 

Mgr. Miroslav Lučka, ředitel OSSZ Žďár nad Sázavou. Foto: archiv

Když u našich dveří zazvoní kontrolor
Zaměstnavatel si

naší kontrolu 
v neschopnosti 
může i objednat 

Co se stane, pokud okresní sprá-
va naše vysvětlení neuznala? 

Oznámení o provedené kontro-
le obsahuje i informaci, že v přípa-
dě zjištění porušení režimu dočas-
ně práce neschopného pojištěnce 
může být zahájeno správní řízení ve 
věci dočasného krácení nebo odnětí 
nemocenského, popř. uložení poku-
ty. 

V případě, že kontrolou zjištěné 
podezření na porušení režimu bylo 
prokázáno (nebyla omluvena nepří-
tomnost pojištěnce, nebo se jedna-
lo o jednoznačné porušení), nebo 
nebyla poskytnuta nezbytná součin-
nost k provedení kontroly (zejména 
označení místa pobytu potřebnými 
údaji), je zahájeno správní řízení ve 
věci krácení nebo odnětí nemocen-
ského. 

Někdy může jít jen o nefunkč-
ní zvonek, anebo tvrdý spánek po 
tišících lécích…

Nefunkční zvonek je porušením 
nezbytné součinnosti ke kontrole, a 
nelze tuto skutečnost omluvit. Tvr-
dý spánek po tišících lécích je posu-
zován individuálně, po konzultaci s 
ošetřujícím lékařem. 

Můžeme pak s tím ještě něco 
udělat?

Pojištěnec je poučen, že může vyjá-
dřit své stanovisko a před vydáním 
rozhodnutí se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí, k čemuž se mu stanoví 
přiměřená lhůta.

Máte nějakou stupnici ohodno-
cení přestupku, a hrozí vždy krá-
cení náhrady mzdy? 

K sankci za porušení dodržování 
léčebného režimu je přistupováno 
po důkladném objektivním zvážení 
nastalé situace, přihlíží se k tomu, 
zda šlo o první porušení v průběhu 
DPN a k závažnosti porušení. 

Za nejzávažnější porušení se 
považuje vykonávání fyzické prá-

ce, např. práce na zahradě nebo v 
dílně. OSSZ přistupuje ke krácení 
nemocenského, které je vypláceno 
od 15. kalendářního dne. Napro-
ti tomu náhrada mzdy je řešena ze 
strany zaměstnavatele. Ke krácení 
nebo odejmutí může zaměstnavatel 
přistoupit pouze v případě porušení 
dodržování léčebného režim v prv-
ních 14 KD nemoci.

Můžete po zkušenostech uvést 
příklad zvlášť hrubého porušení 
léčebného režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce?

Je jím výkon jiného zaměstnání v 
průběhu nemoci, či vykonávání již 
uvedené fyzické práce v době čer-
pání nemocenské. V několika přípa-
dech byl na OSSZ doručen podnět 
ze strany Policie ČR na podezření ze 
zneužívání dávek, na základě těchto 
upozornění bylo zahájeno řízení ve 
věci krácení nebo odnětí nemocen-
ského.

Lze z výsledků roku 2016 na okr. 
Žďár n. S. uvést procento pacien-
tů, kdy jste přistoupili k postihu - 
a k jakému nejčastěji?

V roce 2016 bylo na OSSZ Žďár n. 
S. z celkového počtu provedených 
kontrol přistoupeno k postihům v 
2,5 % případů. Nejčastějším posti-

hem je krácení, případně i odejmutí 
dávek nemocenského pojištění. 

Může pacient v PN požádat o 
výjimku při mimořádných situa-
cích jako je svatba, pohřeb, pro-
moce…?  Koho a jak?

Jsou to mimořádné situace, které 
musí pojištěnec projednat s ošet-
řujícím lékařem. Ten jediný může 
posoudit, zda zdravotní stav pojiš-
těnce umožní nastalou situaci zvlád-
nout. OSSZ se v těchto situacích v 
případě provedené kontroly obra-
cí na ošetřujícího lékaře s žádosti o 
podání sdělení, zda byl informován, 
a zda s tímto souhlasil.

V některých případech nastu-
pují do pracovní neschopnosti i 
těhotné ženy, a nejde vždy o rizi-
kové těhotenství. Jaké má ČSSZ 
zkušenosti a měřítka v případě 
těhotných?

Těhotné ženy pobírají nemocen-
ské v případě, že je jejich těhoten-
ství rizikové. Posouzení, zda jde o 
těhotenství rizikové, přísluší vždy 
do kompetence ošetřujícího léka-
ře. Těhotná žena, které je vystave-
na DPN, musí dodržovat všechna 
pravidla, která jsou nastavena i pro 
ostatní nemocné, včetně případné 
kontroly dodržování režimu dočas-
ně práce neschopného pojištěnce.

V rámci nemocenského pojiš-
tění čerpáme i dávku na ošet-
řování člena rodiny, nejčastěji 
rodič zůstává doma s nemocným 
dítětem. Naši péči ale mohou 
potřebovat i nemocní rodiče či 
manžel… 

Co je z pohledu ČSSZ porušením 
pravidel pro čerpání „ošetřovného“?  
A na základě čeho případně zasahu-
jete, a jak?  

Ošetřovného se kontrola léčebné-
ho režimu netýká. Jsou však situace, 
kdy dochází ke zneužívání této dáv-
ky, např. při odjezdu pojištěnce na 
dovolenou, nebo v případě proka-
zatelného zanedbání péče o ošetřo-
vanou osobu. Po prošetření daných 
skutečností může OSSZ dát podnět 
orgánům činným v trestním řízení 
na zneužívání ošetřovného.
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Trojice žďárských studentů si 
nedávno přivezla bronz z národní-
ho fi nále soutěže s názvem Finanč-
ní gramotnost. Konala se pod 
záštitou prezidenta ČR a  guverné-
ra České národní banky.

Soutěž již osmý rok vyhlásilo Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, a to ve třech kategoriích: pro žáky 
1. stupně ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ a pro 
střední školy. 

Za soutěží se ohlížejí tři úspěšní 
maturanti žďárské obchodní akade-
mie. 

Jsme třetí v republice !
V rámci předmětu Finance jsme se 

přihlásili do soutěže Finanční  gra-
motnost, pořádané MŠMT ČR. To, 
že se loni naše škola umístila v rámci 
ČR na 6. místě, byla výzva. 

Školní kola pro nás představova-
la spíše zpestření výuky a správné 
odpovědi nás příliš netrápily. Vědě-
li jsme, že v zásadě o nic nejde. Na 
základě výsledků školního kola vzni-
kl náš tříčlenný soutěžní tým a přišla 
první zodpovědnost - zkusit zvítězit v 
okresním kole a být minimálně stej-
ně úspěšní, jako naši spolužáci v loň-
ském roce. Přípravu jsme nepodceni-

li. Řadu věcí jsme znali z běžné výuky 
a snažili se dopilovat i ty nejdrobnější 
detaily. 

Pak přišel den „D“, s ním trocha ner-
vozity, a potom dlouhé čekání. Byli 
jsme si téměř jisti, ale přece jenom? 
Zvítězili jsme v okresním kole, a měli 
z toho radost. Nejenom my tři, ale i 
naši vyučující a spolužáci. A koloběh 
se opakoval. Ještě intenzivnější pří-
prava a mnohem silnější konkurence. 
Čím více se blížil závěr soutěže, tím 
sílila naše chuť vyhrát. Ani drobná 
chyba v krajském kole nás nepřipravi-
la o  vedení. 

Všechny soupeře jsme nechali za 
sebou. Teď už jsme věděli, že nás 

Mají bronz ve fi nanční gramotnosti
čeká zasloužená Praha! Celostátní 
kolo soutěže fi nanční gramotnosti se 
konalo dne 25. 4. 2017, pod záštitou 
prezidenta České republiky, guverné-
ra České národní banky a řady dal-
ších významných osobností politické 
i ekonomické sféry. 

Již samotné prostředí benediktin-
ského kláštera Emauzy, ve kterém 
soutěž probíhala, na nás velmi zapů-
sobilo. 

Cestu ve vlaku jsme věnovali posled-
ní přípravě, a již nezbylo než přát si 
trochu štěstí. Každý kraj reprezento-
vala nejúspěšnější škola, a to pro nás 
znamenalo třináct soupeřů. Probíha-
la dvě semifi nálová kola, a z každé-
ho postupovaly jen dva nejúspěšněj-
ší týmy. Neměli jsme příliš prostoru 
pro nervozitu, tu za nás zvládla naše 
paní profesorka. Šli jsme totiž první 
na řadu a věděli jsme, že v obecenstvu 
jeden člověk téměř nedýchá. 

První otázky nám nepřipadaly 
těžké. Intenzivní příprava se vyplati-
la. Ale soupeř se nemůže podceňo-
vat. Během chvíle jsme šli do vede-
ní a dokázali ho udržet. Vyhráli jsme 
semifi nále! 

Přišla úleva, chvíle odpočinku, 
zasloužená horká čokoláda a posled-
ní rady na závěr. Už jsme tak blízko u 
cíle! 

V posledním fi nálovém klání pro-
ti sobě stály čtyři týmy. Srovnatelně 
úspěšné, srovnatelně připravené a usi-
lující o příčku nejvyšší. Věděli jsme, 
že přišla hodina „H“, která se možná 
zapíše do dějin. Vědomosti jsme pro-
kázali takřka shodné jako vítězný tým, 
bohužel v horším čase.  

Nakonec jsme obhájili nádherné 
třetí místo. V první chvíli možná tro-
chu zklamání, ale pak velká radost. 
Připomněli jsme si slova, kterými nás 
v Praze vítali: „Vy všichni, kteří jste 
na tomto místě, jste i vítězi.“ Vždyť na 
počátku této soutěže bylo 629 základ-
ních a středních škol a 53 976 soutěží-
cích. A my jsme třetí! 

Nadšení a euforie možná časem 
opadnou, ale zkušenosti, přehled a 
vzpomínky zůstanou. 

Magdalena Fejtová, Sára Čičková, 
Zdeněk Pelikán

Napsali nám

Spolupráce fi rem 
a vysokých škol...
Investice do vzdělávání je strategic-

kou nutností pro další přežití. To je 
závěr konference o podnikovém říze-
ní Business Navigation Days (BND), 
která se konala koncem dubna na 
Zámku Valeč u Hrotovic 

Dva dny se více než osmdesát top 
manažerů významných českých a 
slovenských fi rem, společně s vrchol-
nými představiteli a učiteli vysokých 
škol ekonomických a technických 
oborů obou zemí, zabývalo význa-
mem vzdělávání pro budoucnost 
podniků. 

Podle účastníků konference přichá-
zí doba, kdy se pro fi rmy stává tak-
řka existenční nutností spolupráce s 
vysokými školami a  kvalitní příprava 
studentů, refl ektující potřeby trhu... 

Konference se konala pod zášti-
tou Svazu průmyslu a dopravy ČR a 
Hospodářské komory ČR.  -red-
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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. Nabízím i prázdninovou 
výuku.
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:
balkonové květiny, sadbu zeleniny a 
květin, okrasné stromy a keře, bylinky, 
koření, skalničky, trvalky, substráty a 
hnojiva. 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

OSTATNÍ
 HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID a údržbu RD 

v ZR. Úklid 1x týdně, preferuji dlouhodobou 
spolupráci, zručnost, samostatnost a 
loajalitu. Tel.: 774 558 833 
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Kultura Žďár n. S., p. o.

Kino Vysočina

Hudební klub Batyskaf

Knihovna

UNITOP SKP

Kopaná FC Žďár

Stomatologické 
pohotovosti

Klub českých turistů

CČSH

Klub kardiaků

Svaz důchodců ČR 

 Divadla 
Po 5. 6. 19.00, Městské divadlo / Diva-

dlo na Fidlovačce 
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD 
Režie J. Kališová, hraje E. Balzerová. Vy-

prodáno.

DP ŽLUTÉ Út 6. 6. 19.00, MD / Diva-
dlo na Jezerce 

ZAHRA J TO ZNOVU, SAME
Režie O. Sokol ( J. Hrušínský, M. Šplech-

tová, Z. Hruška ad.)Vyprodáno.

DP ZELENÉ Po 12. 6. 19.00, MD/ Dej-
vické divadlo Praha 

DEALER´S CHOICE 
Režie P. Zelenka (D. Novotný, V. Neužil, 

H. Čermák, M. Myšička ad.) Vyprodáno.

 Koncerty
Út 20. 6. 19.00, Café u tety Hany 
JIŘÍ ČERNÝ - ROCKOVÁNÍ

 Festivaly
So 17. 6. 14.00, Dům kultury
FESTIVAL DECHOVÝCH HU-

DEB
Slovácká krojovaná dechovka Va-

cenovjáci, dechová hudba Poličanka 
z Poličky, krojovaná dechová hud-
ba Galáni z Přibyslavic u V. Bíteše a 
Muzikanti z jižních Čech. Moderuje 
a vypráví Jožka Šmukař, který si po-
stupně zazpívá se všemi kapelami. 
Stolová úprava, pohoštění. „Hudba 
zahraje k poslechu i tanci. Přijďte s dob-
rou náladou,“ zve Marcela Lorencová, 
ředitelka p. o. Kultura. 

Více o kapelách na www.dkzdar.cz.

 Výstavy
Do 25. 6. Galerie Stará radnice 
VÁCLAV SÁDOVSKÝ / BAREVNÉ 

PŘÍBĚHY 
Otevřeno: út - so 9.00 - 12.00 a 13.00 - 

17.00, ne 13.00 – 17.00.
Do 29. 6. Malá Galerie Stará radnice
ROK ČESKÉHO BAROKA  
Nejlepší práce dětí žďárských mateřských 

škol. Otevřeno dle IC
Do 25. 6. Městské divadlo
FOTOKLUB FREELAND BRNO / 

FOTOGRA FIE
Otevřeno hodinu před a během předsta-

vení.

 Připravujeme
18. a 19. 8., Zámek Kinských: 35. roč-

ník festivalu HORÁCKÝ DŽBÁNEK. 

Kontakty: Dům kultury 566 502 253, 
Městké divadlo 566 622 704, kino Vysoči-
na 564 407 559, Galerie Stará radnice 566 
624 312 (pouze v otevírací době či během 
pořadů).

Středa 14. června: Znovuotevření kina 
Vysočina. Více na www.dkzdar.cz.

Čtvrtek 15. června
17.00 ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 

PŘÍTEL
Drama (Čes. / Slov. / Pol. 2017, ČD, 

2D). Melodrama dvojice Hřebejk – Jar-
chovský a 40. léta za německé okupace. O. 
Sokol, A. Geislerová ad. První část trilogie!

20.00 VETŘELEC: COVENANT
Sci-Fi (USA / Aust. / NZ / VB 2017, T, 

15+, 2D)  
Režisér Ridley Scott  se fi lmem vrací do 

vesmíru, který sám stvořil. Slavná série po-
kračuje. 

Pátek 16. června
17.00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA 
Komedie (USA 2017, T, 15+, 2D). Říz-

ná akční komedie, ve které nejsou svatí ani 
utopenci... 

19.30 PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALA-
ZAROVA POMSTA

Dobrodružné fantasy (USA 2017, T, 3D) 
Jack Sparrow – J. Depp tváří v tvář bandě 
smrtících pirátských duchů.

Sobota 17. června
14.30 KRÁSKA  A ZVÍŘE
Romantický muzikál ( USA 2017, ČD, 

2D) studio Disney a krásná Emma Watson 
v hlavní roli!

17.00 STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Akční Sci-Fi (USA 2017, T, 12+, 2D) 

Parta superhrdinů se vydává až na samé 
hranice kosmu.

19.30 MUMIE
Akční fantasy (USA 2017, T, 12+, 3D). 

Po celá století leží zavření ve zdobené rakvi. 
Nečekaná svoboda probouzí touhu udělat 
něco mimořádného...

Neděle 18. června 
14.30 AUTA 3
Animovaná komedie (USA 2017, ČD, 

3D). Slavný závoďák s číslem 95 musí v 
závodu o Zlatý píst dokázat, že nepatří do 
starého železa. 

17.00 PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALA-
ZAROVA POMSTA, opakování ve 2D.

Čtvrtek 22. června
17.00 NA MLÉČNÉ DRÁZE
Drama (Srbsko / VB / USA 2016, T, 15+, 

2D) Emir Kusturica se po dlouhých letech 
vrací po boku Monicy Bellucci (Benátky 
2016 - Malý Zlatý lev).

19.30 TRA NSFOMERS: POSLEDNÍ 
RYTÍŘ

Akční Sci-Fi (USA 2017, T, 3D)premié-
ra, A. Hopkins, M. Wahlberg, L. Haddock, 
J. Goodman. 

Pátek 23. června 
17.00 AUTA 3 - Opakování ve 2D.
19.30 STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 – 

Opakování ve 3D.

Sobota 24. června
14.30 MIMI ŠÉF
Animovaná komedie (USA 2017, ČD, 

2D) Navenek sice působí jako roztomilé 
batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen 
posedlý obchodem.

17.00 SMRTIHLAV
Životopisný válečný (Fr. / VB / Belg. / 

USA 2017, T, 2D) Nové fi lmové zpracová-
ní atentátu na Heydricha. Hrdinství a nelí-
tostné zlo...

19.30 TRA NSFOMERS: POSLEDNÍ 
RYTÍŘ – Opakování ve 2D.

Neděle 25. června
14.30 AUTA 3 - Opakování ve 2D.
17.00 MUMIE – Opakování ve 2D.

Čtvrtek 29. června
17.00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE
Animované fantasy (USA 2017, ČD 2D). 

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vy-
dává společně s Koumákem, Nešikou a Si-
lákem na vzrušující a napínavou pouť...

19.30 FILM NA PŘÁNÍ - Hlasujte z 
nabídky fi lmů, který chcete nejvíce vidět! 
Hlasujte na www.dkzdar.cz!

Pátek 30. června
17.00 JÁ, PADOUCH 3
Animované Sci-Fi (USA 2017, ČD, 3D). 

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí 
mimoní pomocníčci v novém dobrodruž-
ství.

19.30 ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL – Opakování ve 2D.

6. a 7. 6. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKA FU

10. 6. | 22.00
NANO - indie elektro pop

11. 6. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Farář Jan Keřkovský a kapela Bullerbyn

14. 6. | 18.00
KNIHOVNY PALMOVÝCH LISTŮ
Přednáška o čtení v pradávných knihov-

nách

17. 6. | 21.00
VOJTŮV PARKOUR JAM 2017
Vystoupení skupiny FUNKY SHIP z 

Třeště

23. 6. | 21.00
THE OUTCASTS
Legendární irská kapela a s nimi Kúrovec 

z Moravských Budějovic.

Čt 15. 6. 16.00 Sbor husitské církve, Ko-
pečná 13 

HUSOVY STOPY
Jan Hus po sobě nechal stopy. Jsou ji-

mi hodnoty jako pravda, víra, důstojnost, 
svoboda, odvaha, láska...Mají co říci lidem 
dnešní doby? Přednáší David Loula, prezi-
dent spolku České studny. 

Akce pro členy a zájemce z řad občanů.
Ne 4. – pá 9. 6. Poznávací pobyt „Pá-

lava“ – odjezd 4. 6. v 10.00 od zastávky 
MHD ul. Žižkova (před MěÚ), vedoucí D. 
Krejčí.

St 21. 6. 10.00 Den zdraví s pohybem 
a chůzí - Pilák – amfi teátr:  výuka chůze s 
holemi NW a společný pochod (délka dle 
vlastního výběru), zapůjčení holí NW, mě-
ření krevního tlaku, BMI, %tuku v těle, ve-
de Mgr. Marie Žilová. 

Součástí akce je přednáška: Chůze – nej-
účinnější a nejpřirozenější pohybová akti-
vita. Podpořil úřad Kraje Vysočina.

Čt 29. 6. 15.00 Bowling SAUNA, vedou-
cí Marie Hrdinová.

Květnová akce K prameni Chrudimky a 
kvetoucím vstavačům byla přesunuta kvů-
li nepříznivému počasí pro vývoj rostliny. 
Info v klubu. 

Nedělní turistické vycházky:
 4. 6. Ořechov-Osová Bítýška-Zábla-

tí–Osová Bítýška
(6 km), sraz 10.20 hod. nádraží
11. 6. Veselíčko – Žďár (8 km) v 12.30, 

nádraží
18. 6. Rozsochy-Domanínský rybník-

Bohuňov-Skalský dvůr-Rovné
(10 km) v 10.30, nádraží
25. 6. Budeč-Babín-Matějovský ryb-

ník-Nové Veselí, cestou opékání buřtů (8 
km) v 12.30 nádraží

Pozor: odjezd na pobytový zájezd do 
Českosaského Švýcarska 17. 6. je v 7.30 
hod. Z parkoviště u Městského úřadu.

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

ORIENTAČNÍ BĚH UKÁZKOVĚ
Sportovní klub orientačního běhu SKP 

Žďár n. S. pořádá ukázkové akce  sportu 
pro veřejnost. Možnost praktického od-
zkoušení práce s mapou. Více na www.skp-
zdar.cz   

 3. 6. Rozhledna Hýlačka (15 km) 7.30 
AAA-autobus

10. 6. 410. výročí města Žďáru - účast 
na pochodu 9.30 U Ivana

17. 6. Kolem Doubravníku (12 km) 
8.20 nádraží ČD

24. 6. Jihlava – Heroltice – Bosch (13 
km) 7.20 nádraží ČD

Vycházky jsou určené pro veřejnost. 

Stadion Na Bouchalkách,
více na www.fczdas.cz

Mistrovská kopaná (zápasy o mistrovské 
body) 

Muži A 
So 10. 6. 17.00 ZR - FC Pelhřimov

Muži B 
So 3. 6. 16.30 ZR - FC. Vladislav
Ne 18. 6. 16.30 ZR - Sok. Kouty

Dorost st. + ml.
So 3. 6. 10.00 + 12.15 ZR - FC Pelhři-

mov
So 10. 6. 10.00 + 12.15 ZR - FC Velké 

Meziříčí

Žáci st. + ml.
Ne 11. 6. 9.00 + 10.30 ZR - Slavoj Polná

Přípravka st. a ml. B
Ne 4. 6. od 9.00 turnajově FC Žďas, He-

rálec, Měřín.

3. 6., 4. 6. MUDr. Olga Semerádová, 
Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)

10. 6. MUDr. I. Musilová, Sokolovská 
13, Velké Meziříčí (566 524 203)

11. 6. MUDr. Kateřina Pařízková, Stu-
dentská 7, ZR 4 (566 690 130)

17. 6. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 
1499, N. Město n/M (722 410 010)

18. 6. MDDr. Radka Prouzová, Rado-
stín n/Osl. 71 (799 505 925) 

24. 6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 
580, Bystřice n/P (566 688 235)

25. 6. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 
11, V. Meziříčí (777 630 611)

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

Do 9. 6. Pasování žďárských prvňáčků 
na čtenáře. Třídy obdrží knihy v rámci ce-
lostátního projektu „Už jsem čtenář - kníž-
ka pro prvňáčka“, který probíhá pod zášti-
tou SKIP ČR.

Do 9. 6. Znáte mě? Vědomostní testík v 
rámci oslav povýšení Žďáru na město pro 
dětské čtenáře v pobočce Nádražní. Akce s 
podporou MK ČR.

Út 6. 6. 17.00 Kardinál Ditrichštejn - 
Přednáška Mgr. Stanislava Mikuleho v rám-
ci oslav povýšení Žďáru na město. 

Akce s podporou MKČR.

So 10.6. 9.00–12.00 Den Žďáru v 
knihovně - Tvůrčí dílna, kvízy, výstava 
„Putování za Santinim“.

St 14.6. 17.00 Poetické kafíčko - Vy-
stoupení žáků liter.-dramat. a hudeb. oboru 
ZUŠ F. Drdly pod vedením J. Mifk ové. Let-
ní čítárna (popř. v knihovně).

Pá 30. 6. 20.00 GeNarrator: Spontán-
ní drama i humor jako z knihy - divadelní 
představení v podání dvou ostřílených im-
provizátorů + nebojácného hudebníka...
Letní čítárna.

Výstavy v knihovně:
Žďár nad Sázavou – Pavel Remar, knižní 

a kalendářové fotografi e. Vestibul Čechova 
domu.

Putování za Santinim - Nejvýznamnější 
Santiniho stavby. Odd. pro dospělé čtená-
ře.

 
Knihovnické pohádky - Výtvarné zpra-

cování četby žáků 2.C. a 5.A.
ZŠ Palachova v rámci celostátní akce 

„Celé Česko čte dětem“. Odd. pro děti a 
mládež.

Od 19.6. Prezentace četby žáků ZŠ Pa-
lachova - Žáci 5.A. představí ukázky svých 
čtenářských listů. Odd. pro děti a mládež.

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@
knihzdar.cz, tel: 566 623 766. 
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Den Žďáru v letošním slav-
nostnějším duchu se protáhne 
na celý víkend. Je totiž 
410. výročí od udělení 
městských práv. 

 Lenka Kopčáková

Pátek 9. června   
Oslavy zahájí od  19.30 večerní kon-

cert  v zámecké bazilice. Těšme se na 
ryze barokní hudbu, v podání Czech 
Ensemble Baroque. Zazní v rámci fes-
tivalu Concentus Moraviae.

Od 20 hodin také na dvou mís-
tech Žďáru vypuknou Muzejní noci. 
Ta zámecká nese podtitul „Hvězda 
jako symbol Santiniho“, téma v Regi-
onálním muzeu města zní „Od kolo-
nisty k měštanovi“. 

 „Během Muzejní noci přiblížíme 
postavy a události spojené s dějinami 
Žďáru do povýšení, na následující etapu 
navazuje Den Žďáru,“ vysvětluje Sta-
nislav Mikule.

 Výstava k dějinám města zohledňu-
je letošní Rok českého baroka, takže 
poznáme, jak se ve Žďáře žilo v době 

Dne 11. června 1607 František kar-
dinál z Ditrichštejna povýšil Žďár na 
město. Stvrdil a rozšířil tak jeho výsa-
dy. Letos je to  rovných 410 let.

K výročí nabytí městských práv 
připravilo Regionální muzeum měs-
ta výstavu v budově Tvrze, s názvem 
Žďár městem – 410 let od povýšení 
Žďáru na město.

„Výstava potrvá od 6. 6. do 10. 9. 
2017 a návštěvníky seznámí s běž-
ným životem obyvatel po oné události. 
Se vším, co jim tato změna přinesla,“ 

naznačuje průvodkyně RMM Kamila 
Dvořáková. 

Zájemci navštíví jarmark, pivovar 
i hospodu, seznámí se s fungováním 
žďárských cechů i s výrobky místních 
řemeslníků. Chybět nebude ani náv-
štěva rathauzu, budovy, v níž zaseda-
la městská rada i soud. „V rathauzu 
také pracovali úředníci, byla tu ulože-
na městská pokladna, šenkovalo se zde 
pivo, skladovala sůl, a v šatlavě se uplat-
ňovalo právo útrpné,“ dodává Dvořá-
ková. -lko-

Žďár byl povýšen 
na město před 410 lety

Den Žďáru je letos i s výročím

Vzhůru do věže!
Na Den Žďáru 10. června si můžeme 

slavící město prohlédnout z ptačí per-
spektivy. Musíme ovšem zdolat 103 
schodů a vystoupat do věže kostela sv. 
Prokopa. Odměnou za výstup je turis-
tické razítko. 

Prohlídky potrvají mezi 13. a 20. 
hodinou, tradičně s výkladem prů-
vodců z Regionálního muzea.  -lko-

Rok baroka 
očima dětí z MŠ
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Žďárské noviny

 Netušíte, kdo byl Smil z Lichten-
burka, k čemu sloužila panská lázeň, 
kdo a proč mukal, nebo co měl v pra-
covní náplni rychtář? Dávní obyvate-
lé Žďáru vám to rádi povědí, a někte-
ré dovednosti si i sami vyzkoušíte…

Stačí přijít na již devátou Muzejní noc, 
s letošním podtitulem Od kolonisty k 
měšťanovi.

Koná se v pátek 9. 6. od 20.00 - 24.00 
hodin v  Regionálním muzeu města a 
okolí.

„Nenáročná procházka po bezprostřed-
ním okolí žďárské Tvrze vtáhne návštěv-
níky do historie Žďáru od počátků osídlení 

až k povýšení na město v roce 1607,“ říká 
za pořadatele Kamila Dvořáková. Na 
konci cesty významná osobnost žďár-
ských dějin prověří nabylé znalosti náv-
štěvníků, a pokud uspějí, získají malou 
pozornost.

„Plán cesty obdržíte na Tvrzi! Dobrou 
obuv a náladu s sebou,“ dodává průvod-
kyně. 

Během Muzejní noci můžeme na Tvr-
zi také zhlédnout výstavu k 410. výročí 
povýšení Žďáru na město. Při nepříz-
nivém počasí se program přesune do 
budov Tvrze a Moučkova domu. -lko-

Město ocení 
Sáblíkovou

Žďár přivítá svoji fenomenální 
sportovkyni Martinu Sáblíkovou 
v pondělí 5. června, od 15 hodin, 
na Staré radnici.

Letos byla na MS jednou zlatá a dva-
krát stříbrná, ve víceboji na ME stří-
brná. „Rádi bychom ji za tento výkon 
ocenili a poděkovali jí, i trenérovi Petru 
Novákovi,“ říká místostarosta Josef 
Klement s tím, že Martina dostane od 
města drobný dar, ale více neprozra-
dil. Poté se Martina zapíše  do kroni-
ky města. 

„Událost využijeme i k ocenění dvou 
týmů mladých basketbalistů, kterým 
předá ocenění právě Martina Sáblíko-
vá,“ informuje Klement. To bude jistě 
pro mladé sportovce zážitkem. Žáky-
ně 2. ZŠ vyhrály Sportovní ligu ZŠ 
a tým TJ Žďár vyhrál národní fi nále 
smíšených družstev U 11. 

Ve vestibulu Staré radnice následně 
proběhne autogramiáda Martiny S.  
 -lko-

„Ještě jsme 
ve válce“

Od kolonisty k měšťanovi…

Tak se jmenuje výstava na  ZŠ Šver-
mova 4. Otevírá 6. června.

Třináct vynikajících českých a slo-
venských kreslířů ztvárnilo třináct pří-
běhů z naší nedávné minulosti. Patří 
konkrétním lidem, jejichž osudy byly 
poznamenány totalitním režimem. 

Vernisáž společného projektu n. o. 
Post Bellum, Ústavu pro studium tota-
litních režimů a nakladatelství Argo 
začíná v 15 hodin ve foyer ZŠ. Během 
června mohou výstavu zhlédnout pře-
dem nahlášené školy a  návštěvníci. 
Akce tematicky volně navazuje na loň-
skou výstavu „Zkouška odvahy“. -red-

Hvězda Vysočiny slaví rok baroka,
Nejen Zelená hora padla nám do oka.

Děti ze všech žďárských školek 
malovaly barokní stavby v našem měs-
tě, a tím se zapojily do letošního Roku 
českého baroka. 

 Jak vybrat z každé školky maximál-
ně pět výkresů? To byl pro paní uči-
telky obtížný úkol, protože výtvarné 
práce dětí byly velmi zdařilé, a pro-
story Malé galerie nedovolují vystavit 
větší počet prací. 

Výstava je k vidění do 20. června.  
Přijďte se podívat!

 (Převzato z webu MŠ)

raného baroka a jak tehdy město fun-
govalo. „Právě získaná privilegia v té 
době defi novala rámec života města,“ 
vysvětluje Miloslav Lopaur. 

 Pracovníci RMM také na podzim-
ní měsíce chystají přednášky na téma 
Život v barokním Žďáře 17. a 18. sto-
letí, které uspořádá Knihovna M. J. 
Sychry.  

 Ale nyní, těsně před oslavami, zazní 
v úterý 6. 6. v knihovně od 17 hodin 
přednáška s názvem „Kardinál Dit-
richštejnů“. Tu její autor Stanislav 
Mikule směřuje právě k povýšení 
Žďáru na město. 

K němu došlo přesně 11. června 
1607.

 
Sobota 10. června

Hlavní den oslav startuje historic-
kým průvodem, který půjde od par-
ku U Ivana přes pěší zónu na náměstí 
Republiky. 

V 10.30 budou slavnosti otevřeny, 
a diváci spatří dramatizaci předání 
městských práv.  Tu ztvární členové 
Žďárského divadelního spolku a his-
torického šermu Flamberg. 

„I když je to tradiční scéna oslav měs-
ta, naposledy byla k vidění v roce 2007, 
při 400. výročí města. Vycházíme z 
toho, že řada Žďáráků se za těch deset 
let narodila ,“ vysvětluje starosta Zde-
něk Navrátil.  

Program bude probíhat jak na 

pódiu, tak i na Farských humnech. Je 
laděn do atmosféry letošního Roku 
českého baroka. 

Jak starosta popisuje, Den Žďáru 
bude mít dvě hlavní scény. Děti si při-
jdou na své v horní části náměstí, a na 
teenagery čeká např. slackline, par-
kour či žonglování u Rákosníčkova 
hřiště. Na pěší zóně se má prezentovat 
festival KoresponDance 2017. Pány 
kluky zase na Doležalově náměstí 
zaujmou ukázky techniky a vozidel 
IZS. Zábavný program pro děti chys-
tá i knihovna, a na vláčky Modelové-
ho království mají děti vstup zdarma. 
Historický program na Farských hum-
nech přiblíží barokní hudbu, příběhy 
z dávných časů, šermíře i sokolníky  
v režii  Flambergu. Za sokolovnou se 
zase představí  sportovní kluby a spol-
ky. Na to všechno můžeme shlížet 
z věže  sv. Prokopa.

V zelenohorském kostele čeká věřící 
mše svatá  za zemřelé i žijící obyvatele  
města, od 17.30 si ve žďárské památ-
ce UNESCO můžeme bezplatně užít 
komentovanou prohlídkou.  

Výstavní síně přináší povšechně 
expozice zaměřené na baroko.

Tento den opravdu nebudeme vědět, 
co dřív. Na Pilské nádrži vypukne ve 
13 hodin závod Dračí Pilák. K přesu-
nu z náměstí můžeme využít MHD 
zdarma, střed města bude po celý den 
dopravně uzavřen. 

 Neděle 11. června
Milovníci jízdy na bicyklech se 

mohou těšit na slavnostní otevření 
nové cyklostezky mezi Žďárem a No-
vým Veselím. To se koná odpoled-
ne od 14 do 16 hodin u Votoupalova 
rybníku. „Je to asi v půlce trasy. Vezmě-
te děti a přijďte. Opečeme si špekáčky 
(budou připravené na místě) a pobrat-
říme se s Novoveselskými,“ vzkazuje 
starosta Zdeněk Navrátil. 
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Využijte omezenou nabídku skladových vozů se skvělou výbavou:

• Metalický lak
• ESC – el. stabilizující systém
• 4x airbag
• Klimatizace
• El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka
• 2x el. okna
• Mlhovky
• Kožený volant
• Palubní počítač 
• Rádio

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

399 900 KČ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO … s.r.o. 

www.auto-auto.cz

ŠKODA YETI TRUMF   

• Centrální zamykání s dálkou
• Zadní sedadla Varioflex
• Vyhřívaná přední sedadla
• Parkovací senzory vzadu
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