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Kolem Orlovny 
neprojedete

Úplná uzavírka křižovatky ulic 
Revoluční, Komenského, Libická a 
Okružní platí současně na hranici 
sídlišť Stalingrad a Klafar.

Řidiči se musí vydat oklikou přes 
ulice Okružní, Uhlířská a Sázavská. 

Důvodem dopravní komplikace je 
dle informací odboru komunálních 
služeb přeložka vodovodního řa-
du a výstavba dvou nových zastávek 
MHD, s názvy Libická a Sázavská, 
v budovaném sídlišti. To s sebou při-
neslo i omezení linek MHD č 1, 4 a 
8.

Stavba běží  od 24. 7.  a potrvá  do 
31. 8.  Je rozdělena do čtyř etap. Sou-
časně již do 5. 8. běží třetí etapa, s 
úplnou uzávěrou křižovatky a ulic 
Libická a Komenského. Dokončo-
vací práce poslední etapy budou bez 
omezení provozu. -lko-

Až opět pojedete přes kamen-
ný most se sochami, nebo po 
jeho postranních lávkách zamí-
říte směrem k zámku, či na Pi-
lák, rozhlédněte se. Právě se 
nacházíte v území vítězné Stav-
by roku Kraje Vysočina za rok 
2016.

O vítězství  žďárské stavby rozhod-
la před prázdninami odborná komise 
architektů, která v soutěži hodnotila 
patnáct nominovaných staveb, rozdě-
lených do čtyř kategorií.

Stavbu s názvem „Pěší trasy podél 
barokního mostu Žďár nad Sázavou“ 
vybrala porota jako nejlepší v oddí-
le Dopravní stavby. To za estetické a 
konstrukční řešení lávek, které zohled-
nilo dominantní vzhled historického 
kamenného mostu.

Už roky předtím lidé na tomto frek-

ventovaném místě u zámku volali po 
bezpečných pěších trasách. Je tu velká 
návštěvnost zámku, baziliky, a místní 
děti navštěvují první stupeň ZŠ v zám-
ku. Turisté z  parkoviště míří také k 
poutnímu kostelu na Zelené hoře, řa-
da Žďáráků se tudy vydává na Pilák. 

Na barokní most je pěším vstup 
zakázán. Bezpečnost frekventovaného 
pohybu chodců v jeho těsné blízkosti 
bylo třeba vyřešit jiným přemostěním 
Stržského potoka. Také chyběl zruše-
ný přechod pro chodce, který již nevy-
hovoval bezpečnostním parametrům, 
rozšířit  bylo třeba  i parkoviště před 
zámkem. 

Stavbu na objednávku radnice vypro-
jektovala brněnská společnost PK Os-
sendorf. Dílo za víc jak 13 miliónů rea-
lizovala od září 2015 do konce června 
2016 velkomeziříčská fi rma Gremis. 

Ta také při červnovém vyhláše-
ní Stavby Vysočiny 2016 obdržela za 

provedení, kromě zmíněného titulu, i 
Cenu České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků. 

Jak doplňuje místostarosta Josef Kle-
ment, do Žďáru šel ještě jeden titul: 
Stavba Vysočiny za rok 2016. „V kate-
gorii Rekonstrukce staveb občanské vyba-
venosti ji získalo Muzeum nové generace 
Zámek Žďár,“ informuje. To za harmo-
nické spojení budovy bývalého zámec-
kého pivovaru a moderní expozice.

 „V území jsme začali asi před osmi 
lety naučnou stezkou kolem Zelené hory, 
pokračovali jsme lávkami kolem barokní-
ho mostu a letos na jaře jsme pro Kinské 
dokončili úpravu prostoru před Muze-
em nové generace,“ ohlíží se stavař Ing. 
Miroslav Štola. 

Jak potvrzuje starosta Zdeněk Navrá-
til, příprava, prosazení a vlastní realiza-
ce stavby ve veřejném prostoru  není 
nikdy jednoduchá. Jak říká, musely 
se sladit zájmy několika vlastníků, ať 

Kinských, majitelů Táferny, Povodí, 
v památkově chráněném území bylo 
nutné zohledňovat názory Památkové-
ho ústavu. 

„Těch institucí, které do stavby obou 
lávek a parkoviště vstupovaly, bylo neuvě-
řitelně mnoho. Díky fi rmě Gremis, která 
vše dodavatelsky realizovala, se podařilo 
stavbu, i přes mnoho vlivů, dotáhnout do 
konce,“ ohlíží se šéf radnice.

Na otázku ŽN, co bylo na stavbě nej-
náročnější, Ing. Štola uvádí, že právě 
sladit zájmy všech zúčastněných.  „Jsem 
rád, že jsme se dokázali dohodnout na 
druhé západní lávce (u Táferny). Ta byla 
zpočátku z původního projektu vyňata, a 
pak byla zase navrácena,“ říká.

 Na začátku prý byly také velké pro-
blémy s únosností půdy na parkovišti, 
protože se nachází v lokalitě bývalého 
rybníka. „Samotná stavba lávek nebyla 
až tak složitá, ale pro nás velice zajíma-
vá,“ dodává za stavaře Štola. -lko-

TRA SY PRO PĚŠÍ, lávky a parkoviště u zámku získaly titul i cenu. Foto: Lenka Kopčáková

Lávky a chodníky jsou Stavbou Vysočiny

 

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

www.vodaservis.cz

ZÁVLAHOVÉ 

 ČERPACÍ  TECHNIKA

 SYSTÉMY 



STRANA 2 Aktuality ŽN - SRPEN 2017

Městská hromadná dopra-
va ve Žďáře se dočkala vel-
kých změn. Je nový jízdní 
řád lepší, nebo v něm občané 
vidí rezervy? Řada seniorů 
si ŽN postěžovala, že postrá-
dají několik ranních spojů na 
polikliniku a do centra, škol-
ní autobus podle nich nestačí, 
obávají se, že od září bude plný 
dětí… 

 Lenka Kopčáková

Na str. 9 přinášíme k tématu anketu 
politických klubů zastupitelstva města. 
ŽN mají k dispozici vyjádření občanů. 

 Od 1. července jezdí MHD ve zcela 
novém systému a lidé studují možnos-
ti jízdních řádů, které někdy mění leti-
té zvyklosti v cestování po Žďáre. Nej-
více připomínek je ke změnám spojů 
ze Zámku a Vysočan na polikliniku.

„Jsme připraveni na to, že každá změ-
na bývá provázena jak kladnými, tak i 
negativními reakcemi,“ připouští staros-
ta Zdeněk Navrátil.

Základní páteřní kostru nové MHD 
tvoří periodické linky č. 2, 4, 5 a 8. 
Částečně pracovní jsou linky č. 1, 6, 7 
a 9. Linka č. 7 slouží k posílení spojení 
mezi Zámkem a poliklinikou. 

Jak ještě před spuštěním změn MHD 
starosta uvedl pro novináře, některé 
připomínky se už podařilo zapracovat 
do nyní platného jízdního řádu a právě 
běží zkušební půlroční provoz.

Lidé z Vysočan však nejvíce upozor-
ňují na nově chybějící ranní spoje mezi 
7:30 do 9:43 hodinou, kdy podle nich 
vypadly spoje směr poliklinika. Právě v 
této době je nejvíce ošetření.

„Lidem, kteří byli zvyklí cestovat ,dvoj-
kou´, přináší řešení i linky č. 5 a 7. Je tře-
ba jízdní řády nastudovat. Chápu, že 
kdo byl zvyklý dvacet let jezdit ,dvojkou´ 
tak se mu zdá, že došlo ke změně k horší-
mu.  Ale obslužnost čtvrtí zůstaly zacho-
vány, jen někdy se musí jít na jinou lin-
ku a zastávku,“ uvádí starosta Zdeněk 
Navrátil. Dodává,  že čtvrti zůstávají 

obslouženy v časech jako doposud. 

Spoje k poliklinice
Vysočanští však pro ŽN poukazu-

jí:  Linka č. 2 (nádraží - náměstí - Stu-
dentská - ZR 5 (Vysočany) - Zámek - 
Pilská nádrž) ve směru ze ZR2 a ZR5 
k poliklinice jede dopoledne v 7:10, 
9:43, 10:43 a  11:43 hodin.

Městem doporučená vykrývající 
linka č. 7 (nádraží - ZR 3 - Student-
ská - ZR 5 - TOKOZ) jede dopoled-
ne ve směru k poliklinice v 6:00, 7:30, 
10:10 hodin. Staví u polikliniky, a pak 
již nemíří na náměstí, což dříve zejmé-
na senioři z odlehlých čtvrtí využívali 
k nákupům a vyřizování v centru, ale 
jede k okresu a na Staligrad.  

Linka č. 5 (nádraží – ZR 4 – Stu-
dentská – ZR 5 – ZR 2 – Libušín – ZR 
3 – nádraží), jak Vysočanští připouští,  
poslouží dobře k návratu z polikliniky 
nebo z nákupů v centru na Brněnské. 
Klášterské doveze nejdále na Sychro-
vu ulici. 

Na „pětku“ ve směru do města 
mohou Vysočanští dopoledne nased-
nout na zastávce Vnitřní v 6:49, 7:49, 
8:49, 10.49  11.49, spoj pokračuje 
do ZR 2, nejvzdálenější zastávkou je 
Sychrova, kam musejí případně lidé z 

dalších částí ZR 2 dojít. A pak se spoj 
vrací do Žďáru. Lidé, co chtějí na poli-
kliniku, musí vystoupit na zastávce 
Žižkova, a pak k poliklinice dojít víc 
jak 200 m přes světelnou křižovatku. 
To je však dle seniorů možnost, jen 
pro ty lépe pohyblivé... 

Jak se zástupci radnice shodují, veš-
keré připomínky občanů město shro-
mažďuje, a ty odůvodněné by měly 
být zapracovány do fi nálního jízdního 
řádu pro rok 2018, platného od polo-
viny letošního prosince.

„O ,dvojce´ budeme ještě diskutovat v 
průběhu zkušebního půlroku. Ono nám 
totiž z průzkumu vyšlo, že v některých 
časech tato linka nebyla obsazena,“ pou-
kazuje starosta. 

Nově Sázavská, Libická 
Změna má však i své klady. Nově 

se člověk linkou č. 5 dostane každou 
hodinu na hlavní poštu, zaměstnan-
ci se lépe dopraví do průmyslové zó-
ny Jamská a dalších podniků. Spoje 
MHD nyní navazují na odjezdy rych-
líků. V srpnu také začnou linky č. 1, 4 a 
8 stavět na nových zastávkách Sázavská 
a Libická v sídlišti Klafar (linky č. 5 a 9 
zastaví jen na Libické).  

Proč nastaly změny
V posledních letech se rozrůstá síd-

liště Klafar a rozšířily se průmyslové 
zóny města. Městská hromadná dopra-
va se tedy ocitla v nové situaci města. 
Lidé také volali po návaznosti MHD 
na odjezdy vlaků. 

Radnice několik let s dopravními 
odborníky a dopravcem  vyhodnoco-
vala řadu aspektů k lepší obslužnosti 
města. V průběhu přípravného šetře-
ní proběhla swot analýza, hodnocení 
údajů z provozu let 2015 a 16, včetně 
dat od řidičů. Veřejnost byla oslovena 
dotazníky a anketou, v listopadu 2015 
probíhalo sčítání cestujících v autobu-
sech MHD. Byly osloveny podniky a 
školy s průzkumem dojíždění z byd-
liště. 

Obrovské množství získaných dat 
pak bylo počítačově zpracováno, a na 
základě průzkumu Dopravní fakul-
ta Pardubice zpracovala tzv. doprav-
ní proudy. Podle nich byly navrženy 
úpravy linkového vedení MHD. 

„V tomto městě byl realizován snad nej-
rozsáhlejší průzkum dopravního chování 
Žďáráků, s obrovským množstvím roz-
ličných dat, abychom byli schopni zjistit 
potencionál odkud a kam se různé skupi-
ny lidí nejvíce pohybují,“ ohlíží se staros-
ta Zdeněk Navrátil. 

Letos do MHD 7,8 miliónu
MHD je však limitována množstvím 

ujetých km a dotací ze strany města. 
Jak připomíná místostarosta Josef Kle-
ment, zastupitelstvo již počet kilome-
trů navýšilo s cílem vyhovět požadav-
kům občanů ke zkvalitnění MHD. 
„Schválený rozpočet na rok 2017 počí-
tal původně pro MHD s částkou 6,5 mil. 
Kč, po květnovém rozpočtovém opatření 
ve výši 1,3 mil. Kč se částka na MHD 
zvýšila na 7,8 mil. Kč,“ poukazuje mís-
tostarosta. Je přesvědčen, že pracovní 
skupina MHD pod záštitou starosty 
a za spolupráce Dopravní fakulty Jana 
Pernera z Pardubic  a angažovaného 
doc. Pavla Drdly (žďárského občana), 
odvedla velký kus práce. 

Vynechané spoje MHD lidem chybí

MHD je současně ve Žďáře živým tématem.  Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Město Žďár nad Sázavou je 
nově v národní síti nabíjecích 
stanic elektrokol a elektro-
mobilů. A tak na kola znovu 
nasedají lidé, pro něž by jinak 
šlapání do kopců bylo nemysli-
telné. Nabít si můžeme zdarma 
u Staré radnice a na centrálním 
parkovišti.

 Lenka Kopčáková

Dvě stanice na dobíjení elektrokol a 
elektromobilů fungují od konce červ-
na ve Ždáře. Tentokrát v režii města. 

Vůbec první vlaštovkou byla před 
pár lety aktivita podnikatele Jana 
Hendrycha z Kaple, který dobíjecí 
stanici zřídil v rámci projektu elektro-
mobility „e-Vysočina“.

 „Chceme být regionem dávajícím šan-
ci především elektrokolům. Ta dokáží 
k cyklistice znovu přitáhnout seniory. 
Pak může na kole vyrazit celá rodina, 
a po cyklostezce mohou cestovat hned 

tři generace. Od vnoučků po prarodiče,“ 
uvádí starosta Zdeněk Navrátil. 

Na trase Evrovelo
Ve stejný čas jako ve Žďáře spustily 

nabíjecí stanice pro elektrokola také u 
novoměstského SKI hotelu v bystřic-
kém EDENU. 

Všechna tři turistická místa leží na 
trase dálkové cyklotrasy Evrovelo č. 
4, procházející celou Evropou až na 
Ukrajinu.  

„V rámci přípravy značení trasy se 
nám podařilo s Krajem Vysočina  „při-
klonit“ tuto evropskou trasu tak, aby 
procházela Žďárem, Novým Městem a 
Bystřicí,“ říká Navrátil. 

Ze Žďáru až do Bystřice lze tedy 
nově dojet po cyklotrasách, aniž by 
cyklisté museli na silnici. Ofi ciální 
otevření trasy Eurovelo č. 4 přes Kraj 
Vysočina se chystá na 5. srpna, při 
charitativní cyklojízdě Na kole dětem 
Žďárskými vrchy. 

Žďárské dobíjecí stanice pro elek-
trokola stojí u Staré radnice a kom-
binovanou dobíjecí stanici pro elek-
trokola a elektromobily najdeme na 
centrálním parkovišti v ulici Neu-
mannova. Dobrá zpráva je, že do kon-
ce letošního roku obě stanice dobíjejí 
zdarma. „Nepředpokládáme mimořád-
ně zvýšené náklady. Vycházíme ze zku-
šeností pana Hendrycha z Kaple s dobí-
jecí stanicí na elektrokola. Jedná se o 
náklady kolem 20 tisíc Kč ročně,“ upřes-
ňuje  starosta Navrátil. 

Kolik dobíjecí místa stála
Vybudování jedné dobíjecí stani-

ce vyšlo na asi 100 tisíc Kč. Město v 
rozpočtu vyčlenilo částku 250 tisíc 
Kč, kvůli nákladům na zemní práce a 
dovedení elektřiny ke stanicím.

Poblíž kolostavů u Staré radnice 
má nabíjecí stojan pro elektrokola 
osm zásuvek. Teoreticky si na stanici 
můžeme dobít i mobil, pokud máme 

po ruce nabíječku. 
Z bezpečnostních opatření jsou 

však zásuvky v klidovém stavu bez 
napětí a proudu. Systém funguje až 
po zaregistrování a založení účtu na 
evmapě. To nám zabere pár minut. I 
když pak neplatíme,  až zasláním sms 
na dané číslo se spustí přívod elektři-
ny do  zásuvky. 

Elektrokola dobijeme u dalších stanic
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Přesvědčte se sami v rámci zkušební jízdy.

CARTec motor, s.r.o.
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno, Tel.: 545 233 556, e-mail: prodej@cartec.cz

jaguar-brno.cz

1 Další údaje a informace o podmínkách služby Jaguar Care najdete na adrese jaguar.cz/JaguarCare
*Nabídka platí pro nové a předváděcí skladové vozy do odvolání u všech participujících prodejců Jaguar. Nezávazně doporučené cenové zvýhodnění včetně 21% DPH.

Spotřeba paliva v l/100 km: Jaguar F-PACE: 12,2–5,8 (ve městě); 7,1–4,2 (mimo město); 8,9–4,8 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 209–126. Ilustrační fotografi e.

DOKONALÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI. A DOKONALÁ CENA.

NYNÍ S BONUSEM PERFORMANCE 
VE VÝŠI 80 000  Kč.*

MAXIMÁLNÍ VÝKON  I Z HLEDISKA CENY.
JAGUAR F–PACE JIŽ OD 1 204 555 Kč.
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Již asi pětkrát žďárští zastu-
pitelé projednávali předkupní 
právo ke školní budově, která 
donedávna patřila majiteli 
proluky po Bílém lvu. Téma 
poznamenalo atmosféru i mezi 
samotnými zastupiteli.

 Lenka Kopčáková

Letos se zastupitelé města opako-
vaně zabývali předkupním právem 
na budovu Biskupského gymnázia a 
Střední školy gastronomické v ulici U 
Klafárku č. 1685. 

Na jaře zvolili nevyužití předkup-
ního práva (PP) města k budově. Na 
základě toho společnost VHS Bohe-
mia prodala a převedla budovu na 
SŠ gastronomickou. Následně škola 
požádala město o zrušení PP.

Návrh úřadu na usnesení pro zastu-
pitele měl dvě části: 1. zrušení před-
kupního práva a a 2. smlouvu o 
smlouvě budoucí.

Střední škola si vzala úvěr u banky 
a jak v ZM vysvětloval ředitel SŠ Jiří 
Sočev, požadavek na zrušení PP poda-
la banka, která v předkupním právu 
městem vidí určitou obtíž. Pokud by 
škola toto předkupní právo neměla, 
banka by jí poskytla lepší podmínky 
úvěru. 

Návrhem na zrušení PP ale předtím 
neodsouhlasili radní města, staros-
ta svolal neveřejný seminář zastupi-
telů, kde bylo téma živě diskutováno. 
Ke sjednocení názorů seminář nepo-
mohl a projednávání bodu při květ-
novém zastupitelstvu bylo v podob-
ném duchu. Starosta Zdeněk Navrátil 
dokonce zvažoval, zda nevyužije člán-
ku 13c jednacího řádu zastupitelstva 
města, o omezujícím opatření...

Někteří zastupitelé varují před rizi-
kem spojitosti školy se společnos-
tí, která ještě nevyřešila proluku po 
Bílém lvu na náměstí Republiky. Také 
zaznívalo, že soukromá škola si jako 
každý jiný podnikatelský subjekt musí 
se svou situací poradit. 

Radní a zastupitel za ODS, MUDr. 
Radek Černý poukázal na nestandard-
ní průběh tohoto bodu. „Zamrzelo 
mne, že někteří z nás zastupitelů nehájí 
město... To, co se obnažilo, a jaký jsem si 
musel udělat názor na některé jevy i per-
sonálie, to je pro mne mnohem zásadněj-
ší, než vlastní předkupní právo, které v 
praxi mnoho neřeší,“ uvedl Černý. 

Upozornil také, že společnost VHS i 
jmenované školské zařízení patří jed-
né osobě. Zástupců města se Černý 
ptal, zda se při jednání s protějškem 
ptali i na proluku po Bílém lvu. Radni-
ce dle něho měla chtít na oplátku ter-
míny a záruky. 

Na to reagoval místostarosta Ing. 
Josef Klement (KDU-ČSL), mající v 
gesci školství. Uvedl, že jako uvolně-
ný zastupitel hájí s čistým svědomím 
zájmy města a všech studentů, kteří tu 
studují. „O Bílém lvu jsme s VHS Bohe-
mia vedli řadu jednání, byl nám předsta-
ven projekt na místě vybouraného hote-
lu, který jsme diskutovali s architektem. 
Nemohu však vydírat školu o kontak-
tech na VHS, aby stavělo rychleji a pro-
luku po Bílém lvu zaplnilo,“ poukazuje 
Klement.

Radní a zastupitel za KDU-ČSL Ros-
tislav Dvořák upozornil, že se momen-
tálně neřeší VHS, ale škola. „Kdyby ta 
byla vlastníkem proluky na náměstí, 
určitě bych se zeptal,“ dodal. Dvořák 
hlasoval pro zrušení PP. „Ředitel školy 
nám doplnil vše, co jsme chtěli vědět… 
Tedy, jak fungoval nákup školy od spo-
lečnosti VHS Bohemia, a jaký rozvoj 
škola má. Myslím, že v tuto chvíli není 
třeba školu nějak blokovat,“ míní Dvo-
řák.

Jeho politická kolegyně a radní 
MUDr. Romana Bělohlávková  mj. 
uvedla, že k úhradě kupní smlouvy 
mezi SŠ gastronomickou a společ-
ností VHS poskytla banka úvěrovou 
smlouvu, která má být splacena nej-
později do dubna 2037. 

I přes různorodé názory se zastu-
pitelé shodují, že si váží  úspěšné-
ho gymnázia a gastronomické školy, 

která dělá Žďáru reklamu daleko za 
hranicemi kraje. Obavy však vzbuzu-
je žádost na netradiční dlouhodobé 
zrušení předkupního práva ze strany 
města a provázanost s dalšími subjek-
ty.  „Na internetu lze dnes najít účast 
různých osob v různých představen-
stvech a radách, a ti ,pavouci´ jsou dost 
zajímaví,“ říká MUDr. Bělohlávková.

Radnímu a zastupiteli za ANO 2011 
Ing. Radku Zlesákovi se nelíbilo, že 
po případném zrušení předkupního 
práva a nahrazením smlouvou závaz-
kovou, v návrhu nejsou uvedeny žád-
né sankce za porušení. „Tato smlouva 
je bezzubá, za její porušení nic nehrozí,“ 
konstatuje. 

Podle slov zastupitele za TOP09 
JUDr. Miloše Jirmana nemá SŠ gas-
tronomická s jakýmkoliv podnika-
telským či jiným subjektem stejné-
ho vlastníka. „Vlastníkem předmětné 
nemovitosti v katastru je zapsána SŠ 
gastronomická. Ta z hlediska fi nanco-
vání požádala na již předchozím ZM, 
zda by předkupní právo být nemuse-
lo,“ připomněl Jirman. Snahou návr-
hu města bylo dle něho nalézt meze 
záměru, jak školu zavázat, i zohlednit 
její potřeby. 

Zastupitel za ČSSD Ing. Vladimír 
Novotný pokládá za prioritní to, aby 

budova poskytovala střední školství. 
PP dle něho je jen pro případ, kdyby 
chtěl majitel budovu prodat. „Pak by 
se musel ptát města, zda za danou cenu 
budovu chce.  PP neslouží vůbec ničemu 
jinému. Majitel může budovu změnit 
na něco jiného a tomu vůbec nezabrání-
me,“ poukazuje Novotný.  

Když se zastupitelé po víc jak hodi-
ně dobrali k hlasování, rozhodovali o 
obou bodech najednou.

Zrušení předkupního práva města 
k nemovitosti, ani uzavření smlou-
vy o budoucí smlouvě o předkupním 
právu k nemovitostem, mezi městem 
a SŠ gastronomickou, neodsouhlasili. 

Jak zastupitelé hlasovali  
Pro zajímavost uvádíme, jak jmeno-

vitě zastupitelé hlasovali: 
Pro (12): L. Bárta, R. Černý, R. 

Dvořák, K. Herold, M. Jirman, J. Kle-
ment, R. Vorálek, V. Novotný, P. Sto-
ček, Z. Štursa, Š. Vidergotová, D. Zvě-
řinová. 

Proti (4): 
V. Forst, J. Mokříš, L. Řezníčková, 

R. Zlesák 
Zdržel se (7): R. Bělohlávková, 

A. Janů, Z. Kulhánek, M. Mrkos, Z. 
Navrátil, M. Olšiak, L. Zemanová. 

Omluveni: J. Brychta, R. Voráček, 
O. Vykoukal, M. H. Zrůst.

Město se předkupního práva nevzdalo

V řadách zastupitelů města došlo 
ke změnám. V červnu rezignoval 
zastupitel za TOP 09 JUDr. Miloš 
Jirman. 

Těsně před zasedáním ZM poslal své 
stanovisko starostovi města, kterého 
požádal, aby jej přečetl v zastupitel-
stvu.  

Toho se ujal Jirmanův politický kole-
ga Bc. Ladislav Bárta. 

Rezignující zastupitel mimo jiné 
píše:  ...Ve shodě s panem starostou mohu 
potvrdit, že k tomuto kroku mne ved-
ly osobní důvody, když rétorika a útoky 
některých konkrétních členů zastupitel-
stva na posledních dvou jednáních ZM, 
a také na semináři zastupitelů se mne 
opravdu osobně dotkly. 

Všem zastupitelům, kteří pracují v 
zájmu města bez invektiv a vyřizová-
ní osobních účtů, jakož i vedení města a 
celému městskému úřadu děkuji za spo-
lupráci a těším se třeba někdy na shleda-
nou.
Ve Žďáře n. S. 22. 6. JUDr. Miloš Jirman.

 

K tomu starosta města Mgr. Zde-
něk Navrátil v zastupitelstvu řekl: 
„Já jsem hovořil s panem Jirmanem při 
podávání rezignace. I já to hodnotím 
jako osobní důvody. To je ta shoda v 
rámci dopisu.

Každopádně každý má právo si mys-
let co chce, a vysvětlit to jakým způso-
bem chce.“ 

Miloš Jirman patřil k déle slouží-
cím zastupitelům města. Popr-
vé kandidoval za Občanské fórum 
v roce 1990 jako 27letý. 

Zastupitelem města za ČSSD bez 
politické příslušnosti byl zvolen pro 
druhé porevoluční volební období 
(1994 – 1998) a následně za NEZ 
bez PP pro roky 1998 – 2002.

Po pauze dvou volebních obdo-
bí Miloš Jirman kandidoval v roce 
2010 do zastupitelstva města jako 
člen TOP09. Za tuto stranu byl zvo-
len i v následujících volbách v roce 
2014. 

Během jednání zastupitelstva Jir-
man coby právník v diskuzi zastu-
pitelů upozorňoval na různé aspek-
ty ze svého odborného pohledu. 
Spolu s právničkou města byl tak 
zastupitelům při rozhodování další 
pomocí. 

Miloši Jirmanovi je nyní 54 let, 
zastupitelem města byl celkem 19 
let. Pro ŽN se ohlíží, jak nastoupil 

do první rady, která byla vytvořena 
po revoluci za starosty Ott o Žurka. 
Na toto období prý také nejraději 
vzpomíná. 

„Možná, že jsme v té době byli v řa-
dě směrů amatéři, ale chovali jsme 
se k sobě slušně a hledali a nacházeli 
řešení bez politikaření a prosazování 
osobních, či skupinových zájmů. To 
asi nebyla ta pravá politika, ale bylo 
to fajn,“ říká odcházející zastupitel 
Miloš Jirman. 

Krátce po jeho rezignaci obdržel 
starosta také písemné rezigna-
ce čtyř náhradníků z kandidátky 
TOP09, Stanislava Růžičky, Davida 
Odvárky, Radka Studeného a Zden-
ky Volavé.

Do zastupitelstva tak usedne až 
pátý náhradník, ředitel základní 
školy, Mgr. Tomáš Augustýn. Rada 
města mu již předala osvědčení, 
že se stal žďárským zastupitelem. 
Slib složí při nejbližším zasedání ve 
čtvrtek 7. září.  -lko-

MILOŠ JIRMAN byl zastupitelem 
města 15 let. Nyní rezignoval. 

 Foto: archiv

Rezignoval zastupitel i čtyři náhradníci

Uzavírky silnic v okolí Žďáru
 Do  15. 9. - úplná uzavírka silnice I/37 u obce Sklené n. O.

Objížďka: přes Ostrov n.Osl., Bohdalec, Radešín, Bobrová, Moravec, Kři-
žanov.

 Do 31. 8. - úplná uzavírka silnice III/3538 v průtahu Matějovem. 
Objížďka: obousměrně, z Nového Veselí po silnici č. III/3539 přes Újezd a 
Sirákov do obce Poděšín, po silnici č. III/35210 do obce Nížkov, po silnici č. 
II/352 do obce Sázava.

 Do 31. 10. - úplná uzavírka silnice II/354 a mostu v Radostíně nad Osla-
vou. Objížďka: Pro vozidla do 7,5 t včetně BUS: po III/34826 a III/35429 
Radostín n.O., Pavlov a Zahradiště

 Do 30. 9. - úplná uzavírka silnice III/35729 Bohdalov – Zahradiš-
tě, 2. etapa v úseku Pavlov – Bohdalov. Objížďka: obousměrně po silnicích 
III/34826, II/348, II/353 a II/388 z Pavlova přes Milíkov, Černá, Arnolec, 
Stáj a Rudolec do Bohdalova. Více na: www.tudyne.cz  -lko-
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Mladí technici ze žďárské prům-
ky letos na jaře bodovali v soutěžích 
celostátní přehlídky České ručičky. 
Obsadili první pozici v rámci krajů. 
Zde je malé ohlédnutí.

Národní soutěž v programování 
CNC obráběcích strojů suverénně 
vyhrál Josef Vrbka, student 4. roč-
níku Vyšší odborné školy a Střed-
ní průmyslové školy ve Žďáru nad 

Sázavou. Cílem akcí byla propaga-
ce technických řemesel a porovnání 
připravenosti budoucích absolventů 
škol technického zaměření. Soutěž 
prokázala odbornou zdatnost mla-
dých techniků z Vysočiny.

Řemeslo Vysočiny 2017
V pořadí první byla letos v únoru 

krajská soutěž s názvem Řemes-
lo Vysočiny 2017. Proběhla pod 

patronací Cechu KOVO a Kraje 
Vysočina. Žďárská VOŠ a SPŠ při ní 
hostila na 32 studentů z osmi střed-
ních škol Kraje Vysočina, a dokonce 
ze dvou partnerských škol ze Sloven-
ska. 

Svoje dovednosti porovnávali stu-
denti oborů obráběč kovů a mecha-
nik seřizovač. Jejich výsledky hodno-
til tým vylosovaný z pedagogického 
doprovodu. 

„Soutěž probíhala hlavně v rovině 
praktické, kde obráběči kovů soustruži-
li kovový obrobek a mechanici seřizo-
vači psali program na výrobu kovové 
součásti na CNC fr éze. V teoretické 
části měli soutěžící za úkol zpracová-
ní protokolu měření a rozbor uložení a 
výpočet otáček vřetene soustruhu,“ při-
bližuje Petr Libra, správce informač-
ních techonogií na zdejší škole.

V jednotlivcích zvítězil za katego-
rii mechanik seřizovač Josef Vrbka 
z domácí školy, z družstev byli opět 
nejlepší domácí Dominik Svoboda 
a Josef Vrbka.

V soutěži soustružníků obrábě-
čů zvítězil Martin Pospíchal ze 
Střední školy průmyslové, technic-
ké a automobilní Jihlava, a nejlepší 
schopnosti prokázal tým ze Střed-
ní odborné školy Jana Tiraye Vel-
ká Bíteš ve složení Petr Veverka a 
Jakub Vochyán. 

Vítězové postupovali do celostátní 
soutěže České ručičky.

Mechanici seřizovači se utkali v 

březnu v Brně, a soustružníci z celé 
republiky poměřili síly v Chomuto-
vě.

Výsledky krajské soutěže 
MECHANIK - SEŘIZOVAČ
Družstva 
1. Dominik Svoboda, Josef Vrbka, 

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
2. Jakub Barbořík, Aleš Katolický, 

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
3. Šimon Frank, Petr Svoboda, SŠ 

průmyslová, technická a automobil-
ní Jihlava (Pokračování na str. 6)

V Českých ručičkách bodovali Žďáráci

ŘEMESLNÍKEM národní soutěže 
Kovo Junior 2017 byl Josef Vrbka, letos 
na jaře student 4. ročníku  VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou. 
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TES s.r.o. 
Pražská 597
674 01 Třebíč

Společnost TES s.r.o. poskytující inženýrské služby  a 
technickou podporu v oblasti jaderné energetiky hledá  
pro pracoviště Dukovany a Třebíč spolupracovníky 
na pozice:

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte na email:prodelalova@tes.eu. Pro 
informaci o jednotlivých pozicích navštivte naše web stránky www.tes.eu nebo 
volejte tel. 568 838 421 – Věra Prodělalová

KONSTRUKTÉR – VÝVOJÁŘ HW/SW 

PROJEKTOVÝ MANAŽER

SPECIALISTA ELEKTRO

Nabízíme:

Obecné požadavky:

•  Práce ve stabilní společnosti
•  Možnost dalšího vzdělávání včetně jazykových kurzů
•  Zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, 

5 týdnů dovolené, stimulační fond)
•  Pružná pracovní doba

Nástup možný ihned • plný pracovní úvazek • pracoviště Třebíč/Dukovany.

• VŠ/SŠ se zaměřením na elektrotechniku/informatiku/strojní 
• Organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost
• Znalost práce s MS Office 
• Angličtina výhodou 
• Řidičský průkaz skupiny B výhodou

www.tes.eu

.

t08-tesD

ATMOSFÉRA  krajské soutěže mechaniků seřizovačů 
a soustružníků.  Foto: archiv školy

(Dokončení ze str. 5)
Jednotlivci
1. Josef Vrbka, VOŠ a 

SPŠ Žďár nad Sázavou
2. Dominik Svoboda, 

VOŠ a SPŠ Žďár nad 
Sázavou

3. Aleš Katolický, SOŠ 
Jana Tiraye Velká Bíteš

Josef Vrbka ze Žďá-
ru  a Aleš Katolický z 
V. Bíteše reprezentovali 
Kraj Vysočina na celo-
státní soutěži.

OBRÁBĚČ KOVŮ
– SOUSTRUŽENÍ
Družstva
1. Petr Veverka, Jakub Vochyán, 

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
2. Miroslav Doležal, Jan Kadlec, 

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
3. Martin Pospíchal, Michal Rod, 

SŠPTA Jihlava

Jednotlivci
1. Martin Pospíchal,
     SŠPTA Jihlava
2. Petr Veverka, SOŠ Jana Tiraye 

Velká Bíteš
3. Jakub Vochyán, SOŠ Jana Tiraye 

Velká Bíteš.

KOVO Junior 2017
Řemeslníky Vysočiny 2017 jsou 

žďárský Josef Vrbka a jihlavský 
Martin Pospíchal. V  umístění kra-
jů žáci žďárské VOŠ a SPŠ obsadili 
první pozici.

Soutěž v národní úrovni KOVO 
Junior 2017 v oboru mechanik 
seřizovač pokračovala v březnu v 
Brně. V konkurenci 18 žáků technic-
kých oborů hájili barvy Kraje Vyso-
čina vítěz regionální soutěže Josef 
Vrbka ze žďárské „průmky“ a bron-
zový Aleš Katolický z bítešské SOŠ 
Jana Tiraye.

Zvítězil žďárský Josef Vrbka, bíteš-
ský student Aleš Katolický se umístil 
na druhém místě národní soutěže. 

Při květnovém národním kole sou-
těže KOVO Junior oboru obráběč 
kovů – soustružení reprezentovali 
Kraj Vysočina studenti Martin Pospí-
chal z Jihlavy a Petr Veverka z V. Bíteše 

Pospíchal vysoutěžil 2. místo, 
Veverka skončil jako 10., z celkem 
18 soutěžících.  -lko-

V Českých ručičkách bodovali...

Ohlédnutí
za jarní soutěží
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Hett ich ČR – jsme pobočkou 
německé rodinné fi rmy, která kla-
de důraz na bezpečí a jistotu práce.  
24 let nabízíme našim zaměstnan-
cům ve Žďáře nad Sázavou stabilní 
pracovní prostředí. 

Důležitou součástí naší fi remní 
kultury je dlouhodobá spoluprá-
ce se středními školami a  podpora 
regionálních sociálních projektů. 
Jsme partnerem charitativní cyk-
lojízdy Na kole dětem Žďárskými 
vrchy, která pomáhá onkologicky 
nemocným dětem. 

Autorem projektu je handicapova-
ný cyklista Aleš Wasserbauer, který 
má za sebou onkologickou léčbu. 
Hlavním cílem cyklojízdy je nejen 
získání fi nančních prostředků pro 
nadační fond KRTEK, jenž pomá-
há onkologicky nemocným dětem 
a dětskému oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě a Nemoc-
nice Jihlava, ale i ukázat a motivo-
vat všechny, že i s handicapem se dá 
sportovat. Celou trasu 65 km poje-
de Aleš Wasserbauer v čele peloto-
nu. 

Přispět mohou účastníci platbou 

dobrovolného startovného nebo 
kdokoli v průběhu do zapečetěné 
kasičky. Na trase budou zastávky 
pelotonu v partnerských městech 
Svratce, Sněžném, Novém Městě 
na Moravě, cílem bude Rekreační 
areál Pilák, kde proběhne předání 
šeku s vybranou částkou zástupcům 
nadačního fondu KRTEK, vede-
ní dětského oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě a Nemocni-
ce Jihlava.   

Start: 5. srpna 2017 v 9,30 hod. 
z areálu Pilák ve Žďáře nad Sázavou

JEDEME V TOM SPOLU, 
PŘIDEJTE SE!

www.zdaracidetem.cz
www.hett ich.com 

Hett ich je partnerem projektu Na kole 
dětem Žďárskými vrchy

Hettich ÈR Žïár nad Sázavou - výrobce špièkové-
ho nábytkového kování

Svým zamìstnancùm poskytujeme zázemí silné rodin-
né firmy, bezpeèné pracovní prostøedí a vstøícný osob-
ní pøístup. Z dùvodu dalšího rùstu spoleènosti hledáme 
vhodné kandidáty / kandidátky na níže uvedené pozice.

Seøizovaè
Pracovní náplò:
• Zodpovìdnost za seøízení stroje a kvalitu výrobkù
• Operativní øešení provozních závad stroje 
• Pravidelná údržba strojù a zaøízení
• Vedení pøíslušné dokumentace
• Podíl na zajištìní plynulého naskladòování 
a pøísun materiálu a polotovarù k dalším operacím 
• Zodpovìdnost za dodržování stanovených bezpeè-
nostních pøedpisù

Požadavky: 
• Vyuèen/-a v oboru mechanik-seøizovaè nebo 
vyuèen/a ve strojírenském oboru
• Praxe ve výrobní spoleènosti min. 2 roky výhodou
• Schopnost práce ve tøísmìnném provozu
• Zodpovìdný pøístup, peèlivost, flexibilita

Transportér
Pracovní náplò:
• Zodpovìdnost za dodávky materiálu dle zakázek 
na urèené pracovištì a následné zaskladnìní 
hotových zakázek do skladu
• Pøíprava materiálu pro operátory/ky 
• Obsluha VZV
• Práce se scannerem

Požadavky:  
• Min. SOU 
• Oprávnìní k øízení VZV výhodou
• Øidièské oprávnìní výhodou
• Schopnost pracovat ve tøísmìnném / nepøe-
tržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

Nástrojaø/Zámeèník
Pracovní náplò:
• Drobné ruèní práce (pilování, vrtání, svaøování apod.)
• Øezání a broušení forem a pøípravkù
• Provádìní kontrol a èistìní forem a pøípravkù
• Preventivní prohlídky nástrojù
• Ètení technických výkresù
• Zodpovìdnost za stav svìøeného pracovištì a dodržení standardù BOZP a 5S

Požadavky: 
• Min. SOU obor nástrojaø/zámeèník
• Praxe v oboru 1 rok nebo alespoò praxe bìhem studia
• Schopnost pracovat ve dvousmìnném provozu
• Manuální zruènost a aktivní pøístup k práci
• Znalost technických výkresù výhodou
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roèní finanèní bonus až do výše 1,2násobku hrubé mìsíèní mzdy 
• 25 dnù dovolené 
• Celodenní dotované závodní stravování 
• Pøíspìvek na dopravu do zamìstnání 
• Pøíspìvek na penzijní pøipojištìní až do výše 5% z vymìøovacího základu
• Program podpory zdraví zamìstnancù založený na spolupráci se zdravotními pojišťovnami

• Bezplatné jazykové vzdìlávání 
• Sportovní a kulturní akce pro zamìstnance
• Èerpání výhod u externích partnerù
• Odmìny pøi životních a pracovních jubileích, pøi odchodu do dùchodu
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahranièních stáží v sesterských spoleènostech
• Otevøené a pøímé jednání se všemi zamìstnanci 

Personální oddìlení: Mgr. Miroslava Valová, 
telefon: (+420) 566 692 214, 
e-mail: Personal_HCR@de.hettich.com
Hettich ÈR k.s. , Jihlavská 3, 591 01 Žïár nad Sázavou

Aktuální zamìstnanecké výhody:

V pøípadì Vašeho zájmu zasílejte žádosti se strukturovaným životopisem na kontakt uvedený níže:
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Senioři děkují za vzdělávání
Srdečně děkujeme pedagogic-

kému sboru Gymnazia Žďáru nad 
Sázavou, pod vedením pana ředi-
tele Mgr. Čepeláka, za vzdělávací 
akce pro seniory v uplynulém škol-
ním roce. 

Zajímavé přednášky nám dovolu-
jí alespoň nahlédnout do různých 
oborů lidské činnosti, vědy i tech-
niky. Děkujeme tedy za obohacení 
našeho seniorského života a pře-
jeme všem učitelům i studentům 
zasloužený prázdninový odpoči-
nek. M. Slejšková

Napsali nám

Od 1. 7. došlo ke změnám ve žďár-
ské MHD. Zejména senioři z Vyso-
čan nově postrádají několik ranních 
spojů na polikliniku a do centra,  
školní autobus podle nich nestačí. 
Obávají se, že od září bude plný dětí.

Rady, že člověk může využít zastáv-
ku u okresu, která je v dochodné 
vzdálenosti od polikliniky, lidé s váž-
nými zdravotními problémy nebe-
rou.

Jak na novou situaci MHD ve 
Žďáře pohlíží váš zastupitelský 
klub? Myslíte, že je nějaké řešení, 
jak těmto lidem vyhovět? 

I změna k lepšímu může 
chvilku bolet

Na úvod je třeba si říci, že proběh-
lé zefektivnění linek MHD bylo nej-
větší změnou k lepšímu v hromadné 
dopravě ve Žďáře za poslední dese-
tiletí. Zajisté si každý vzpomene na 
jednu z absurdit, kdy autobusy při-
jížděly na nádraží několik minut 
poté, co odjely vlakové spoje. Jen 
málokterý Žďárák se orientoval v 
chaotickém systému čtrnácti linek. 

Zvyk je ale železná košile, a jaká-
koliv změna, byť i k lepšímu, chvil-
ku bolí. Pokud zlepšujete hromad-
nou věc, jako je MHD, tak nikdy 
nemůžete beze zbytku vyhovět všem. 
Rád bych požádal všechny, kterých 
se tato změna negativně dotkla, aby 
zaslali své podněty. Vedení města se 
jimi bude aktivně zabývat. V této fá-
zi se jedná o „zkušební“ provoz, a k 
dalšímu vylepšení z opodstatněných 
důvodů může dojít.

Prý trénink
proti Alzheimerovi

 Určitě se pro to dá udělat mnoho. 
Chce to ale mít zájem vyhovět při-

pomínkám občanů. Současné vedení 
si myslí, že pouze jejich názory jsou 
správné a neposlouchá zastupitele, a 
už vůbec ne občany. Protože kdyby 
to udělali, tak bychom nyní nemuse-
li bloudit v městské džungli k zastáv-
kám MHD, které nás dovezou jinam, 
než potřebujeme. 

Koaliční zastupitelé dokonce od-
mítli tak důležitou věc, jako zařadit 
projednání MHD v zastupitelstvu. 
Osobně jsem několik změn navrho-
val na semináři, na setkání s občany, 
a i na zastupitelstvu. Týkaly se pře-
devším Kláštera a Vysočan. Nako-
nec, po všech slibech, jako vždy s 
nepatrným výsledkem. 

Vzkaz občanům od vedení města? 
Počkejte půl roku, rok, a my to pak 
s koordinátory vyhodnotíme. Jednu 
šílenou radu naši občané ale dosta-
li. Zkuste si to jako trénink proti 
Alzhei merovi. Musíte zapojit hlavu, 
a pak se dostanete skoro všude. 

Nevím, jestli to měl být výsměch 
všem seniorům, ale je to rada sku-
tečně cenná. Aby se možná dobrá 
myšlenka absolutní nekomunikací 
nezničila hned na začátku, tak zno-
vu navrhujeme intenzivně shromaž-
ďovat připomínky, zorganizovat jed-
nání se zástupci občanů jednotlivých 
částí města, dále s vedením města a 
Zdaru a znovu vše projednat v zastu-
pitelstvu.  

MHD refl ektuje potřeby 
uživatelů

MHD prošlo výraznou změnou k 
lepšímu - svým pojetím odpovídá 
současným trendům v městské veřej-
né dopravě, a zároveň z provozního 
hlediska refl ektuje potřeby uživate-
lů, což vyplynulo z rozsáhlého prů-
zkumu dopravních proudů. 

Změny přirozeně přináší nejen 
pozitivní reakce uživatelů; ty nega-
tivní jsou ale často založené na 
nezvyku a neznalosti, než faktickém 
zhoršení situace. Proto se běžně, a 
Žďár není výjimkou, aplikuje půlroč-
ní zkušební provoz. Ten má poskyt-
nout uživatelům dostatek času, aby 
se sžili se změnou a vyzkoušeli si 
širší nabídku spojů, nebo možnosti 
přestupních uzlů. 

Zároveň organizátorovi dopra-

Anketa politických klubů v zastupitelstvu
Téma: Městská hromadná doprava

vy umožňuje provozní nedostatky 
následně odstranit dílčími změna-
mi. To se samozřejmě týká i uživate-
lů zmiňovaných v otázce. Na změnu 
MHD přišla také řada pozitivních 
reakcí, zaslanými připomínkami se 
však bude pracovní skupina MHD 
zabývat. 

Změna odráží
dřívější připomínky 

Město ve spolupráci s provozo-
vatelem MHD vždy směřovalo ke 
spokojenému zákazníkovi, v kon-
textu efektivity naplněnosti linek 
a dotované částce z rozpočtu měs-
ta. Nepochybně tomu tak je i nyní, 
kdy bylo do nových jízdních řádů 
zapracováno několik nejvíce kriti-
zovaných změn z minulosti. Např. 
nepravidelné a nepřehledné traso-
vání spojů linek, horší obslužnost 
škol, pošty, problémy s návaznos-
tí mezi MHD a vlaky, apod. Po řa-
dě projednávání (setkání s občany, 
na klubu seniorů, dotazníkového 
šetření v autobusech i zpravodaji) 
se připravila změna, která refl ektu-
je dříve kritizované připomínky a 
výsledky analytického šetření.

Konkrétně zastávkou u poliklini-
ky projíždí 8 z 9 linek MHD, a fun-
guje i jako přestupní místo. Logicky 
nelze z každé zastávky ve městě se 
dostat nejkratší cestou zároveň na 
polikliniku, poštu, nádraží. Někdy 
je třeba využít i přestupu, který je 
umožněn zdarma při platbě čipo-
vou odbavovací kartou do 30 minut 
od zakoupení jízdenky. Samozřejmě 
je stále město připraveno zapraco-
vat oprávněné připomínky a někte-
ré spoje upravit (připomínky smě-
řovat na adresu mhd@zdarns.cz).

Novelizace byla třeba, ale 
dořešme ji!

Jízdní řády MHD už noveliza-
ci potřebovaly. Mimo jiné zmizelo 
málo smysluplné označování linek 
doplňkovými písmeny, linky byly 
barevně rozlišeny, což ovšem už tak 
velký přínos není. 

Zavedení nových úprav předchá-
zela rozsáhlá kampaň, včetně roz-
hovorů v regionální televizi, bese-
dy s občany, dokonce i seminář pro 
zastupitele. Postupně jsme však 

nabývali dojmu, že celý systém byl 
předem hotov, a o další změny na 
základě připomínek občanů už vel-
ký zájem nebyl. Dokonce i připo-
mínky nás, zastupitelů, na semi-
náři i na zasedání ZM byly vesměs 
odmítány, zčásti bylo argumento-
váno, že další změny či doplňky 
by měly negativní dopad na celko-
vou fi nanční částku, kterou město 
dopravce dotuje. 

Ne každá nová věc se líbí každé-
mu, ale u části občanů vznikají roz-
paky nad novým systémem MHD. 
Nespokojenost s tímto řešením 
vyjádřili občané z Vysočan, připo-
mínky na obslužnost Kláštera také 
zapadly, Žďáráci zkrátka nechápou, 
proč se změnilo i to, co zde desít-
ky let dobře fungovalo. Požadavek 
na to, aby Vodojem byl obsluho-
ván více než jedinou linkou (šlo by 
pouze o prodloužení trasy linky č. 
8 na zastávku Vodojem Jamborova 
- cca 4-5 minut), rovněž neprošel. 
Před námi teď stojí úkol jak postup-
ně nedostatky z připomínek řešit.

Hledat cesty k nápravě
nelogických změn

Již v jednom pořekadle se praví, 
že není člověk ten, aby se zavdě-
čil lidem všem. Vedení města při-
stoupilo k velmi razantní změně 
celé MHD, a to s sebou nese reakce 
uživatelů této veřejné služby. 

Osobně MHD nevyužívám, a tak 
nemohu posoudit na vlastní kůži 
tyto změny. Jedno je však jisté: 
změny vyvolaly velmi silné reakce, 
a na některé negativní dopady upo-
zorňovali uživatelé služby na veřej-
ném projednání.  V takové situaci 
je nutné odpovědně posoudit stav 
věcí, a pak rozhodnout. 

Nepovažuji však za správné, aby 
argumentace byla postavena pouze 
na vytíženosti linky, že a už vůbec 
ne používat argumenty, ten kousek 
si už dojdete, protože je to v docho-
zí vzdálenosti. Jsou skupiny obyva-
tel, které to opravdu nezvládnou, 
nebo je to pro ně velmi složité! 

Bude tedy velmi nutné provádět 
průběžné vyhodnocení a hledat 
cesty k nápravě nelogických změn, 
v čemž může rozhodně pomo-
ci dopravce. Zároveň je ke zvážení 
zapojení dalších možností k pře-
pravě určitých skupin obyvatel, 
jako je např. senior taxi, podpořené 
městem. Jedno je však jisté: měnit 
všechno za každou cenu nemusí být 
zrovna ku prospěchu.   

Do tisku ŽN nedodal své vyjádře-
ní klub ODS.

 -lko-

Ing. Radek 
Zlesák,
klub ANO 
2011

Mgr. Karel 
Herold,
klub ČSSD

Ing.
Martin Mrkos, 
klub
ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Ing.
Josef
Klement, klub
KDU-ČSL

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Bc. Ladislav 
Bárta,
klub TOP 09



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

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

www.balonovyhotel.cz

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

Smajlík. Stylizovaný obrázek 
lidské tváře, vyjadřující pocity 
při chatování. Ve Žďáře možná 
vznikl vůbec první smajlík na 
světě. A to už v polovině
18. století.

 Lenka Kopčáková

Původně symbol naťukaný dvojteč-
kou coby očima, pomlčkou namísto 
nosu, a levou či pravou závorkou jako 
ústy, dle toho, zda se smajlík směje, či 
je smutný... Ofi ciálně smajlík vytvo-
řil v roce 1963 Američan  Harvey Ball 
jako součást kampaně pro pojišťovací 
společnost. Cílem měla být podpora 
morálky zaměstnanců. 

První textové použití smajlíků ve tva-
ru :-) „pro vtipy“, a :-( pro vážné věci, 
navrhl Scott  Fahlman v září 1982, v e-
mailu pro radu informatiků na Carne-
gie Mellon University v Pensylvánii.

Emocionální textové znaky však už 
kolem roku 1910 používal i britský 
politik Winston Churchill. Měly tvar 
X, a znamenaly polibky v dopisech 
manželce. Tento zvyk se v Anglii drží 
dodnes, zvláště u starší generace. XXX 

ZNAČKA , kterou zakončoval listiny  
opat žďárského kláštera Bernard Hen-
net již kolem roku 1741. Co vám při-
pomíná…?
 Zdroj snímku:  Archaia Brno  

Smajlík je nejspíš žďárským objevem

na konci osobních dopisů nemohou 
chybět…

Jak to vypadá,  se smajlíky může být 
vše zcela jinak. Letos na jaře totiž bada-
telé z brněnské společnosti Archaia 
nalezli „smajlík“ v rukopise žďárského 
opata Bernarda Henneta z poloviny 
18. století!

Hennetovu značku objevil historik 
David Merta v badatelně Moravského 
zemského archivu. Smějící se symbol 
byl na listině vztahující se ke korespon-
denci o zřízení hrnčířské dílny v domě 
žďárského opata, na dnešním Zelném 
trhu v Brně. 

Námi oslovený historik David Merta 
pro ŽN vysvětluje, že se jedná o jednu 
listinu v rámci jednoho kartonu, kde je 
listin uloženo několik desítek. Obrá-
zek, v němž dnes vidíme smajlík, tu 
má význam „na místo pečeti“. 

„Značkou opat Hennet buď označil 
místo, kde měla být pečeť, nebo  že schvá-
lil dokument. Kolega archivář mne ujistil, 
že v 17. a 18. století se jedná o vcelku běž-
nou záležitost,“ uvádí historik.  Symbol 
shodný s dnešním „smajlíkem“ opat 
žďárského kláštera Bernard Hennet 
používal v korespondenci již v roce 
1741.  

Po významu  značky chtějí nadšenci 

i nadále  pátrat. To ale nic nemění na 
prvenství Žďáru v tom, že zde mohl 
vzniknout vůbec první smajlík na svě-
tě. 

Pro úplnost připomínáme, že  Ber-
nard Hennet byl opatem od roku 
1738. Byl to on, kdo nechal velkoryse 
dostavět klášterní prelaturu, a po vzo-
ru pražského Karlova mostu vyzdobit 
sochami barokní most.

Starší než Churchillovy
značky polibků

Tipy na výlety
STRANA 10
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(p.o. Kultura)
 Pá 18. - so 19. 8., Zámek Žďár

HORÁCKÝ DŽBÁNEK  - 35. roč-
ník hudebního festivalu

  Pátek 17.00: J. S. Lenk a Slu-
nečno, Marush (O. Petr, O. Hejma, 
K. Pelíšková), M. Tučný Revival, I. 
Budweiserová a Plavci s J. Vančurou

  Sobota 14.00: Spirituál Kvintet, 
Navostro, Poutníci, Roosevelt Hou-
serockers (Rakousko), Babalet, Žlu-
tý pes.

Uvádí Jaroslav Samson Lenk, zvuk 
Petr Stejskal, tvořivé a umělecké dílny, 
občerstvení, děti do 145 cm v dopro-
vodu rodičů zdarma.

(Město Žďár n. S.)
Čt 24. 8. – ne 17. 9. 
SLAVNOSTI JEŘABIN
Tradiční multižánrový festival babí-

ho léta. Čt 24. 8. od 16.00 hudba  v 
17.00 ofi ciální zahájení slavností.

(Město Žďár n. S.)
  So 19. 8. (8.00 - 11.30) nám. 

Republiky - ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘ-
SKÝ TRH

  Čt 17. 8. (8.00 – 18.00) nám. 
Republiky - PRÁZDNINOVÝ TRH 

(Regionální muzeum města)
Do 10. 9. (út-ne: 9.00-12.00, 12.30-

17.00), RM Tvrz
ŽĎÁR  MĚSTEM
Výstava ke 410. výročí povýšení Žďá-

ru na město (11. 6. 1607) Františkem 
kardinálem z Ditrichštejna. Život oby-
vatel po události se vším, co změna 
přinesla. Projevy barokní zbožnosti, 
řemesla a cechy, žďárský rathaus, kde 
zasedala městská rada a soud; šatlava, 
v níž se uplatňovalo právo útrpné… 

(Knihovna M. J. Sychry)
Prázdninové výstavy
Dětské odd. - CESTA DO PRA VĚ-

KU, Výtvarné práce žáků ZŠ Polnička 
(vestibul půjčoven) 

O PRÁZDNINÁCH PŘIJEDU..., 
výtvarné práce Zdeňky Formánkové. 

Do 30. 9., vestibul Čechova domu – 
CHRÁM, Fotografi e Milana Šustra 

(p. o. Kultura)
Do 31. 8., Malá Galerie Stará rad-

nice
ROK ČESKÉHO BAROKA 
PAVEL JURÁČEK / VLADIMÍR 

KUNC / FOTOGRA FIE
(dle otevírací doby Informačního 

centra)
Do 31. 8. kino Vysočina

FOTOKLUB FREELAND BRNO 
/ FOTOGRA FIE

(otevřeno v době promítání)
Do 20. 8., Galerie Stará radnice  

ZDENĚK KOPECKÝ / OBRA ZY 
(út-so 9.00-12.00 a 13.00-17.00, ne 

13.00-17.00)
Čt 24. 8. – ne  17. 9., Galerie Stará 

radnice a Kaple sv. Barbory  
SLAVNOSTI JEŘABIN -Sdružení 

výtvarných umělců a teoretiků JV 
Moravy 

(út-so 9.00-12.00 a 13.00-17.00, ne 
13.00-17.00)

(Sdružení Krajina) 
Do 31. 8., denně (9.00 – 18.00)

Inventorium MNG, zámek
LIDÉ PRO PŘÍRODU 
Praktická ochrana přírody v režii 

spolku Sdružení Krajina z Počítek. 
Cenné lokality, život na mokřadních 
loukách, péče o zdejší krajinu. 

(Regionální muzeum města)
 So 2. 9. (9.00-20.00), kostel sv. 

Prokopa
VĚŽ OTEVŘENA
Pohled na Žďár z ptačí perspektivy, 

odměnou za zdolání 103 schodů je 
turistické razítko. S průvodcem, zdar-
ma.

 Út-ne 9.00-17.00, Moučkův dům
TRVALÁ EXPOZICE DĚJIN 

MĚSTA
Prvorepublikový obchod, měšťan-

ský salón, tři nejznámější dary světu: 
dýmka žďárka, sladká mejdlíčka, taška 
síťovka; slavné osobnosti města…Pro-
hlídky v každou celou (krom 12.00), 
poslední v 16.00.

(Modelové království Žďár)
St, čt, ne (10.00 – 17.00), suterén 

DK
OBŘÍ MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ 

„HO“ S NÁMĚTEM VYSOČINY
Známé železniční stanice, mosty, via-

dukty a kulturní památky. 

(SE.S.TA)
Denně (9.00 – 18.00), Muzeum 

nové generace
TÉMĚŘ OSM STOLETÍ
V pol. 13. stol. mniši cisterciáci 

založili ve žďárských hvozdech kláš-
ter... Za josefínských reforem byl r. 
1784 zrušen a přebudován na zámek.

(ŘK farnost Klášter II.) 
Po-ne, svátky (9.00-17.00)

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA 
NEPOMUCKÉHO - žďárská památ-
ka UNESCO

Komentovaná prohlídka s průvod-
cem (rezervace), částečně bezbarié-
rové. Poslední prohlídka v 16.00, so 
v 15.00. V létě ambit přístupný 7.00-
20.00. 

Letní víkendy (10.00 –16.00)
DOLNÍ HŘBITOV
Zpřístupnění barokního morového 

hřbitova z roku 1709 (Santini). S prů-
vodcem, vstup zdarma.

(Klub českých turistů)
TURISTICKÉ SOBOTY
 5. 8. Léto v Železných horách (12 

km) 8.00 nádr. BUS
12. 8. Níhov – Říkonín (12 km) 

8.20 nádr. ČD
19. 8. Lipské putování – Lípa (12 

km) 7.20 nádr. ČD

26. 8. Cestami J. Haška-Světlá n. S. 
(12 km) 7.30 nádr. ČD

 2. 9. Dukovanské stezky - jen pro 
přihlášené-auta (15km) 7.00 AAA

(Město Žďár n. S.)
Vhodné pro kočárky i vozíčky
NAUČNÁ STEZKA  KOLEM 

ZELENÉ HORY, dva vycházkové 
okruhy za poznáním historie i chráně-
né přírody. 

(Sportis, p.o.)
Po celé léto (9.00 – 19.00), Volno-

časový areál Pilská nádrž
REKREAČNÍ OBLAST PILÁK, 

Sportoviště, loďky, šlapadla, amfi teátr, 
půjčovna kol a náčiní. Vstup zdarma.

(Žďáráci dětem)
So 5. 8. 9.30, start z areálu Pilák
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI 

VRCHY 
Již 3. ročník charitativní cyklojíz-

dy pro širokou veřejnost na podporu 
onkologicky nemocných dětí v rámci 
nadačního fondu KRTEK. 

(Tenis TJ Žďár n. S.)
Tenisové kurty Bouchalky, vždy od 

9.00
CELOSTÁTNÍ TURNAJE

Dospělí: 12. – 13. 8.; Baby: 19. 8.; 
St. žáci: 26. – 27. 8.  

Každý čtvrtek (18.00–20.00) Teni-
sová školička pro děti od 5 let.

(Windsurfi ng Club Velké Dářko)
So 19. 8. Pilská nádrž
DRA ČÍ LODĚ VYSOČINA 
Tradiční festival dračích lodí a XI. 

Mistrovství Vysočiny na téma „FAN-
TOM OPERY“ v rockové verzi. Ohňo-
stroj, vstup zdarma. 

(AXIOM OrBiTt)
So  26. 8. (11.00 - 17.00), Pilák
PILMAN TRIATLON 2017
Již 15. ročník mezinárodního závo-

du Ford Czechman Tour 2017 - Český 
pohár MČR ve středním triatlonu.

(Kopaná FC Žďár n. S.)
Stadion Bouchalky
MISTROVSKÁ  KOPANÁ 
Muži A 
Ne  6. 8. 17.00, ZR - HFK Třebíč
So 19. 8. 16.30, ZR - Slovan Bze-

nec.
Ne  3. 9. 16.00, ZR - Slav. Polná
Muži B 
Ne 13. 8. 10.15, ZR - HFK Třebíč B
Ne 27. 8. 10.15, 
ZR - 1. FC. Jemnicko

 (Pokračování na str. 12)
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Prázdninová půjčovní doba (1. 7. – 
3. 9.)

Dospělé odd., dětské, hudební a čítár-
na otevřeno: po, st 9.00 – 17.00;  čt  9.00 
– 15.00 hodin.

Pobočka Nádražní otevřeno: po, st 
9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin.

 5. 8. MDDr. Štěpán Vinkler, Masa-
ryk. nám. 6, Velká Bíteš (566 531 645)

 6. 8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 
81 (774 900 858)

12. 8. MDDr. Veronika Chytrá, 
Tyršova 855, Nové Město n/M (739 
093 334)

13. 8. MUDr. Marwan Zrieka, Tyr-
šova 223, Velká Bíteš (566 533 129)

19. 8. MUDr. Rostislav Kozák, 
Zahradní 271, Bystřice n/P (566 552 
332) 

20. 8. MUDr. Marie Kozáková, 
Zahradní 271, Bystřice n/P (566 552 
332)

26. 8. MUDr. Milada Trojáková, 
Zahradní 580, Bystřice n/P (566 688 
231)

27. 8. MUDr. Marie Chromá, ZS 
Křižanov (566 543 287)

 2. 9. MUDr. Jiřina Foltanová, U 
Zbrojnice 404, Svratka (608 069 430)

 3. 9. MUDr. Milena Vránová, 
Zahradní 580, Bystřice n/P (566 688 
234)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. 
Aktuálnost zubní LPS sledujte na 
www.nnm.cz. Denně: zubní LPS v Jih-
lavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost, 
Non-stop: zubní LPS Úrazová nemoc-
nice Brno, Ponávka 6 (545 538 421).

(Pokračování ze str. 11)
Dorost st. + ml.

So 12. 8. 10.15 + 12.15, ZR - FC 
Vel. Meziříčí

So 26. 8. 10.15 + 12.15, ZR - MFK 
Vyškov

Žáci ml. + st.
So 19. 8. 9.00 + 10.30, ZR - FC Pel-

hřimov
Ne  3. 9. 9.00 + 10.30, ZR - Slav. 

Polná
Žáci ml. + st. B

Ne 27. 8. 13.00 + 14.30, ZR - Sp. 
Velká Bíteš

(p. o. Kultura Žďár)
Za Domem kultury, 21.00 (dle setmě-

ní)
LETNÍ KINO

Druhý ročník, promítání za každého 
počasí, opékání špekáčků. 

Vstupné dobrovolné.
Čt 3. 8. - MASARYK (Čes/Slo 

2016,12+, CD, 2D) Prožil život bohé-
ma, miloval ženy, hudbu a velká ges-
ta. V srdci měl zemi, z níž pocházel, 
republiku, kterou založil jeho otec…

Pá 4. 8. - ŠPUNTI NA VODĚ 
(Čes 2017, 2D)

Prázdninová komedie (natáčela se 
i ve Šlakhamru u Žďáru). Expedice 
vyplouvá vstříc dobrodružství a bláz-
nivým zážitkům. H. Čermák, A. Polív-
ková, T. Vilhelmová, P. Liška, J. Lang-
majer ad. 

So 5. 8. - ANDĚL PÁNĚ 2 (Čes 
2016, 2D)

Pohádková komedie. I. Trojan jako 
Anděl Petronel, v doprovodu J. Dvo-
řáka coby čerta…Campování rodičů 
s dětmi (noční přístup k toaletám v 
Domě kultury). 

Ne 6. 8. SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ 
DĚTI (USA 2016,  ČD, 2D) Dobro-
družné fantasy a nezapomenutelný fi l-
mový zážitek z dílny Tima Burtona.

(KBČ)
nám. Republiky, vždy od 20.15
KINEMATOGRA F BŘÍ ČADÍKŮ

 Po 21. 8. ŘACHANDA
 Út 22. 8. TRA BANTEM DO 

POSLEDNÍHO DECHU
  St 23. 8. TEORIE TYGRA 
 Čt 24. 8. VŠECHNO NEBO 

NIC
Vstupné dobrovolné.

(p. o. Kultura Žďár)
KINO VYSOČINA

 Čtvrtek 17. 8.
17.00 - BÁBA Z LEDU (Čes 2017, 

12+, 2D) Komediální drama Bohdana 
Slámy o vztazích třech generací. Zuza-
na Kronerová a Pavel Nový.

19.30 – DUNKERK (USA / VB. / 
Fr. / Niz. 2017, T, 12+, 2D) Historické 
válečné drama Ch. Nolana. Jaro 1940 a 
evakuace vojáků z pláží Dunkerku (T. 
Hardy, C. Murphy, K. Branagh ad.). 
Sleva pro Kinomily.

 Pátek 18. srpna 
17.00 - VALERIAN A MĚS-

TO TISÍCE PLANET (Fra 2017, 
T, 2D) Akční Sci-Fi. Speciální vlád-
ní agenti pro správu lidských území 
(D. DeHaan) a (C. Delevigne) musí 
udržet pořádek v celém vesmíru...

19.30 - PO STRNIŠTI BOS (Čes 
2017, 2D) Historické drama z Protek-
torátu od J. Svěráka, dle knižní předlo-
hy Z. Svěráka. Rodina osmiletého Edy 
utíká z Prahy na venkov... 

 Sobota 19. srpna 
14.30 - EMOJI VE FILMU (USA 

2017, ČD, 3D) Animovaná komedie. 
Tajnému světu uvnitř vašeho mobi-
lu hrozí zkáza. Bude zachráněn svět 
smajlíků?

17.00 - ANNABELLE 2: ZROZENÍ 
ZLA (USA 2017, T, 15+, 2D) Mysterióz-
ní horor. Po tragické smrti dcery přijmou 
do svého domu řádovou sestru a dívky ze 
sirotčince. Brzy se začnou dít věci… 

19.30 - ZABIJÁK & BODYGUARD 
(USA 2017, T, 15+, 2D) Komedie. 
Klientem nejlepšího bodyguarda je 
nájemný vrah, důležitý svědek. (R. 
Reynolds, S. L. Jackson, G. Oldman 
ad.).

 Neděle 20. srpna 
14.30 - LETÍME! (Luc / Nor / 

Něm / Bel / USA 2017, ČD, 2D) Ani-
mované ptačí dobrodružství. Vrabec, 
co žije jako čáp, se spolu se svéráznými 
kamarády vydává do Afriky.

17.00 - PO STRNIŠTI BOS (Čes 
2017, 2D) Opakování.

 Pátek 25. srpna
17.00 - ATOMIC BLONDE: BEZ 

LÍTOSTI (USA 2017, T, 15+, 2D) 
Mysteriózní thriller. Agentka MI6 Lor-
raine Broughton (Ch. Th eron) vyšet-
řuje v Berlíně vraždu kolegy...

19.30 - TEMNÁ VĚŽ (USA 2017, 
T, 12+, 2D) Horor, western. Existují i 
jiné světy než tyto. Ambiciózní příběh 
jednoho z nejuznávanějších světových 
autorů.

 Sobota 26. srpna 
14.30 - BABY DRIVER (VB / USA 

2017, T, 12+, 2D) Krimikomedie. Poté, 
co se stal mafi ánským bossem (K. Spa-
cey), ocitá se v ohrožení života...

17.00 - BARRY SEAL: NEBESKÝ 
GAUNER (USA 2017, T, 12+, 2D) 
Th riller. CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. 
Tyhle všechny vodil za nos. T. Cruise, 
znuděný pilot, kterého chtějí všichni! 

19.30 - PO STRNIŠTI BOS (Čes 
2017, 2D) Opakování.

 Neděle 27. srpna
14.30 - VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOU-

PEŽ 2 /Kan / USA / J. Korea 2017, 
ČD, 2D)

Animovaný rodinný. Veverčák Bru-
čoun s přáteli musí zachránit svůj 
domov. Hrozí výstavba pochybného 
zábavního parku. 

17.00 – DUNKERK, válečné dra-
ma, opakování (sleva pro Kinomily).

 Středa 30. srpna 
10.00 - Bejby kino pro maminky s 

dětmi: OKLAMANÝ (USA 2017, T, 
15+, 2D) Zraněný nepřátelský voják 
v prostředí  žen je jako odjištěný gra-
nát...(C. Farrell, N. Kidman ad.)

 13.00 - Bio senior: SMRTIHLAV 
(Fr. / VB / Bel / USA 2017, T, 2D) 
Válečný. Nejnovější verze atentátu na 
Heydricha. Hrdinství i nelítostné zlo… 

 (Pokračování na str. 14)

Stomatologické 
pohotovosti

Knihovna
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Vlastnit původní zemědělské 
cesty v okolí Žďáru, a kolem nich 
obnovovat rozptýlenou zeleň, aby 
nedocházelo ke splachům z polí. 
To je záměr města. 

Obnovená zeleň či  remízky jsou 
mj. i útočištěm drobné zvěře. Před 
časem byla o záměru řeč i během 
jednání zastupitelů. V rámci komen-
táře k vykupování pozemků městem 
jej zmínila Stanislava Prokopová, 
vedoucí majetkoprávního odboru, 
který připravuje pozemky pro reali-
zace.

Na otázku ŽN, zda se už někte-
rý záměr takto podařil, vedoucí 
Prokopová vysvětluje, že v květnu 
zastupitelé schvalovali nabytí spo-
luvlastnických podílů k pozemkům v 
lokalitě směrem na Stržanov, kde by 
se podobný záměr měl realizovat. 

„Bohužel, město Žďár n. S. není vlast-
níkem všech pozemků pro tuto realiza-
ci. V současné době je realizován pro-
jekt naučné stezky v lokalitě Vetelské 
soustavy, která povede také mezi země-
dělskými pozemky,“ dodává. I zde v 
rámci projektu dojde k obnovení 
původní cesty.

V červnu byla ofi ciálně otevřena 
cyklotrasa mezi Žďárem a Novým 
Veselím, na jejímž fi nancování se 
obě obce podílely. Žďár do vybudo-
vání této účelové komunikace vložil 
4,1 mil. Kč. 

Nejedná se o klasickou cyklostez-
ku, ale o cyklotrasu. Mohou tedy na 
ni vjíždět majitelé pozemků, např. 
traktory. Zemědělci se ale nechali 
slyšet, že budou k cyklotrase ohledu-
plní, a jsou připraveni v době sezón-
ních prací po sobě vyčistit případné 
znečištění trasy. 

„Cyklotrasa je základem pro projekt, 
který spolu s Novým Veselím a obcí 
Březí připravujeme. Tím bude naučná 
stezka kolem Vetelských rybníků. Ote-
vřenou trasu chceme do naučné stezky 
zapojit,“ informuje starosta Zdeněk 

Navrátil. 
V lokalitě Vetelských rybníků 

má město Žďár n. S., i okolní obce, 
poměrně dost majetku. Jsou tu 
obecní cesty, lesy, louky i rybníky. 
„Myslíme si, že právě zde je vhodné 
vybudovat rekreační stezku, aby lidé 
měli důvod, proč jít do přírody,“ soudí 
žďárský starosta. 

Jak později upřesňuje Jaroslav 
Doubek, vedoucí odboru životního 
prostředí, záměr v oblasti Vetelské 
soustavy je právě ve fázi přípravy. 

„Rádi bychom část vzniklých polních 
cest, které zpřístupní krajinu a omezí 
erozi, ozelenili původními druhy keřů 
a méně vzrůstných druhů stromů, včet-
ně stromů ovocných. To při využití sta-
rých a krajových odrůd,“ přibližuje.

ŽN zjistily, že taková nejbližší ban-
ka starých ovocných odrůd, typic-
kých pro zdejší krajinu, roste v Počít-
kách, v péči Sdružení Krajina. 

„Věříme, že tento příklad projevu spo-
lečenské odpovědnosti v oblasti život-
ního prostředí mohou i někteří další 
následovat,“ říká vedoucí životního 
prostředí k záměru Vetelské naučné 

stezky. „Myslíme si totiž, že současné 
intenzivní využívání zemědělské čás-
ti krajiny, kdy dochází často k ničení 
zbytků zeleně a poškozování zbytků 
krajinné struktury (zbytky mezí, polní 
cesty) je již dále neudržitelné,“ dodává 
Jaroslav Doubek. 

Dle jeho vysvětlení vede nadměr-
ná velikost půdních bloků, malá 
pestrost střídání plodin a nadměr-
né opakované využívání jen někte-
rých z nich, jako řepka či kukuřice, 
k postupné degradaci půdy. Stejně 
jako nedodání organických zbytků 
do půdy hnojením, spolu s projevy 
nadměrné eroze, tedy splachu z polí. 
Následkem je pak snížená úrodnost, 
a rovněž i hodnota půdy.

 „Chtěli bychom i touto akcí vyvolat 
zájem lidí o půdu kolem nich. Lidem 
by nemělo být jedno, kdo a jak na 
jejich půdě hospodaří,“ dodává závě-
rem Jaroslav Doubek. Podobné zku-
šenosti s budováním a obnovou 
zeleně kolem polních cest má např. 
z Křižánek na Svratecku, realizované 
tamním mysliveckým spolkem.

 -lko-

POLNÍ a lesní cesty nás zavedou do území relaxace…
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Zachraňují staré polní cesty

(Dokončení ze str. 12)

 Čtvrtek 31. srpna
17.00 - HURVÍNEK A KOU-

ZELNÉ MUZEUM (Čes 2017, 3D) 
Komedie. Legendární hrdinové v ani-
mované komedii pro celou rodinu.

19.30 - TULIPÁNOVÁ HOREČ-
KA  (VB / USA 2017, T, 15+, 2D)                                                          
Romantický. Nizozemsko, počátek 17. 
stol., doba tulipánové mánie. Zamilo-
vaný umělec (D. DeHaan) s vdanou 
ženou (A. Vikander) investují do rizi-
kového trhu, v naději na společnou 
budoucnost.

 
 Pátek 1. září 

Dětský fi lmový festiválek
14.00 JÁ, PADOUCH 3 (USA 

2017, ČD, 2D) Rodinná komedie. Gru 
a žlutí mimoni pomocníčci v novém 
dobrodružství.

16.00 - AUTA 3 ( USA 2017, ČD, 
2D) Animovaná komedie. Legendární 
závoďák Blesk McQueen opět v akci!

18.00 - LETÍME! (Luc / Nor / 
Něm / Bel / USA 2017, ČD, 2D) Ani-
mované ptačí dobrodružství (sleva pro 

Kinomily).
20.00 - HURVÍNEK A KOU-

ZELNÉ MUZEUM (Čes 2017, 2D) 
Rodinná komedie. Legendární hrdi-
nové v akci.

 Sobota 2. září 
Minifestival česko-francouzského 

fi lmu
13.00 - SVĚT PODLE DALIBOR-

KA  (Čes 2017, 12+, 2D) Filmová náv-
štěva spoluobčanů, kterým se stýská 
po Adolfu Hitlerovi. Portrét něžného 
neonacisty výrazně překonává estetiku 
dokumentárních reportáží.

15.30 - DVOJITÝ MILENEC (Fra 
/ Bel 2017, T, 18+, 2D) Erotikou pro-
sycený thriller z tvůrčí dílny F. Ozo-
na. Křehká Chloé se zamiluje do své-
ho psychoterapeuta. Není tím, kým se 
zdál... 

18.00 KŘIŽÁČEK (Čes 2017, 2D) 
Historické drama. V. Kadrnka a adap-
tace básně J. Vrchlického.

20.30 - SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
(Fran / Bel 2017, T, 12+, 2D) Kome-
die. V přímém TV přenosu vyzve rom-
skou rodinu ke společnému soužití. U 

vrat stojí usměvavý Babik s početnou 
rodinou.

 Neděle 3. září
14.30 - HURVÍNEK A KOUZEL-

NÉ MUZEUM, opakování.
17.00 - TEMNÁ VĚŽ, opakování.

(ŘK farnost Klášter II.)
 St 16. 8. (20.00 – 22.00) kostel sv. 

Jana Nepomuckého 
NIKODÉMOVA NOC

 Ne 13. 8., 9.00, Bazilika N. P. 
Marie

HLAVNÍ POUŤ ke svátku Nanebe-
vzetí Panny Marie. Baziliku vyzdobí na 
tři sta muškátů od farníků

 So 2. 9. (9.00 – 16.00) Zámek 
Žďár

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Kulturně duchovní rodinná akce pod 

záštitou brněnského biskupa Vojtěcha 
Cikrleho. 14. ročník.

 -lko-

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěv-

níkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla, 

kupecký krám, řemeslné dílny,    expozici 1. svě-
tové války   s maketou  legionářského vozu 
„těplušky“ v životní velikosti.

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních 
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou 
muziku orchestrionu.

Na letní prázdniny jsou připraveny noční pro-
hlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možnos-
tí přespání v jeho historických prostorách.

Milovníky umění potěší výstava díla sochaře 
Jana Adolfa Vítka. 

K návštěvě zve i Stará polenská škola s původ-
ní třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černý-
mi kuchyněmi. 

V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna

J0
8-

H
Pd

Otevřeno 
každý den 
po celý rok
www.zoojihlava.cz
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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:

adbu zeleniny a květin, koření, byliny, 
trvalky, trávy, okrasné stromy a keře, 
pnoucí rostliny, jahody, český česnek, 
substráty a hnojiva. Zpracujeme 
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, sportov-
ní výživa, oříšky a sušené ovoce, rehabi-
litační a masážní pomůcky, magnetické a 
el.dečky, náramky, tlakoměry, rašelinové 
polštářky, zdravotní polštáře a deky, pří-
rodní 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
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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

z04-skloE
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