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A máme tu babí léto. Po horkých 
měsících, kdy jsme se přes sluncem 
spíš ukrývali, nás nyní jeho paprsky 
už nebudou pálit, ale příjemně hřát.  

Při vydařeném babím létě je nebe 
modré jako šmolka, a díky nočnímu 
ochlazení se nový den probouzí v 

zahalení mlhy, aby po chvíli vykouk-
ly přírodní úchvatné scenérie… Dě-
je se tak díky rozsáhlé tlakové výši, 
typické pro evropský kontinent. 

A ještě dva znaky jsou vlastní  babí-
mu létu: pavoučí vlákna, poletující 
vzduchem, a zde na Vysočině i jeřa-
biny červenající se kolem cest. Jeřa-
bina se dokonce před lety  dostala 
až do znaku Kraje Vysočina…  

Nastává přívětivé období také pro 
výletníky. A právě v tento čas se do 

Žďáru tradičně vrací multižánrový 
festival Slavnosti jeřabin. Jeho již 23. 
ročník běží od 24. srpna a potrvá do 
17. září. Letos poprvé  Žďár zažije 
třídenní Santiniho barokní slavnos-
ti. ŽN na str. 21 přináší rozhovor s 
autorem festivalu. 

Jak se žilo Žďárákům poté, co kar-
dinál František Ditrichštejn povýšil 
tržní ves na město? O tom vyprá-
ví výstava Žďár městem, kterou ješ-
tě do 10. září můžeme navštívit na 

Tvrzi. Do barokního Žďáru vás spo-
lu s historiky přeneseme na str. 6 a 
10.

Chrám sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře se chystá k rozsáhlé 
obnově, která potrvá do roku 2021. 
Akci přibližuje farář Vladimír Záles-
ký na str. 10 a 21. 

Světoznámá památka UNESCO 
má také problémy s drony, dálkově 
řízenými bezpilotními letouny - více 
na str. 15.  Lenka Kopčáková

Žďárské babí léto a kulturní festivaly
ODRA Z zelenohorského kostela na vodní hladině... Stejně průzračný je i Santiniho odkaz vstupující přes propast staletí až do dnešní dnů.
 Foto: Lenka Kopčáková
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Dobrá zpráva pro cestující městskou 
hromadnou dopravou. Došlé připo-
mínky občanů k jejímu novému vede-
ní, platnému od letošního červen-
ce, projednávala hned koncem toho 
samého měsíce pracovní skupina pro 
MHD. 

Přednostně se zaměřila na připo-
mínky, které jsou opravdu relevantní, 
a jejichž případné uskutečnění by se 
stihlo k začátku nového školního roku, 
tedy ke 3. září. Přijaté návrhy změn 
následně zpracoval dopravce z hledis-
ka oběhu vozidel a vyčíslení fi nanční-
ho dopadu.

Tak ŽN informovala mluvčí radnice 
Nikola Adlerová, která dodává: „Zbylé 
relevantní připomínky, jejichž případné 
zavedení bude vyžadovat změny licencí, 
případně další úkony, se budou projed-
návat během podzimu společně s dalšími, 
které přijdou se začátkem školního roku. 
Vše by se  mělo zpracovat tak, aby zave-
dení změn k 1. 1. 2018 bylo konečné.“ 

Zde je přehled změn ve vedení 
MHD, platný k 3. 9. 2017.

LINKA  Č. 1:
 u spoje číslo 2 dochází k vložení 

zastávky Wonkova do trasy spoje (5.33 
hod.)

 LINKA  Č. 2:
 u sudých spojů dochází k posu-

nu odjezdu z Pilské nádrže o 4 minu-
ty později,  tzn. z XX:42 na XX:46 

(umožní to zaměstnancům Tokozu 
lepší návaznost na vlaky, odjezdy od 
Tokozu XX:47)

 u spoje č. 2 je posun odjezdu od 
Tokozu ze 7:10 na 7:20 (vyřeší se tím 
doprava dětí ze ZR 2 a 5 na 4. ZŠ – 
výstup na Horní 7:33, pro ostatní ces-
tující je to spojení na  polikliniku a 
náměstí  na půl osmou)

 spoje č. 19 a 20 v časech 18:20 z 
autobusového nádraží a 18:46 z Pil-
ské nádrže budou vedeny celoroč-
ně, dosud byl plánován pouze sezón-
ní provoz (je to úprava spojů na lince 
tak, aby tato jezdila od 7:20 do 19:20 v 
hodinovém taktu)

 zavedení nového páru spojů č. 
23 a 24 v časech 7:20 z autobusové-
ho nádraží a 7:46 z Pilské nádrže (řeší 
se tím poptávka cestujících ze ZR 2 a 
5 na polikliniku a náměstí na osmou 
hodinu, směrem do Zámku se vyřeší 
doprava dětí do školy v Zámku – pří-
jezd 7:37)

 zavedení nového páru spojů č. 25 
a 26 v časech 8:20 z autobusového 
nádraží a 8:46 z Pilské nádrže (je to 
doplnění spojů na lince tak, aby tato 
jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém 
taktu)

 zavedení nového páru spojů č. 29 

Požadavky cestujících byly vyslyšeny

První změny
přijdou k 3. 9.

V létě proběhla oprava boční stěny 
Staré radnice. O podrobnostech ŽN 
informuje vedoucí odboru rozvoje a 
územního plánování Irena Škodová.

Co bylo důvodem opravy boční 
stěny Staré radnice? 

Při úpravách povrchů náměstí 

kolem ČSOB a Staré radnice byla 
odstraněna konstrukce pergoly, která 
stála mezi těmito objekty. Tím došlo 
k odhalení poškozené fasády.

Podléhá způsob opravy nějakým 
požadavkům pamatkářů?

Ano, objekt Staré radnice je kultur-

ní památkou, a památkáři se zúčast-
ňují kontrolních dnů a práce schva-
lují.

Jak byla tato stavební akce 
nákladná, a kdo ji prováděl?

Stála necelých 200 tis. Kč, a opravu 
provedla fi rma Gremis, s.r.o., Velké 
Meziříčí. -lko-

Fasáda už dnes svítí novotou

TAK VYPADALA při červnových oslavách města boční stěna Staré radnice. Zrovna procházela rekonstrukcí.  
 Foto: Lenka Kopčáková

Stará radnice je kulturní památkou 
města. V původně renesanční stavbě s 
klasicistním průčelím z přelomu 16. a 
17. století se dodnes zachovaly původ-
ní vnitřní klenby v bývalém průjezdu a 
přilehlém prostoru. V roce 1839 byla 
k radnici přistavěna zadní část s vězni-
cí a bytem správce, uprostřed byl dvůr. 
Dnes je tato část přestavěna. Původně 
měla radnice i věžičku s hodinami, kte-
rá však byla zničena při požáru dne 27. 
dubna 1864. -lko-

Radnice mívala 
kdysi věžičku

a 30 v časech 19:20 z autobusového 
nádraží a 19:46 z Pilské nádrže (je to 
doplnění spojů na lince tak, aby tato 
jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém 
taktu, prozatím je plánovaný celoroční 
provoz, pokud nebude využíván, bude 
změněn na sezónní provoz)

 zavedení nového páru spojů č. 
27 a 28 v čase 17:20 z autobusového 
nádraží a přejezdu z Pilské nádrže k 
Tokozu (je to náhrada zrušeného spo-
je č. 13 linky č. 7, autobus pojede zpět 
od Tokozu jako spoj č. 12 linky č. 7)

LINKA  Č. 3:
 v oblasti zastávky Bezručova, u pily 

se sjíždí dva spoje linky, pro rozlišení 
trasy spojů bude na LED panelu rozli-
šení „jede přes …“

LINKA  Č. 4:
 u všech spojů dochází k posu-

nu příjezdu na autobusové nádraží z 
XX:36 na XX:35 (zkrácení jízdní doby 
lépe odpovídá skutečnosti, zmenší se 
tím prodleva před navazujícími spoji 
linky č. 9)

 LINKA  Č. 5:
 spoj č. 1 bude veden i o víkendech 

– umožní se tím dostupnost na vlaky 
6:30

LINKA  Č. 7:
 spoj č. 3 – posun odjezdu z auto-

busového nádraží z 5:20 na 5:27 (zajiš-
tění lepší návaznosti od linkových 

autobusů a vlaku z HB pro zaměstnan-
ce Tokozu)

 spoj č. 5 – posun odjezdu z auto-
busového nádraží ze 7:20 na 6:42 a 
zařazení obsluhy zastávek Studentská, 
Vnitřní, Květná (zajištění návaznosti 
od vlaků pro zaměstnance Tokozu + 
zaměstnanci ze ZR 4 a 5 na sedmou 
hodinu)

 spoj č. 6 bude zrušen – dopra-
vu dětí ze ZR 2 a 5 do 4. ZŠ nyní řeší 
posunutý spoj č. 2 linky č. 2

 spoj č. 7 bude zrušen – nahraze-
ní novým spojem linky č. 2 (7:20), 
pokud tento spoj využívaly děti z AN 
na BIGY, tak mohou využít linku č. 8 
(7:40)

 spoj č. 13 bude zrušen – nahrazen 
novým spojem linky č. 2 ve stejném 
čase

 spoj č. 9 – posun nedělního spoje z 
8:30 na 9:50 (dopravu na mši v Zámku 
nyní zajišťuje nový spoj linky č. 2, pro 
dopravu zpět bude sloužit, stejně jako 
nyní, spoj č. 8 linky č. 7)

 spoj č. 12 – vedení spoje i o 
víkendu, jde o vratný spoj k lince č. 2 
(17:20)

LINKA  Č. 9:
 spoje 1, 3, 5 – zrušení zastávek TČ 

1 – 12 (smyčka na ZR 3) - zastávky na 
Stalingradu jsou obslouženy spoji lin-
ky č. 4 vždy 3 minuty před spoji linky 
č. 9, je tedy možné linku 9 v tomto úse-
ku zrušit; cestující do průmyslové zóny 
Jamská využijí přestup z linky 4 na lin-
ku 9 na AN, ale nepřijdou o komfort 
přímého spojení, neboť dotčené spo-
je linek 4 a 9 budou zajištěny stejným 
vozidlem

 spoje 1, 3, 5 – posun odjezdu z 
autobusového nádraží z XX:39 na 
XX:37 (vyřeší pozdní příjezdy do prů-
myslové zóny Jamská)

 spoje 2, 4, 6 – vynechání zastávky 
TČ 14 (Hett ich) - autobubus pojede z 
PZ Jamská rovnou na AN - Hett ich je 
již obsloužen dřívějšími spoji, poptáv-
ka z PZ Jamská na Hett ich po skonče-
ní směny není. -red-
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Staňte se pojištěncem ČPZP do 30. 9. 2017 a využĳte např.:

     Plavání ZDARMA nebo se slevou
    Až 1 000 Kč na plavecký kurz pro děti
    Až 1 500 Kč na očkování
     Až 3 000 Kč pro ženy těhotné či po porodu a pro miminka

Moje máma už to ví!

Babické události. Zinscenovaný 
babický proces v padesátých letech, 
ve kterém komunisté popravili 11 
lidí. Tři duchovní, dva zemědělce, 
brašnáře, hajného, stolaře, obchod-
níka, dělníka a vedoucího polesí. Co 
člověk, to justiční vražda. 

Na připomínku obětí justičních 
vražd se schází v první srpnovou 
neděli muklové, bývalí političtí věz-
ni, rok co rok u pamatníku poprave-
ným. Ten stojí před dnešní budovou 
Vysoké školy polytechnické v Jihla-
vě, v níž v padesátých letech minulé-
ho století býval soud i popraviště. 

Mezi těmi, kdo pravidelně přichází 
uctít památku obětí babického pro-
cesu, je i mukl Karel Linhart ze žďár-

ské pobočky Konfederace politic-
kých vězňů. V posledních letech pak 
u památníku pronáší hlavní projev. 
Nejinak tomu bylo i letos. 

„Na nás je nadále ta neblahá léta při-
pomínat a přenášet je na mladší gene-
raci. Nedopustit, aby se něco podobné-
ho mohlo opakovat,“ vysvětlil Linhart 
jeden z důvodů, proč se krutý komu-
nistický režim padesátých let připo-
míná.

V projevu mimo jiné řekl: „Vzdejme 
úctu i těm, kteří nejsou nikde zapsá-
ni, ale prožívali ty roky v kriminálech. 
Stálý obdiv patří ženám i dětem, které 
tu dobu prožívaly zatlačeny na okraj 
společnosti.“ -pk-

Uctění obětí totality

KA REL LINHART ze žďárské pobočky Konfederace politických vězňů před 
památníkem popraveným.   Foto: Petr Klukan

Vaše strana má v názvu slovo svo-
boda. Není to snad dnes již samo-
zřejmost? 

Myslím si, že nikoli. Naopak mám 
stále silnější pocit, že tu příležitost, 
danou rokem 1989, stále více promar-
ňujeme. Určitě jsme všichni měli o 
svobodě rozdílné představy. Ale to, co 
se dnes děje, regulace, zákazy, příkazy, 
úřady, diskutabilní právní systém, zby-
tečné zásahy státu a diktát Bruselu, to 
vše je již na pováženou. Svoboda zde 
je, ale jen pro někoho. To chtějí Svo-
bodní změnit.

Proč jste se rozhodl přidat se ke 
Svobodným?

Strany, které jsem v minulosti volil, 
mě zklamaly. Mám pocit, že voliče 
zrazují. My chceme dělat politiku pro 
lidi, a ne pro nějakou fi nanční skupinu 
nebo „masokombinát“. Za námi nestojí 
žádný miliardář. Pomocí připravených 
ekonomických opatření chceme zajistit 
a uzákonit vyrovnaný státní rozpočet. 
To osobně vidím jako prioritu a nut-
nost, a náš závazek vůči našim dětem a 
vnoučatům. Bohužel, dosud nás politi-
ci zadlužovali a neřešili, že každý dluh 
se musí jednou splatit.

V programu máte omezení regula-
cí a zásahů státu vůbec. Je to ale reál-
né?

Určitě ano. Regulace nejenže obtěžují 
a zdržují, ale zejména brzdí ekonomic-
ký rozvoj. Navíc si s regulacemi velice 
rozumí klientelismus. Jak to funguje? 
Do zákonů, předpisů, směrnic a vyhlá-
šek si prolobují to, co potřebují zejmé-
na největší hráči. Nepamatuji, že bych 

kdy slyšel o tom, že někdo loboval tře-
ba za důchodce, zaměstnance, nebo 
drobné podnikatele. Tyto regulace 
neslouží ke zvýšení kvality, jak se tvá-
ří, ale často mají za cíl přihrát vyšší zis-
ky opět těm největším.  Ti menší těžko 
mohou konkurovat a držet si třeba celá 
právní a legislativní oddělení.  V EU se 
dnes netvoří směrnice proto, že jsou 
potřeba, ale proto, že se jejich psaním 
dobře živí tisíce zbytečných úředníků, 
a proto, aby se přenastavily penězovo-
dy. Příkladem je známá „fotovoltaika“, 
na kterou doplácíme všichni…

Proč jste ale proti dotacím, vždyť 
zde naopak lidé peníze dostávají…

Zaprvé, dotace nejsou peníze, které 
někde někdo našel. Musely se vybrat 
v podobě daní. Tedy někomu jste je 
vzali, a dali někomu jinému. Za druhé, 
dotace jsou také semeništěm různých 
podvodů a oblíbeným zdrojem příjmů 
klientelistických sítí, viz fotbal, biopa-
liva a fotovoltaika. Kdo má informace 
a styky, dokáže dotace získat. Bohužel 
často místo těch, kdo by je naopak 
potřebovali a dokázali vhodně využít. 

Není ale principem pravicové stra-
ny právě to, aby bohatl jen někdo?

My chceme spravedlivou odměnu. 
Tato odměna nemůže být samozřej-
mě pro všechny stejná, ale klasické pra-
vo-levé nazírání světa dnes již ztrácí 
poněkud na svém významu. Chceme 
bohatý a prosperující stát. Takový stát 
je státem, který tvoří bohatá společ-
nost. Základem prosperující ekonomi-
ky, ale i pojistkou demokracie, je právě 
střední vrstva. Ta je dnes daňově nejvíc 

zatížená. Nejbohatší procento rych-
le bohatne, střední třída až na výjimky 
spíše stagnuje, a chudých přibývá. My 
chceme, aby se zlepšila fi nanční situace 
všech. Spotřeba přece táhne ekonomi-
ku, to ale musíte lidem nechat peníze, 
a ne jim je stále brát. Chceme změnit 
daňový systém, nechat lidem víc peněz 
v kapsách a zlepšit tak podmínky pro 
život, práci, případně pro podnikání. 
Chceme omezit vliv státu tam, kde je 
zbytečný a kde lidem hází klacky pod 
nohy. 

Jak je to se vztahem Svobodných 
k EU?

Svobodní nejsou rozbíječi EU, jak se 
nám podsouvá. Chceme, aby s námi 
jiné státy zacházely jako rovný s rov-
ným. Proč po desítkách let hrbení se 
před Moskvou musíme poklonkovat 
před Bruselem a Berlínem? O co jsme 
horší? Nechceme být montovnou, ani 
kolonií, ale suverénním státem. Navíc 
se zde žongluje s pojmy. Volný pohyb 
zboží zajišťuje již Evropský hospodář-
ský prostor, pohyb osob Schengen. 
Pro evropskou spolupráci skutečně 
nepotřebujeme ani Evropskou komisi, 
Evropský parlament, ani další zbytečné 
bruselské byrokraty. Jen si potřebuje-
me více věřit.

A co názor, že je dobré být „uvnitř“ 
a moci tak ovlivňovat dění?

Myslím, že známe řadu příkladů, 
kdy se rozhodlo proti naší vůli, a další 
podobné kroky se připravují. Británie 
se svojí hospodářskou silou navrhova-
la desítky změn v legislativě, neprošla 
ani jediná. Je naivní si myslet, že někdo 

v EU dá na naše názory, či respektu-
je naše potřeby. Silní si prosazují své 
zájmy na úkor těch slabších.  

Proč jste proti euru?
Neplní svoji roli.  Nůžky se rozeví-

rají. Sever roste, jih se propadá. Další 
krize typu Řecka na sebe nedá dlouho 
čekat. Euro bohužel není ekonomický, 
ale politický projekt. Je to nesmyslný 
pokus, který přinese další velkou krizi. 
Pokud zavedeme euro, převezmeme 
závazky za část obrovského vnitřního 
dluhu, který stále narůstá.

Co principy přímé demokracie?
Některé strany voličům slibují prv-

ky přímé demokracie, třeba odvolatel-
nost politiků. Říkají „a“, ale už ne „b“, 
třeba to, že tyto postupy nelze apli-
kovat v našem poměrném volebním 
systému. Svobodní navrhují principy 
použitelné ihned. Třeba lidové veto. To 
je možnost, aby se lidé mohli vyjádřit, 
pokud budou chtít politici něco kon-
troverzního, tedy třeba v otázce zave-
dení eura, nebo přijímání migrantů.

Co dalšího ve vašem programu 
byste zdůraznil?

Určitě se hlásíme k západní kultu-
ře, jsme pro NATO, ale současně pro 
mírovou spolupráci s jinými státy. 
Nesmíme za žádnou cenu dopustit dal-
ší válečný konfl ikt v Evropě.  „Armá-
du EU“ považujeme za holý nesmysl. 
Zásadně odmítáme též vyhrožování 
EU, spojené s přerozdělováním mig-
rantů. Jsme otevřeni příchozím, ale jen 
pokud jsou ochotni a schopni respek-
tovat naši kulturu a naše zákony. 

 (pi-t09-70h)

Nevíte, koho volit? Volte Svobodné! Říká lídr Strany
svobodných občanů na Vysočině ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.
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Otázka na září: 
Co podle vás veřejná zeleň sou-

časně nejvíce potřebuje, aby Žďár 
nad Sázavou mohl v tomto směru 
konkurovat srovnatelným moder-
ním městům? Lze vyzvednout 
nějakou přednost žďárské veřejné 
zeleně, na které lze stavět? 

Směle můžeme konkurovat 

Žďár svojí veřejnou zelení může 
ostatním městům směle konkuro-
vat již mnoho let. Málokteré měs-
to má tolik zelených ploch a vzrost-
lých stromů jako Žďár. Samozřejmě 
je vždy mnoho co zlepšovat, obno-
vovat a dlouhodobě udržovat. Díky 
proběhlé dendrologické studii máme 
nyní zeleň velmi dobře a hlavně aktu-
álně zmapovanou. Na jejím základě 
je tedy nyní potřeba, ve spolupráci s 
odborníky, smysluplné změny a nut-
nou údržbu zeleně průběžně prová-
dět. V případě nových projektů (např. 
nové ulice na Klafaru, rekonstruk-
ce náměstí, rekonstrukce pěší zóny a 
ulice Nádražní) je vždy veřejná zeleň 
jejich nedílnou a důležitou součás-
tí. Osobně se těším hlavně na obno-
vu stávajících a výsadbu nových alejí 
podél silnic a ostatních cest. 

Aby stromy byly vidět
z každého bytu...

Hlavní přednosti žďárské veřej-
né zeleně spatřuji v jejím rozsahu, 
složení, a v podmínkách Vysočiny i v 
jisté druhové rozmanitosti. Nám Žďá-
rákům to tak nepřijde, ale při návště-
vě jiných měst si lze často všimnout, 
že nemají tak pestrou a rozsáhlou fl ó-
ru. Naše zeleň potřebuje trvalý, syste-
matický a odborný přístup – nejen z 
hlediska péče, ale především rozvoje 
a udržitelnosti. Je důležité přemýš-
let o zeleni v dlouhodobém horizon-
tu – jak chceme, aby vypadala za 20 
let, a jakou funkci od ní očekáváme. 
Osobně vnímám funkci estetickou, 
relaxační, a zejména hygienickou. 
Význam zeleně je nezpochybnitelný - 
fi ltruje ovzduší, zlepšuje kvalitu vzdu-
chu, vyrovnává stále častější teplot-
ní extrémy, pohlcuje hluk a zadržuje 
vodu. Kvalitní vegetace má obrovský 
význam pro lokální klima, a tím také 
pro kvalitu života občanů ve městě. 
V tomto se ztotožňuji s myšlenkou 
zakladatele moderního urbanismu Le 
Corbusierem - z každého bytu vidět 
oblohu a stromy.

Méně mluvit, více činit

Žďár především nepotřebuje žádné 
nové koordinátory, spřízněné porad-
ce, ani architekty a krajináře. Nepotře-
buje ani pracovní skupiny, koordinač-
ní výbory a diskuzní fóra. Naše město 
potřebuje, aby radnice začala normál-
ně fungovat a řešit skutečné problé-
my. Vedení města zmatkuje, a neumí 
si poradit s trávou ani se dřevem. Musí 
už konečně skončit čas zbytečných 
řečí, planých slibů a vzdušných zámků. 
Trváme na tom, že nejdříve je potře-
ba dát do pořádku binec, který chao-
tické chování radnice způsobilo. Začít 
zase normálně sekat trávu a starat se 
o zeleň. Základem může být i přístup 
našeho bývalého kolegy Petra Chlub-
ny. Ten nemluvil, ale pracoval. A Žďár 
byl v údržbě zeleně příkladem.

Tvořit s dostatečným
výhledem 

Veřejná zeleň tvoří důležitou sou-
část prostředí, ve kterém se každo-
denně pohybujeme, a proto si 
zaslouží velkou pozornost. Pokud 
chceme opravdu konkurovat, pak 
musíme být odvážní a nebát se 
vytvářet věci s dostatečným výhle-
dem do budoucna. 

Je sice dobře, že se nyní vede-
ní pouští do dalšího svého velkého 
tématu, ale přistupuje k němu opět 
velmi chaoticky, a pouze s vědomím, 
že teď máme na dosah dotaci, tak 
honem musíme něco udělat. Proto 
tak překotný spěch v diskuzi s lidmi 
a malý prostor k hlubší diskuzi. Ny-
ní nám chybí čas ztracený v začátku, 
kdy mohla být pasportizace zeleně 
dříve dokončena a lépe je využita. 

Naší předností je rozhodně 
množství zelených ploch, napoje-
ní na okolní rozsáhlé lesy a součást 
jedinečné chráněné krajinné oblasti. 
To jak bude zeleň vypadat v budouc-
nu, je pouze na naší odvaze a snaze 
věnovat této oblasti patřičnou pozor-
nost.

Důležitá je koordinace

Otázka veřejné zeleně je neodmys-
litelně spjata s extravilánem všech 
městských částí. Vlastní revitaliza-
ce zeleně není nic nového, o tento 
problém bojovali zastupitelé celé 
minulé volební období. Stejně tak 
se hovoří už nejméně šest let o kon-
krétních místech, které by úpravy, a 
tím zlepšení kvality životního pro-
středí potřebovaly. 

V preambuli zadání otázky je uve-
den výběr šest žďárských lokalit, 
pokud by se ovšem realizovaly, je 
nutno koordinovat tyto práce s revi-
talizací občanské vybavenosti. Pří-
kladem může být lokalita Vodojem, 
kde konečně příštích nejméně šest 
až osm let budou prováděny opravy 
(revitalizace) inženýrských sítí, vozo-
vek a chodníků. Právě zde je nutná 
koordinace s budoucím „architek-
tem krajinářem“, aby celá akce byla 
vyřešena komplexně, a na vlastní sta-
vební práce by měly vzápětí navázat 
smysluplné úpravy veřejné zeleně. 

Lidé umí vykouzlit
milé předzahrádky

Současné vedení města od počát-
ku volebního období považuje péči 
o zeleň za jednu ze svých priorit. 
Důvodem k tomu je i její dlouho-
leté zanedbávání. Proto bylo po 20 
letech vyhlášeno nové výběrové říze-
ní na údržbu zeleně a na sečení trávy, 
proto se na náměstí Republiky obje-
vily kvetoucí truhlíky, a proto bude 
probíhat revitalizace zeleně ve výše 
uvedených lokalitách. Velmi důležité 

je, aby pozvání k diskuzi přijalo co 
nejvíce místních obyvatel. Jako mož-
ná nečekanou přednost naší veřejné 
zeleně vidím v práci našich obyva-
tel – zahrádkářů, kteří i před pane-
lovými domy jsou schopni vykouzlit 
krásné a milé předzahrádky, kte-
ré mění svoji tvář spolu s ročními 
obdobími.

Nesnesitelná lehkost bytí 
žďárské zeleně

A je to tady zas. Když přijde okur-
ková sezona a není z čeho brát, péče 
o městskou zeleň nikdy nezklame. :-) 
Je pozoruhodné, jak každé město má 
své téma, o kterém jeho obyvatelé 
dokáží diskutovat dlouhé hodiny, rok 
co rok. V Brně je to přesun vlakové-
ho nádraží, ve Žďáře péče o zeleň. Na 
druhou stranu jsem tomu rád, že prá-
vě u nás je to „jen“ zeleň. I když sečení 
trávy na městských pozemcích není 
dobré, a je třeba toho hodně napra-
vit, tak u městské zeleně lze sledovat 
postupné zlepšení. Mimo jiné šest 
jmenovaných lokalit je toho pádným 
důkazem.

Nedávno jsem hovořil s turisty z 
Chebu, kteří Žďár označovali za měs-
to zeleně. My Žďáráci si to již neuvě-
domujeme, ale pravdou je, že můžeme 
být hrdí na to, kolik máme ve městě 
zelených ploch. Je zde jen málo tzv. 
městských ulic, ve kterých se silnice 
prolíná s chodníkem, který navazuje 
hned na stěnu domu. Obzvlášť v létě 
pak nedochází k takovému přehřívání 
a účinně se tím snižuje prašnost.  -lko-
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Současně aktuálním žďárským téma-
tem je revitalizace zeleně a vylepšení 
kvality prostředí sídel.

Konkrétně jde o šest žďárských loka-
lit: Hřbitov Jamská a okolí Horního 
rybníka; Horní hřbitov u kostela Nejs. 
Trojice a jeho vstupní prostor; Vodo-
vojem - od ulice Štursova po bytovky 
ul. Jamborova; Park u 5. ZŠ a lokali-
ta sídliště - ul. Haškova, Chelčického; 
Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup 
do Žďasu od ulice Strojírenské; ulice 
Neumannova – sídliště.

Připravovaný projekt Revitalizace 
zeleně bude součástí žádosti města o 
dotaci z Operačního programu životní-
ho prostředí, v oddíle Zlepšení kvality 
prostředí v sídlech.

Radnice k tématu začátkem srpna 
pořádala veřejné projednání, kde  jed-
notlivé lokality zhodnotil a projekt 
úprav představil zahradní architekt a 
dendrolog Ing. Josef Souček. 

Předmětem projektu je návrh ošetře-

ní stávajících dřevin, plán kácení, také 
osazovací plán a plán úpravy pěších 
cest. 

Přišla necelá třicítka lidí, kteří kladli 
otázky a podávali své návrhy a náměty 
k revitalizaci městské zeleně. Ty, které 
půjde dle odborníků uplatnit, budou 
zahrnuty do plánu. 

Prezentace fi nálního projektu pro-
běhne na stejném místě v úterý 12. září, 
opět od 17.00. Poté již nebude možné 
předkládat návrhy na změny projektu.

Město si od revitalizace slibuje, že v 
daných lokalitách bude v následujících 
letech zeleň vypadat zdravě, účelově a 
bezpečně.

Do 1. září také běží dvoukolové výbě-
rové řízení na architekta krajináře měs-
ta, vyhlášené radou města. Vybraný 
odborník bude vykonávat konzultač-
ní a poradenskou činnost v oblastech 
krajinářské architektury města Žďáru 
a jeho místních částí pro město i veřej-
nost. -lko-

Aby žďárská zeleň byla
zdravá a účelová...
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Také už váš obývací pokoj 
potřebuje změnu, ale státe 
se nemůžete rozhodnout pro 
barevné ladění stěn a doplňků? 
Pak zkuste lomenou bílou.

 Lenka Kopčáková 

Odstín lomená bílá je trendem 
poslední doby, dokonce i ve světě 
módy. Lomenou bílou znali už naši 
prarodiče, jen jsme na ni přes ty éry 
tapetových válečků a sytých pastelo-
vých tónů prostě zapomněli.

Tak zvaná „off  white“ je velmi oblí-
bená v anglosaských zemích, kde 
návrháři i natěrači dokáží vykouzlit 
elegantní kombinace. Zatónovanou 
bílou natírají stěny i nábytek. 

A kdo má domácnost jižněji zaří-
zenou třeba v provensálském sty-
lu, určitě ví, že více než zářivě bílé 
záclony sluší interiéru právě ty kré-
mové. 

Lomené odstíny zkrátka dodají 
prostoru jakoby emocionální roz-
měr, a zejména ladí oku v kombina-
ci se starým nábytkem. Odstín „off  
white“ ale lichotí i moderním inte-
riérům, třeba v kombinaci s šedou, 
hnědou, a třeba sytou růžovou.

Co je lomená bílá 
Nic jiného, než běžná bílá barva, 

lehce zbarvená do tónů žluté, hně-
dé, šedé, zelené či růžové. Bělost tak 
dostává další rozměr. 

Lomená bílá vyvolává pocit čistoty, 
je vzdušná, opticky odlehčuje a zvět-
šuje prostor. Je zkrátka jako dělaná 
pro kombinace se sytými a tmavý-
mi odstíny, třeba tzv. v jednom tónu. 
Když např. na strop použijeme měk-
ké odstíny bílé, nepůsobí kombinace 
s tmavou tak tvrdě, než kdybychom 
vybrali čistě bílou. 

Lomenou bílou v interiéru uplatní-
me téměř všude. A nejde jen o nátě-
ry. V poslední době jsou oblíbené 
i keramické obklady a dlaždičky v 
zatónované bílé. Přitom tato bar-
va není tak na špínu, jako klasický 
odstín. Budete se divit, jak v kom-
binaci s lomenou bílou vyniknou 
detaily doplňků i dekoraček. 

Všeobecně o bílé 
Patří k barvám neutrálním, nebo-

li základním. Lze ji kombinovat s 
jakoukoliv jinou barvou v interiéru. 
Opticky zvětšuje a prosvětluje menší 
nebo protáhlé místnosti. Je to barva, 
která odráží až 80 % světla, takže na 

velké ploše může až oslňovat a una-
vovat oči. Zářivě bílá barva také na 
někoho působí sterilně. 

Světlo, stín a hrany
Než si půjdeme koupit barvy, zamys-

leme se nad obecnými věcmi. Jak do 
místnosti dopadá slunce, kde jsou 
umístěna okna... Nejostřejší paprsky 
totiž jdou z jihu a západu, docela pří-
jemné je sluníčko z východu. Nejmé-
ně světla mají místnosti v severní části 
budovy. 

Chladnější či tlumené barvy proto 
vybíráme pro místnosti orientované 
na jih a západ; východním a severním 
prostorám zase sluší teplejší tóny.

Je ještě jeden moment, na který je 
nutno si dát pozor, totiž rohy. Někdo 
vytváří bílé rohy, které před vlastním 
nátěrem stěn ochrání pomocí krycích 
pásek. Ve výsledku je pak patrný pře-
chod tónů sousedních stěn. Měli by-
chom však vědět, že barvy potkávající 
se v rohu, se ovlivňují. 

Někdo také při zařizování interié-
ru zvolí jemné neutrální barvy stěn a 
podlahy a spíše sází na detaily povrchu 
výmalby či tapet. Velmi působivým 
efektem je lesk, matnost, zrnitost, plas-
tičnost. 

Lomená bílá je trendem dneška Tykve se právě 
vybarvují, začne 

dýňobraní
Dýně, čili tykev se v posledních 

letech dostala na výslunní českého 
jídelníčku.

Dýně patří k potravinám s nej-
nižším obsahem tuku a sodíku, tedy 
látek ohrožujících arterie a srdce. 
Dýně má také málo sacharidů, pro-
teinů, a skoro žádné tuky. Vyniká 
množstvím betakarotenu (provita-
minu A) a minerálů, jako je draslík 
a vápník. Obsahuje velké množství 
rozpustné vlákniny, díky které má 
schopnost zahánět hlad.

Dýně napomáhá snižovat krevní 
tlak a má diuretické, laxativní a pro-
tirakovinné účinky. 

Zahrádkáři pěstují různé druhy 
tykví, ale v největší oblibě je v sou-
časnosti dýně Hokaido, dýně máslo-
vá a muškátová. Ale ani ten dříve nej-
častější druh tykve velkoplodé není k 
zahození!

Právě v této době se dýně vybarvují 
do zlatých a oranžových tónů. Zku-
šení pěstitelé radí odříznutý plod 
nechat ještě několik dní vyzrát na 
slunci. Slupka se zatáhne, ztvrdne, 
a dýně pak v dobrém sklepě vydrží 
syrová třeba až do března. 

 (Pokračování na str. 7)
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Pravidelná podzimní zase-
dání shromáždění spo-
lečenství vlastníků se v 
domech ve správě družstva 
budou konat v měsíci říjnu 
nebo listopadu. Družstvo, 
ve spolupráci se statutár-
ními orgány jednotlivých 
společenství vlastníků (dále 
jen SV nebo společenství), 
připravuje program a orga-
nizační zabezpečení těchto 
zasedání. Hlavními body 
bude jako již tradičně pro-
jednání a schválení plánu 
oprav a údržby na rok 2018 
a projednání a schválení 
rozpočtu na rok 2018. Pro 
vlastníky jednotek v domě 
je účast na těchto zasedá-
ních shromáždění důleži-
tá a měli by se jich ve svém 
vlastním zájmu zúčastnit. 

V rámci plánu oprav se 
mohou vyjádřit k navr-
hovaným akcím na další 
rok a sami mohou i aktiv-
ně navrhnout, co by bylo 
třeba v domě opravit či 
modernizovat. V případě 
plánovaných oprav většího 
rozsahu, na které by nesta-
čily vlastní zdroje společen-
ství, se může podle potřeby 
projednávat a schvalovat i 
přijetí úvěru na takovéto 
opravy. V rámci rozpočtu, 
který je předkládán formou 
tabulky nazvané Rozpo-
čet domu, se pak schvaluje 
výše předpisu podle jednot-
livých položek za celý dům, 
které pak budou rozpoč-
teny do měsíčních předpi-
sů na jednotlivé vlastníky. 
Tato tabulka je většinou 
před konáním zasedání 
shromáždění k dispozici u 
předsedy statutárního orgá-
nu SV a ti, kteří se přihlásili 
a mají již přístup na portál 
„poschodech.cz“, jí najdou 
před konáním schůze i zde. 
Navržená výše záloh na jed-

notlivé služby, která je v té-
to tabulce uváděna, vychází 
z vývoje spotřeby jednot-
livých médií v uplynulých 
letech a z odhadu vývoje 
cen těchto médií pro rok 
2018. Pro srovnání je zde 
uvedena i výše záloh v běž-
ném roce a procento zvýše-
ní či snížení záloh na služby 
proti roku 2017. 

U více jak šedesáti spole-
čenství se na těchto zase-
dáních bude volit nový 
statutární orgán, protože 
stávajícím orgánům v sou-
ladu se stanovami spole-
čenství již končí funkční 
období. Je proto důležité 
se předem v domech pora-
dit a navrhnout kandidá-
ty pro volbu nových členů 
statutárního orgánu spole-
čenství. Většinou se v pra-
xi projeví to, že není-li pře-
dem projednán a podán 
návrh na složení nových 
členů statutárního orgá-
nu, na vlastním zasedá-
ní se již těžko přesvědčují 
lidé k tomu, aby se zapoji-
li do práce nově voleného 
orgánu. Zákon umožňuje, 
aby takovýmto statutárním 
orgánem byl výbor, který 
by měl mít dle stanov SV 
minimálně tři členy, nebo 
jím může být předseda spo-
lečenství. V tomto případě 
tuto funkci vykonává pouze 
jedna zvolená osoba, kterou 
může být jak fyzická tak i 
právnická osoba. Obecně 
platí, že členem statutár-
ního orgánu může být ne 
jen vlastník jednotky, ale i 
jakákoliv jiná osoba způso-
bilá k právním jednáním. 
Prakticky to znamená, že 
jím může být i rodinný pří-
slušník vlastníka jednotky. 
Nic nebrání ani tomu, aby i 
nadále pokračoval statutár-
ní orgán ve stejném složení, 

jak tomu bylo doposud, ale 
i v takovémto případě musí 
proběhnout volba těchto 
členů statutárního orgánu 
na další volební období.

U společenství, kde budou 
probíhat volby statutár-
ních orgánů, bude do pro-
gramu zařazen další bod, 
a to „Změna stanov spole-
čenství vlastníků“. Je to z 
toho důvodu, že v souladu 
se zákonem má každé spo-
lečenství ve svých stano-
vách uveden takový statu-
tární orgán, který si zvolilo. 
Pokud by se ale rozhodl 
změnit formu tohoto orgá-
nu, tj. například místo stá-
vajícího výboru by chtěl 
volit jen předsedu spole-
čenství, musí nejprve změ-
nit formu tohoto orgánu ve 
svých stanovách a teprve 
potom může proběhnout 
volba jeho nových členů. 
Pokud se nebude měnit 
forma statutárního orgánu, 
nebude se ani projednávat 
změna stanov.

Zasedání shromáždění bu-
dou svolávána písemnou 
pozvánkou doručovanou na 
adresu vlastníka jednot-
ky, respektive zmocněné-
ho spoluvlastníka jednotky. 
Pokud by se vlastník, uve-
dený v adrese pozvánky, 
nemohl osobně zúčastnit 
shromáždění, může využít 
plné moci uvedené na zad-
ní straně pozvánky a zmoc-
nit k účasti na zasedání 
shromáždění někoho jiného 
(jiného vlastníka, manžela 
respektive manželku nebo 
i jinou osobu, které důvě-
řuje) a tím zajistit dosta-
tečnou účast na zasedá-
ní shromáždění; v případě 
že, se zasedání shromáždě-
ní nemůže účastnit zmoc-
něný společný zástupce 
spoluvlastníků jednotky, 

musí spoluvlastníci zmoc-
nit na základě plné moci na 
pozvánce k účasti na daném 
zasedání shromáždění jinou 
osobu. Součástí pozvánky 
je i odvolávka na to, že veš-
keré podkladové materiá-
ly jsou v písemné podobě 
k dispozici u zástupce sta-
tutárního orgánu. Budou u 
něho k dispozici i v elektro-
nické podobě a tak je mož-
né se s ním anebo přímo s 
družstvem dohodnout na 
zaslání materiálů na vaši e-
mailovou adresu. Pokud se 
s materiály předem sezná-
míte a budete mít zájem o 
vysvětlení či doplnění listin, 
obraťte se ještě před koná-
ním zasedání shromáždě-
ní písemným podáním na 
své statutární orgány nebo 
jejich prostřednictvím na 
družstvo tak, aby bylo mož-
né vaše připomínky buď 
předem s Vámi projednat, 
nebo na ně reagovat na 
zasedání shromáždění. 

Závěrem je třeba zdůraznit 
význam svolávaného zase-
dání společenství vlastníků 
a vyzvat jednotlivé vlastní-
ky k aktivní účasti na něm. 
V případě, že se nemůžete 
zúčastnit osobně, zmocně-
te třetí osobu k tomu, aby 
Vás zastoupila na zasedá-
ní a zajistěte tak, aby svo-
lené zasedání shromáždění 
SV bylo schopno se usná-
šet. Nebude-li zasedání 
usnášeníschopné, nebude 
možno rozhodnout o před-
ložených návrzích a bude 
nutno konat náhradní zase-
dání či zajistit rozhodová-
ní shromáždění SV mimo 
zasedání, což si vyžádá zby-
tečné další časové i fi nanční 
náklady.
 Ing. Zdeněk Štursa 
– předseda představenstva

Podzimní shromáždění 
společenství vlastníků
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(Dokončení ze str. 5)
Tykev je jednou z nejstarších kul-

turních plodin vůbec. Napadlo vás, 
zda je to zelenina, nebo spíš ovoce? 
Spolu s melouny a cuketami patří dý-
ně obecná do čeledi tykvovitých. Jde 
tedy o zeleninu, ze které však můžeme 
v kuchyni vykouzlit různé sladké vari-
ace. 

Jednou z možností je navařit z pře-
bytků našich dýní džemy. Ty ochutí-
me přídavkem pomerančů, ořechů, 
zázvoru, nebo i jablek a hrušek. Fanta-
zii se meze nekladou. 

Také je chutný dýňový džus, a samo-
zřejmě různé variace koláčů, bábovek 
a dalších moučníků. Velkoplodá dýně 
se dá úspěšně kandovat. 

Na slano je asi nejznámější a velmi 
oblíbená dýňová mixovaná polévka a 
omáčka.

Tykve však také můžeme po vydla-
bání jadřince naplnit mletým masem, 
ochutit česnekem, pepřem a dalším 
kořením, a dát upéci do trouby.

Půlky dýně můžeme také upéci ve 
slupce na plechu, což trvá asi hodinu, 
dokud není dýně po propíchnutí vid-
ličkou zcela měkká.

Z vychladlé dýně vydlabeme dužinu 
a tu rozmixujeme dohladka. 

Dýňové pyré rozdělíme do skleni-
ček, pokud dýni chceme sterilizovat, 
nebo malé porce v krabičkách nechá-
me namrazit. A máme po ruce vynika-
jící polotovar. -lko- 

Tykve se právě vybarvují...
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Zajímá vás, jak v době baroka žili obyva-
telé Žďáru, jaké měli povinnosti, starosti, 
a co jedli? Evropu právě v té době zasáhla 
malá doba ledová, Čechy mučila opako-
vaná sucha, záplavy a hladomor. Jak tohle 
zvládal zdejší poddaný lid? Slovo mají his-
torici Regionálního muzea města.

 Lenka Kopčáková

Letošní Rok českého baroka
Slyšíme to všude. Letošek je Rokem českého 

baroka. Jedni mají tuto éru spojenou s Jiráskovým 
Temnem a postavou jezuitského tmářství, Antoní-
nem Koniášem, jiným se naopak vybaví zakladatel 
světové moderní pedagogiky Jan Ámos Komen-
ský.

Kdo by neznal dojemnou barokní koledu Chtíc, 
aby spal, od Adama Michny z Otradovic. Baroko 
dalo vzniknout také mnoha uměleckým dílům. 
Povědomá nám jsou jména jako Škréta, Brandl, 
Holar, Brokoff  , Braun či Santini.

A pak tu máme lidovou tvorbu. Právě v baro-
ku byly v oblibě legendární pověsti o zázracích, 
např. o sv. Janu Nepomuckém. Dařilo se i loutko-
vému divadlu,  a kramářské písně - to byl jakýsi 
druh zpravodajství, kdy se lidé dozvídali o aktuál-
ních situacích své země. Baroko bylo také zlatým 
věkem poutních tradic. 

Dodnes v české krajině potkáváme četné svědky 
této epochy, boží muka a mariánské či svatojánské 
sloupy... Baroko v českých zemích trvalo po dvě 
staletí, v lidovém pojetí se styl přetavil v pozdější 
selské baroko. 

Do Žďáru 17. a 18. století se vydáváme s histo-
riky Regionálního muzea na Tvrzi, Miloslavem 
Lopaurem a Stanislavem Mikule. Ještě do 10. září 
je také na Tvrzi k vidění vypovídající výstava Žďár 
městem.

Od povýšení Žďáru na město...
Jak vysvětluje Stanislav Mikule, nedávno připo-

mínané povýšení Žďáru na město (11. 6. 1607) 
spadá ještě do doby renesance. Typické baroko se 
nám do Žďáru dostalo až po roce 1648. 

Povýšení na město přineslo nebo potvrdilo řa-
du privilegií, a hlavně defi novalo právní postavení 
města, jak posléze fungovalo v době baroka. 

„Jedna z povinností, která předcházela vzniku čes-
ké barokní společnosti, bylo vyznání katolické víry. 
V privilegiích bylo přímo zakotveno, že konšelé musí 
být víry pravé, a cechy mají vykonávat pobožnosti a 
účastnit se náboženských procesí. Privilegia cechům 
přímo ukládala starat se o náboženský život ve měs-
tě“, přibližuje Miloslav Lopaur. 

Každou neděli museli zástupci cechů v kostele 
sv. Prokopa zapalovat svíce na postavnících, což 
byly svícny se znaky daného cechu. Jeden tako-
vý najdeme i na výstavě. Cechy měly v kostele 
sv. Prokopa určené místo, a krom toho tu visely i 
cechovní prapory.

Rada o dvanácti údech
Privilegium z roku 1607 defi novalo nové roz-

ložení moci v městské správě. Do té doby byl 
vrcholným zástupcem města rychtář, ale jeho 
funkci nově převzal primátor.

„Primátoři byli voleni na roční období, volbu muse-
la potvrdit vrchnost (v té době kardinál). Rychtář si 
ponechal pravomoc soudní – předsedal městskému 
soudu. Rozhodoval i ve věcech hrdelních,“ přibližu-
je Stanislav Mikule. Všech 12 členů městské rady 
muselo být katolické víry.

Rada zasedala v budově dnešní Staré radnice, 
kde byl i archiv, pokladnice a obecní sklad soli. Ve 
sklepení bylo vězení a mučírna. Slavnostní zase-
dání a výroční soudy se konávaly na obecníku, v 

hostinci u Černého orla (dnes vrchní část náměstí 
se studnou). Funkci vykonavatelů práva činili biři-
ci, většinou vojenští vysloužilci.

Na výstavě je i výjev ze soudní síně: těžký stůl se 
svícny,  křížem a biblí, na niž lidé přísahali. Na stě-
ně visí obraz Spravedlnosti, který tehdy skutečně 
visel na radnici v soudí síni. Městský soud tu zase-
dal až do roku 1850. 

Kdo musel na kůži
Svůj účel měla kůže z prasete, coby zvířete sym-

bolicky nečistého. Byla rozprostřená před soudní 
stolicí (nebo před městskou radou), a stát na ní 
během jednání museli lidé na cti snížení.

 Dle historiků mohl na kůži stát třeba ras, a lidé 
nepohybující se v zakotvené společnosti, tedy 
komedianti, cirkusáci, či migrující svobodní uměl-
ci a muzikanti. Na kůži museli vstoupit i lidé, kteří 
měli něco společného s lidskou krví, např. kat, či 
lazebnice.

 „I ta byla sníženou osobou, neboť lazebnice vedle 
zajišťování hygieny lidí v městské lázni vyřezávala 
na požádání vředy. Je zajímavé, že lazebnici bylo se 
dovoleno zákazníky se miliskovat. Ale pohlavní styl, 
to už by byl vážný, téměř hrdelní zločin,“ přibližuje 
Lopaur.

Na radnici také stály puncovní váhy na převážení 
závaží obchodníků, aby mělo poctivou váhu. Když 
byla závaží v pořádku, dostala punc města. Měřilo 
se tehdy na libry a kameny.  Stejnou roli měl i pro-
vazec (měření délky) a měřice (dutá míra) na pře-
kontrolování mír. Bez puncu nemohli kupci pro-
dávat své zboží.

Cechy potlačovaly konkurenci
V roce 1607 došlo k potvrzení již starších privi-

legií cechů.  Právo vyrábět a prodávat výrobky v 
okruhu města, tedy žďárského práva, měli jen čle-
nové cechů. Nikdo jiný vykonávat živnost nesměl.  
„Cechy rozvíjely řemeslnou výrobu, svým členům 
zajišťovaly přísun materiálu, odbyt a sociální výpo-
moc v době nouze. Na druhé straně cechy potlačovaly 
konkurenci. Řemeslníci museli respektovat množství 
zboží, kolik mohou vyrobit, a také nesměli prodávat 
pod cenu,“ líčí Lopaur. 

Živnostníků bylo ve Žďáře právě tolik, aby zajistili 
zásobování města a panství. 

Na Tvrzi je k vidění jak ferule, tak i cechovní truh-
lice. „Ferule byla odznakem cechmistra, pomyslné žez-
lo se znakem cechu. Tovaryši přijatí do cechu byli tím-
to cechovním právem dotčeni,“ říká Mikule s tím, že 
navíc museli, pro pobavení druhých, plnit mnohdy 
podivné úkoly. To se někde udrželo dodnes. 

Tovaryš byl začínající řemeslník, který úspěšně 
vykonal tovaryšské zkoušky. Mistrem se mohl stát 
pouze rozhodnutím cechu a po složení mistrovské 
zkoušky. 

Žďárské pivovarnictví
Pivo bylo až do konce 18. století jednou z hlav-

ních potravin.  Nebyl to tedy jenom mok, ale z piva 
se připravovala celá řada pokrmů. Běžnou výživnou 
snídaní byla pivní polévka se žemlí.

To dá rozum, že pivovarnictví bylo velice výnos-
ným oborem. Tehdy až 30 % příjmů města bylo z 
piva. Pro Žďár bylo právo várečné velmi závažným 
privilegiem. Tak výnosný obor si města a velkostat-
ky dobře hlídaly.  

„Kardinál Ditrichštejn však svými výnosy omezil 
výstavu žďárského piva jenom na některé vesnice. A i o 
tuto výhodu Žďár za třicetileté války přišel. Pak se pivo 
prodávalo jen ve městě.  Ostatní odběratele přetáhly 
pivovary v klášteře a Radešíně,“ říká Miloslav Lopaur.

V té době se také ve Žďáře pěstoval chmel, dle his-
torických záznamů na panské chmelnici, v místě 
dnešního parkoviště u prodejny Kinský.

Dovážet se však musel ječmen, kterému se na 
Žďársku nedařilo, a proto vrchnost uvalila na pod-
dané roční dodávku, která vynesla 320 měřic (19 
hl) ječmene. Ječmen tedy museli pěstovat, ať chtěli, 
nebo ne.

Sucha, povodně, hladomor
Ještě koncem 16. století bylo v Čechách velmi 

příznivé klima, teplejší jak dnes. Na přelomu stole-
tí však došlo ke zlomu klimatu, a jako první přišla 
série such a mrazivých zim.

Klima se pozvolna zhoršovalo, až v polovině 17. 
století nastala malá doba ledová.

 (Pokračování na str. 9)

Přijměte pozvání do barokního Žďáru...

Život v barokním Žďáru I. díl

V SOUDNÍ síni nechyběl kříž s biblí, na niž lidé přísahali, v pozadí visí obraz Spravedlnosti. Érou baroka nás 
provází historici Stanislav Mikule (vlevo) a Miloslav Lopaur .  Foto: Lenka Kopčáková
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Farnost je vlastníkem světové 
památky UNESCO od roku 2014. 
Plánovanou obnovu dnes pro ŽN 
přibližuje farář Vladimír Záleský.

Úvodem připomíná, že areál patří 
pod speciální ochrannou péči, takže 
při jakýchkoliv opravách probíha-
jí Kontrolní dny, za účasti zástup-
ců Kraje Vysočina, restaurátorů a 
odborníků Národního památkového 
ústavu. 

Jejich snahou je přiblížit vzhled 
poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého co nejvíce původní podobě z 
roku 1722, kdy stavitel Jan B. Santini 
dokončil objednávku opata Václava 
Vejmluvy.

„Domnívali jsme se, že letos se už 
bude pracovat. Ale administrativ-
ní zpracování dotačních programů je 
natolik složité, že teprve nyní se chýlí 
ke konci soutěž na hlavního dodavate-
le,“ konstatuje farář.

Okenní vitráže z čirého skla 
Do roku 2021 má být v zelenohor-

ském chrámu uskutečněna výměna 
a úprava oken, která dostanou vit-
rážovou podobu z čirého skla. Dle 
dokumentů a farní kroniky je hor-
ní řada oken s dozdívkami parapetů 
prvorepublikovou prací. „Po vybou-
rání dozdění budou navrácena původ-
ní santiniovská okna. Až na výměnu 
oken dojde, jejich zvýšením asi o metr 
se výrazně změní světelnost uvnitř 
chrámu i jeho podoba zvenku,“ nazna-
čuje P. Záleský.

Firma začne výměnu připravovat 
přes letošní zimu, nová okna musí 
vyrobit. Až na jaře dovolí počasí, 
venkovní stěny chrámu opřede leše-
ní. Stavba by neměla omezovat pout-
ní a turistický provoz.

„Naopak, po dřívějších zkušenostech 
víme, že některé věci budou pro turis-
ty podívanou. Umělecká řemesla jsou 
dnes hodnocená jako velmi zajímavá 
věc. Když se v památce takto pracuje, 
lidé zbystří, a zajímají se nejen o to, co 

se dělá, ale i jak se to dělá,“ uvádí farář. 
Až se např. bude v kostele měnit 
dlažba, návštěvníci by se mohli inte-
riérem pohybovat po zvýšených láv-
kách a práce sledovat.

Replika původní dlažby
Zásadní obnova čeká současnou 

mramorovou podlahu, kterou nahra-
dí převážně dlažba z uměle vytvo-
řeného materiálu. „Ten věrně kore-
sponduje s původním historickým 
materiálem použitým při barokní 
realizaci. Dlažba s pigmenty ve třech 
odstínech bude složena do geometrické 
soustavy hvězdic,“ přibližuje správce 
památky. 

Současná mramorová podlaha je 
totiž v chrámu z doby, kdy byl nou-
zově zachráněn. Když v červenci 
roku 1784 vzplanul velký požár v 
areálu kláštera, přenesl se až na stře-
chu poutního kostela. 

Teprve v roce 1792 Moravskoslez-
ské zemské gubernium povolilo kos-
tel opravit. Ovšem za podmínky, že 
bude sloužit jako pohřební, a do are-
álu se přenese hřbitov. 

„Poutní kostel byl zachráněn jen díky 
úsilí v té době již bývalého žďárského 

cisterciáka Bonifáce Procházky, v jehož 
práci pak pokračoval farář Matěj Josef 
Sychra, s pomocí mnoha farníků a 
podporovatelů,“ upřesňuje Vladimír 
Záleský. 

Moderní osvětlení
Tak, jako byla dříve obnovena 

výmalba kopule, potřebují v péči 
odborníků i nižší partie omítek a štu-
ků, a restaurátoři se pustí do restau-
rování soch a plastik.  „Demontova-
telné věci si odvezou do ateliérů, kde 
budou mít na práci klid, pevné části 
výzdoby budou opravovat na místě,“ 
říká kněz.

Vše letos na podzim odstartu-
je modernizace osvětlení chrámu. 
Nepůjde však o žádné historické 
repliky, neboť chrám býval po stale-
tí osvětlován jen svícemi. Teprve ve 
20. století začal v památce necitlivě 
zářit halogen.

Budoucí osvětlení chrámu památ-
káři s odborníky živě diskutovali, 
a výsledkem jsou moderní a velmi 
decentní bodová světla. Také veš-
kerá elektroinstalace je minimalizo-
vaná a co nejvíce oku běžného náv-
štěvníka skrytá.

„Pokud to bude možné, rádi bychom 
instalaci světel stihli do svátku sv. Lucie 
(13. prosince). Při Slavnosti světla by-
chom pak mohli symbolicky seznámit 
veřejnost s novým osvětlením chrámu,“ 
uvítal by Vladimír Záleský. 

Zatím bez zázemí
Toalety na Zelené hoře? Zatím 

nebudou. Jak farář Vladimír Záleský 
vysvětluje, stavba sociálního zázemí 
nemůže být součástí projektu, byť je 
poutní areál potřebuje.

„Přestože dotační program umožňu-
je realizaci zázemí, tak pouze v urče-
ných hranicích památky. Poutní kostel 
je však v tomto ohledu znevýhodněn, 
protože jeho památková hranice je 
shodná s vnějším obvodem ambitu,“ 
vysvětluje. A tak, na rozdíl od jiných 
míst, prozatím odbavovací a sociál-

ní zázemí na Zelené hoře nevznikne, 
protože uvnitř památky je investice 
tohoto typu z pochopitelných důvo-
dů nemožná.

Okolní pozemek patří městu, a na 
stavbu objektu mimo areál farnost 
žádnou dotaci prozatím nezíská.  
„Na stole již máme odborně projedna-
nou studii na sociální zázemí památ-
ky, jehož součástí je, kromě turistického 
zázemí, i dostatečná parkovací kapa-
cita. Logicky jde o velmi nenápadný, v 
zemi skrytý objekt,“ naznačuje správce. 
Realizace však vázne na možnostech 
fi nancování. Farnost nyní volné pro-
středky soustřeďuje na opravu kostela. 
„V nejbližších letech se tak do stavby 
sociálního zázemí patrně pouštět nebu-
deme,“ uvádí Vladimír Záleský. 

Přesto farnost hledá provizorní 
řešení. Současné docházení na toa-
letu do obřadní síně nedalekého 
hřbitova, zvláště když tam probíhají 
pohřby, není ideální.

Studentský 3D model
Před časem proběhla zajímavá spo-

lupráce farnosti se žďárskou průmys-
lovkou. Studenti ztvárnili 3D model a 
vizualizaci Zelené hory.

„Jejich pan profesor je velký nadšenec, 
motivoval kluky. Přišli k nám de facto s 
hotovou věcí, kterou připravovali do sou-
těže. Jim vzájemná spolupráce s farností 
pomohla v propagaci díla, nám přináší 
popularizaci poutního místa,“ chválí si 
Vladimír Záleský. 

Díky projektu se také studenti dostali 
do míst, kde se běžně neprovádí. „Pro-
tože oni už mají památku více, ´pod neh-
ty´, provedli jsme je i půdou, aby se podí-
vali z vikýřových oken. Na podzim jsme 
si slíbili, že vyjdeme úplně až na cibulku 
věže,“ říká farář, který je studentským 
projektem nadšen.

Při podzimním Kontrolním dnu 
památkářů nejspíš také budoucí tech-
nici připraví party stan s technologi-
emi, kde si hosté vyzkouší speciální 
brýle, skýtající plný zážitek z 3D vizu-
alizace svatojánského chrámu. 

Obnova vrátí santiniovská okna i dlažbu

Farář Vladimír Záleský

(Dokončení ze str. 8)
V důsledku změny směru Golfské-

ho proudu zamrzalo v zimě Baltské 
moře. 

„Například v Londýně zamrzla 
Temže, což bylo nevídané. Po ledu se pak 
dostali do města obávaní vlci a napadali 
Londýňany,“ říká pro představu Stani-
slav Mikule. Oteplovat se začalo až v 
18. století.

Živelné pohromy střídaly katastrofy, 
a ve Žďáře došlo opakovaně k rozsáh-
lým požárům. Město v 50. a 60. letech 
17. století vyhořelo celkem třikrát, a 
koncem století se na Žďársku i dvakrát 
otřásla země. 

Dále to byly záplavy a opakující se 
neúroda (přibližně jednou za 15 let). 

„V roce 1714 tu byla nezvykle velká 
povodeň, při níž jen ve Žďáře zahynu-
lo 10 lidí a popraskalo na 24 rybníků,“ 
říká Lopaur.  Rozsah povodně byl prý 
obrovský - zalila oblast mezi Žďárem a 
Kácovem na Kutnohorsku.

„Vážné to bylo i v roce 1769, kdy se na 

Žďársku rozmnožily ponravy, velmi žra-
vé larvy chroustů. Ty spolu s kobylka-
mi znamenaly velké poškození úrody,“ 
dodává historik. 

Nastaly i deštivé roky, kdy neby-
lo možné sklidit, a úroda plesnivě-
la na polích. Lidé žili buď z rezerv 
uložených v sýpkách, nebo z nedosta-
tečných zásob. 

Všudypřítomná smrt...
Neúroda způsobovala drahotu, 

v horším případě hladomor. Hlado-
mory v českých zemích tehdy kosily 
spousty lidí. Ve Žďáře jsou doloženy 
dva. První hladomor přišel v roce 
1736, ale ten fatální byl v letech 
1771 –73.

„Tehdy byla bilance úmrtnosti obrov-
ská, a počet obyvatel na Žďársku znač-
ně klesl. Na Dolním hřbitově bylo v 
roce 1772 pohřbeno rekordních 120 
lidí, oproti běžnému počtu 50,“ uvádí 
M. Lopaur. 

Lidé jedli kořínky a chléb z mle-
té dubové kůry. Mnozí v důsledku 
dvouletého hladovění umírali na 
vysílení, či nákazu tyfem či úplavicí. 
Od nemocných se pak nakazili i ti 
lépe živení. 

Proti moru: zákaz hadrářů
Velká morová rána  v českých 

zemích udeřila roku 1680, regionem 

se v letech 1708 a 1713 převalily 
dvě vlny moru. Pandemie moru na 
našem území ustala až kolem roku 
1715.

  „Když vypukl mor, zemská hranice 
se zavírala, a vrchnost měla za povin-
nost provádět kontrolu příchozích, zda 
mají pasy a zda nepřichází z místa 
nákazy,“ říká Lopaur.

Kdyby lidé chtěli hranici  „přejít“ 
nějakou lesní cestičkou a byli při 
tom chyceni, šlo už o hrdelní zločin. 
„Však u zemských stezek stávaly šibe-
nice s popravenými a s výstrahou, že je 
období moru, a příchozí se musí vrá-
tit,“ dodává historik.

Veškeré zboží nalezené u lidí 
při kontrole bylo na místě spále-
no. Zejména se to týkalo hadrářů. 
„Dnešní second hand není nic nového. 
To věděli již v baroku, že s obnošeným 
šatstvem se dobře obchoduje. Jenže sta-
ré hadry a veteš byly jedny z největ-
ších ohnisek šíření moru,“ vysvětluje 
Mikule.  (Pokračování příště)

Přijměte pozvání do barokního Žďáru...

Jan Nepomucký patřil k oblíbeným 
barokním světcům.

  Foto: Lenka Kopčáková
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Vysočinká rodačka Beata 
Parkanová natáčí na Vysočině 
fi lm, který má velké ambice. 

 Petr Klukan

V poslední srpnový víkend pokra-
čovalo ve Velkém Meziříčí natáče-
ní fi lmu Chvilky, jehož autorkou je 
rodačka z Vysočiny Beata Parkano-
vá. 

Točilo se v Domově seniorů, a jak 
naznala jeho pracovnice Kristýna 
Pokorná, „bylo to pro domov náročné, 
ale zvládli jsme to úspěšně“. 

Scénář fi lmu obstál u Státního fon-
du kinematografi e, kde získal čtyř-
milionovou dotaci. Ta pokryje zhru-
ba polovinu nákladů fi lmu.

„Chvilky jsou projekt, který v pozitiv-
ním slova smyslu velmi výrazně vykra-
čuje mimo rámec současného českého 
fi lmu,“ řekl Přemysl Martinek, člen 
Rady státního fondu kinematogra-
fi e. Podle něho se jedná o autentický 
a důkladně promyšlený příběh, který 
je pozoruhodný svou intimitou. 

„Příběh je vyprávěn prostřednictvím 
jednoduchých situací, které však jako 
celek vytváří obraz hlavní hrdinky, 
tápající v moderním světě.“ Jak Marti-
nek dodává, projekt získal podporu 
jednomyslně, protože tento typ jed-
noduchého dramatu, tvořeného sle-
dem „obyčejných“ okamžiků, je vel-
mi těžké dobře napsat. 

Produkce fi lmu se ujal Viktor Tauš. 
„Že se o něj stará Viktor Tauš, je jednou 
z nejmilejších věcí, které se mi podaři-
lo na životě vyprosit,“ tvrdí režisérka 
Beata Parkanová.

O čem fi lm Chvilky bude? Zachy-
cuje momenty ze života hlavní 
hrdinky Anežky a jejího nejbližšího 
okolí. „Na citlivě, věrohodně a mnoh-
dy úsměvně zachycených situacích uka-
zuje, jak člověka ovlivňují jeho nejbližší 
a jak bývá těžké se vůči nim vymezit. 
Příběh však v sobě nese jasné poselství 
naděje - dokáže-li člověk přes všechny 
pochybnosti přijmout a mít rád sám 
sebe, dokáže prožít ,Chvilky´ života 
vědomě a s radostí,“ vysvětlila sama 
režisérka. 

Natáčení probíhá z 80 % na Vysoči-
ně, začalo již v březnu v lokalitách ve 
Velkém Meziříčí, v Jihlavě a zavítat 
má i na Dědkovskou horu, výletní 
místo i Žďáráků. Skončit má v říjnu. 

„Vysočina v exteriéru mě baví,“ říká 
kameraman fi lmu Martin Douba. 
Proč? „Protože je strašně silná v tom, 
že není tak profl áknutá. Musíte ji troš-
ku hledat, není rozhodně na první dob-
rou. Nejsou to malebné jižní Čechy 
nebo severní Čechy, ty chemičky, kopce, 
České středohoří, které je vizuálně sil-
né. Vysočina chce svůj čas, je to otevře-
ný prostor, který má zvláštní členitost a 
já jsem se k němu také prokousával.“ 

„Nikdy člověk dopředu neví, jestli se 
fi lm podaří, ale pokud se to Beatě Par-
kanové povede dotáhnout do konce, 
máme zaděláno na fi lm s velkým divác-
kým i s festivalovým a zahraničním 
potenciálem,“ věří Přemysl Martinek, 
člen Rady fondu kinematografi e.

Premiéru fi lmaři plánují na podzim 
roku 2018. 

Film Chvilky 
Scénář a režie: Beata Parkanová
Kamera: Martin Douba
Hrají: Jenovéfa Boková (Anežka), 

Alena Mihulová (její maminka), Mar-
tin Finger (táta), Jaroslava Pokorná 
(babička), v dalších rolích Lenka Vlasá-
ková, Marián Geišberg, Taťjána Med-
vecká, Ladislav Trojan…   -pk-

Beata Parkanová (* 1985)
Narodila se v Třebíči, dětství prožila 

ve Velkém Meziříčí a poté v Jihlavě, 
nyní bydlí v Praze a na Vysočině jezdí 
na chalupu. 

Debutovala knihou Moje vtipný pek-
lo (Parola 2005). Po vystudování se 
věnuje psaní, dramaturgii a scénáris-
tice. 

Její první fi lm Chvilky, ke kterému si 
napsala scénář i jej režíruje, v sobě 
nese autobiografi cké prvky.  -pk-

Český fi lm Chvilky točili o víkendu
ve velkomeziříčském Domově seniorů

Producentem fi lmu je Viktor Tauš ze společnosti 
Fog´n´Desire Films.

Čím vás přesvědčil scénář Beaty Parkanové, že jste se 
ujal produkce fi lmu? 

Zaujal mě svojí autentičností, upřímností a formální odva-
hou. Beata jednotlivé situace nevypráví v klasické narativ-
ní kauzalitě. Každá další situace vychází z emoce situace pře-
cházející. Výsledkem je velmi působivý a jak říkal F. X. Šalda 
„svojský“ tvar, který představuje pozoruhodnou režijní výzvu.

Je „úloha“ producenta jiná u režiséra, který točí svůj 
první celovečerní fi lm, a režiséra, který má za sebou řadu 

fi lmů? 
Produkovat debut vnímám jako větší odpovědnost. S 

nadsázkou říkám, že natočit debut dnes není problém. Pro-
blém je ale natočit takový debut, který svému režisérovi umož-
ní natočit i fi lmy další. V sázce je budoucí profesní život…

 
V čem vidíte největší úskalí debutujícího režiséra? 
Na debutech miluji energii jejich autorů. Nadšení, se kterým 

se vydávají na cestu do umění. Je třeba si jí vážit, ochraňovat 
v sobě a starat se o to, aby jí s časem neubyla zkušenost, úna-
va či rezignace. Úskalím může být arogance, nepokora k textu, 
sebestřednost. -pk-

Producent: V sázce je budoucí profesní život

HLAVNÍ roli Anežky ve fi lmu hraje 
Jenovéfa Boková. 

 Foto: Petr Klukan

HEREC Ladislav Trojan coby děda fi lmové Anežky, režisérka fi lmu Beata Parkanová a Taťjana Medvecká jako zdravotní 
sestřička v Domově seniorů ve chvilce oddechu mezi natáčením.  Foto: Petr Klukan
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Turistický oddíl mládeže 
Tuláci. Dobrá parta asi dvace-
ti členů ve věku od 9 do 21 let. 
Jejich vedoucím je 58letý Vla-
dimír Sýkora, který byl letos 
na jaře oceněn při již osmém 
ročníku krajské ankety Skutek 
roku.

 Lenka Kopčáková

Vítězství za rok 2016 v dané kate-
gorii Skutek roku přineslo Vladimíru 
Sýkorovi dlouhodobé organizování 
volnočasových aktivit mládeže. 

Jak pro ŽN vzpomíná, historie oddí-
lu Tuláci se začala psát v roce 1973, a 
od té doby jím už prošly tři generace 
dětí. Tuláci za tu dobu získali  řadu 
ocenění, např.  Stříbrného brontosau-
ra za aktivní práci v ochraně přírody a 
krajiny. 

A co dělají Tuláci během roku? No 
přece se rádi toulají za krásami  naší 
vlasti!  Některé výlety se prý již staly 
evergreenem, a na oblíbená místa se 
Tuláci pravidelně vrací. Ať je to Český 
ráj, Náchodsko, jižní Čechy, Morav-
ský kras, dokonce i Vysoké Tatry.

Při našem povídání už má sbaleno, 
a doslova za pár hodin s partou Tulá-
ků míří na 14denní tábor do Nácho-
da. Ten je završením uplynulé sezóny. 

„Těšíme se na výlety za tamními přírod-
ními i historickými zajímavostmi, jako 
jsou např. Teplické skály, Broumovské 
stěny, Babiččino údolí, spousta pevností 
a pevnůstek....,“ uvádí vedoucí Tuláků, 
který se na každou podobnou výpra-
vu připravuje průzkumem novinek a 
zajímavostí o daném místě, vymýš-
lí kombinace výletů a akcí, které děti 
zaujmou. 

Tuláci a výlety
A až se Tuláci po prázdninách vrá-

tí do školních lavic, babí léto si užijí. 
Tento čas je totiž díky velké dohled-
nosti jako stvořený pro turistiku.  

„Létem to zkrátka nekončí, a pokud 
to jde, chodíme o víkendech pořád. Od 
půlky září začneme tradičními výlety 
do Doubravského údolí, či na rozhlednu 

Babí lom nad Kuřimí,“ plánuje Vladi-
mír Sýkora. V adventu nemůže chybět 
oblíbený výlet do vánoční Prahy a dal-
ší poznávačky.

Za zábavou to mají Tuláci nejblíže do 
volnočasového areálu Pilák. „Musím 
říci, že zdejší prolézačky, to je jejich. 
Zrovna tak, když jsme někde na výletě 
a potkáme houpačky, to musíme zasta-
vit, jinak by to nešlo,“ má jejich vedoucí 
pochopení. Naposledy prý měla tako-
vý úspěch letní bobová dráha na Pro-
seku, kde se děti doslova vyřádily. 

„Po letech se zase chceme vrátit k tur-
naji v kuličkách. Mladší děti často vůbec 
neví, o čem tato hra je,“ konstatuje 
Sýkora.

Protože Tuláci jsou zaměřeni vše-
stranně, oddíl se věnuje i ochraně 
životního prostředí a spolupracuje 
se Správou CHKO Žďárské vrchy či 
s městem. Na jaře i na podzim Tuláci 
ulevují přírodě od pohozených odpad-
ků, pravidelně čistí okolí zdejších stu-
dánek.  

„Několikrát ročně také uklízíme okolí 
stržanovské skládky. A i když byla uza-
vřena před nejméně 25 lety, i do dnešního 
zrekultivovaného prostoru, který se pro-
měnil v les, nemají někteří lidé problém 
vyhodit svůj odpad. To nepochopím,“ 
zlobí se turista.  

 (Pokračování na str. 14)

Žďárští Tuláci odchovali tři generace

NEJMLADŠÍM Tulákům je devět a nejstarším  21 let. Jak jejich vedoucí říká, 
tak dobrou partu ještě nezažil. Foto: archiv V. S.

SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
stadion Bouchalky   Žďár nad Sázavou
Informace na www.hokejzr.cz

PRO KLUKY I HOLKY

VEŠKERÉ TRÉNINKY PROBÍHAJÍ ZDARMA !!!
MOŽNOST BEZPLATNÉHO ZAPŮJČENÍ VÝSTROJE

každou sobotu a neděli ráno 
a dále dle rozpisu na www.hokejzr.cz (viz QR kód)
Vybavení na led: brusle, hokejka, rukavice (stačí i lyžařské), přilba (i cyklistická)

STAŇ SE MLADÝM

PLAMENEM

A POKRAČUJ V TRADICI 
MISTRŮ SVĚTA !!!
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Úderem osmé hodiny ranní  v 
pondělí 4. září se opět po dvou 
měsících rozezní školní zvonek. 
Začne  školní rok 2017/2018.  

Situaci na žďárských základních 
školách pro ŽN přibližuje Ale-
na Prokopová z  odboru školství, 
kultury a sportu.  

„Ve školním roce 2017/2018 used-
ne do školních lavic cca 233 prvňáč-
ků, dárkem od města budou jako 
každoročně omalovánky se zajíma-
vostmi města Žďáru n. S. a malé 
balení pastelek,“ říká na úvod. .

Na všech čtyřech základních 
školách bude k 1. 9. 2017 celkem 
cca 2.074 žáků..

 Konkrétně na ZŠ Komenského 
2  cca 462 žáků, na ZŠ Komenské-
ho 6 cca 262 žáků, včetně příprav-
né třídy (11 žáků). V ZŠ Švermo-
va 4 bude  cca 860 žáků, z toho  

106 žáků v ZŠ Santini. ZŠ Pala-
chova 2189/35 hlásí  k 1. 9 asi 
490 žáků. 

Projekt Obědy pro děti
využívají i žďárské školy
Od loňska běží v ČR  minister-

ský dotační program na propláce-
ní obědů žákům základních škol 
ze sociálně slabých rodin. Jeho 
smyslem je, aby se školního stra-
vování mohly účastnit všechny 
děti, tedy i z rodin v hmotné nou-
zi.

Jak je to s projektem „Obědy pro 
děti“ ve žďárských školách,  a bylo 
jej v minulém školním roce třeba  
využít i ve žďárských ZŠ?  

Na to Alena Prokopová odpoví-
dá, že  dotační program „Obědy 
pro děti“ využívají Základní škola 
Komenského 6, a to pro 28 svých 

žáků, a dále Základní škola  Šver-
mova 4, pro 6 žáků školy. „Jedná se 
o žáky ze sociálně slabých rodin.

Dotační program není využí-
ván v Základní škole  Komenské-
ho 2, ani Základní škole Palachova 
2189/35,“ dodává Prokopová..

Situaci v sedmi městských 
mateřských školkách, zaštítěných  
příspěvkovou organizací Mateřská 
škola Žďár nad Sázavou,  mapu-
je pro ŽN ředitelka Iveta Klusá-
ková.

Od září má do MŠ nastoupit asi 
684 dětí, z toho 106 dětí bude 
mladších tří let. Otevře celkem 29 
tříd, celková kapacita MŠ je 716 
míst. V červnu ze žďárských ško-
lek odešlo 220 předškoláčků.  

K potravinové pomoci dětem ze 
sociálně slabých rodin se  v novém  
školním roce  2017/18 zapojují i 
městské mateřské školky. Jak ředi-

telka Iveta Klusáková vysvětluje, 
operační program potravinové a 
materiální pomoci, pod názvem 
Potravinová pomoc dětem ve váž-
né sociální nouzi, slouží k  zajiště-
ní úhrady části nákladů za obědy 
(100 % hodnoty potravin) za děti, 
jejichž rodiče se nacházejí v hmot-
né nouzi. „Toto posuzuje ÚP ČR , a 
bude to hrazeno z Fondu evropské 
pomoci nejchudším osobám. V MŠ 
Žďár nad Sázavou jsme navrhovali 
12 dětí, zatím je ÚP schváleno pět 
dětí,“ informuje  ředitelka.

Cílem projektu je zajistit pravi-
delnou kvalitní stravu ve školní 
jídelně a vypěstovat zdravé stra-
vovací návyky. Dále  zvýšit účast 
dětí v předškolním vzdělávání a 
zlepšit docházku do MŠ, a také  
vyrovnat startovní pozice s pozicí 
ostatních dětí na prahu povinné 
školní docházky. -lko-

Nový školní rok klepe na dveře
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6. 9. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým 

(maximálně 8 hráčů) a přijďte na-
psat své odpovědi na 56 záludných 
otázek, které budeme během večera 
pokládat.

 7. 9. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU

10. 9. | 21.00
CARPET CABINET
Hudební seskupení ze Slovenska.

17. 9. | 22.00
OZVĚNY ŽĎÁRU
Pokračování kulturně-hudebního 

projektu Ozvěny Žďáru, který zají-
mavou formou představí místní 
hudební tělesa veřejnosti. Večer plný 
živé hudby!

24. 9. | 20.00
SIGN OF DECAY (AT) | NON-

SENSE | MR. DYNABOOM

25. 9. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Evangelický sbor v Sázavě a Žďáře 

opět zve k netradičnímu setkání slo-
va a hudby.

30. 9. | 20.00
BŘOUSKA  JEŠTĚ JEDNOU
Zahrají kapely Exit | Fuga | Barel 

Rock.

Hudební klub Batyskaf

Hudební škola Yamaha působí 
osm let se svébytnými programy 
ve Žďáře nad Sázavou. Školou pro-
šly skvělé lektorky a mnoho žáčků 
a žáků.

V novém školním roce škola nabí-
zí programy pro předškolní děti. 
Od čtyř měsíců v programu Robát-
ka lze už formovat vývoj dítěte, a od 
tohoto věku mohou děti společně s 
maminkami smyslově vnímat a roz-
víjet hudební cítění pomocí písniček, 
vnímáním rytmu, poslechem hud-
by, hudebně pohybovými hrami aj. 
Doma si ještě všechno lze prozkou-
šet, poslouchat nahrávky a s jistotou 
sledovat kladné reakce dítěte.

Od 18 měsíců Robátko může postu-
povat dál, do Prvních krůčků k hud- 
bě. Ale mohou sem přicházet nově i 
další děti. Pracovní propojení dítěte 
s rodičem je již volnější. Děti hrají na 

rytmické nástroje, zpívají, pohybově 
pracují s hudbou aj.

Od čtyř let přicházejí děti do pro-
gramu Rytmických krůčků, ale 
opět to mohou být i nové děti, které 
neprošly výukou HŠY. Náplní je ryt-
mus, písně, působení hudby, ale také 
hravé seznamování se základy hudeb-
ní nauky a hry na zobcovou fl étnu. 

Vše se může s nahrávkami zkoušet 
doma. Rodiče se nemusí bát, že tře-
ba neví nic o hudební teorii, mohou 
se požadované spolu se svým dítětem 
naučit.

Od šesti let nabízíme hru na zob-
covou fl étnu. Může to být jen soprá-
nová, ale mnozí zvládnou učit se sou-
časně i na altovou fl étnu. Vyučuje se 
podle materiálu HŠY, a je zde hodně 
moderní hudby, ale také hudby lido-
vé a klasiky. Učit se mohou děti růz-
ného věku, a také dospělí.

Podobně je to se zaměřením výuky 
pop-rock zpěvu. Základem je into-
nační čistota, správné dýchání, a pro 
každého vhodný repertoár.

Více na stránkách www.yamahasko-
la.cz, kam lze případně odeslat el. při-
hlášku, a na mob. 603 827 735. 

 (pi-z09-10h)

Výuka hudby
od batolat po dospělé

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Poslední volná místa v programech:
Grafika a prezentace na webu
GPS - využití pro turistiku a geocaching
Statistika všedního dne
Neznámý svět financí
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
Antická kultura a její využití pro turismus
Jazykové kurzy pro seniory AJ/NJ
 U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

 
u3v.vspj.cz. .

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz
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VLADIMÍR SÝKORA  letos získal krajskou cenu Skutek roku. To za dlouholetou 
práci s mládeží.  Foto: archiv VS

(Dokončení ze str. 11)
Brigády na hradech

a zámcích
Starší Tuláci rádi vzpomínají na 

víkendové akce spojené s  úklidem  
hradů Svojanov, Lipnice a Veve-
ří, nebo zámků v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a v Lednici. Zde všude 
si žďárští Tuláci svou přičinlivostí 
vytvořili dobré jméno. 

„Uklízeli jsme a dělali vše, co kaste-
láni potřebovali. Za to jsme měli kde 
přespat, a naši průvodci přidali mimo-
řádnou prohlídku hradu nebo zámku, 
kde nechyběl nějaký ten ,špek´ z histo-
rie. Děcka na to rádi vzpomínají,“ říká 
Vladimír Sýkora. Usiluje o obnovu 
akcí, a na dobré cestě je prý domluva 
s kastelány ze Svojanova a Lednice.

Vzhůru na Rosičku
Jestlipak jste se někdy na jaře vydali 

na rozhlednu Rosička, zahájit turis-
tickou sezónu? Víte, že právě tato 
akce je nápadem Tuláků? A náram-
ně se uchytila. Letos se konal už 16. 
ročník. 

Předchozích 20 let Tuláci vždy 
kolem 8. června pořádali Medar-
dův turistický pochod. Po vybudo-
vání rozhledny Rosička v roce 2001 
zkusili, jen na zkoušku, Jarní oteví-
rání turistické sezóny na Rosičce. 
„Napoprvé přišlo 250 lidí z různých 
koutů Vysočiny. Náš rekord je 677 lidí 
z celého Česka,“ je spokojen pořada-
tel. Účast prý nikdy neklesá pod 500 
turistů. 

Děti dříve a nyní 
Na otázku, zda se děti za ty tři 

generace změnily, Vladimír Sýkora 
říká, že ani ne. „Spíš jsem se změnil já. 
Když jsem byl mladší, případná rizi-
ka jsem tak nevnímal. Dnes bych se do 
poloviny věcí už nepouštěl,“ dodává.

Vzpomíná třeba, že při jednom 
výšlapu polovina kluků čekala na 
Dráteničkách, a s druhou půlkou 
vystoupal vedoucí na Malinskou 
skálu, a vzájemně si posílali kouřo-
vé signály. „Věděl jsem, že první parta 
počká na místě a nic nebude vymýšlet,“ 
říká. Dnes už by prý s dětmi musel 
nechat dospělého. Tuláci také dří-
ve spávali na Babíně pod širákem, 
nebo na základně CHKO, rozděleni 
na skupinky. „Dnes už by každou sku-
pinu musel provázet dospělý,“ dodává 
Sýkora. 

Na otázku, zda dětskou turistiku 
nějak ovlivňují přísnější hygienické 
normy pro volnočasové aktivity dětí, 
Vladimír Sýkora odpovídá, že jeho 
práci s dětmi to nijak neovlivnilo. 

I do táborů Tuláků prý chodívají 
kontroly hygieniků, ale nikdy nebyl 
žádný problém. „Nepořádáme totiž 
stanové tábory, ale vždy máme ubyto-
vání v pevném objektu, např. ve škole, 
či ubytovně Klubu českých turistů. Tam 
všude hygienické požadavky vyhovují,“ 
říká.

Tuláky také téměř dvacet let na 
tábory provází zkušená paní kuchař-
ka. „Děti ji už důvěrně oslovují ,bab-
čo´, a ona to s radostí bere,“ dodává 
vedoucí. 

Jediným omezením  na táborech je 
používání mobilů, aby si děti odpo-
činuly od dnešní závislosti na médi-
ích.

Kešky a kačeři...
Oddílové schůzky i výlety Tulá-

ků bývají spojeny s řadou her, mezi   
dětmi zásadně vede geocaching 
(„geokešing“), hra na pomezí sportu 
a turistiky, oblíbená ve světě už nej-
méně deset let.

„Jde vlastně o hledání ukrytého 
pokladu pomocí zeměpisných souřad-
nic. Skrytá schránka se nazývá cache 
(keška), a lidem, co hledají ,kešky´ 
se lidově říká ,kačeři´,“ vysvětluje 
Sýkora.

Když někdo někam schová kra-
bičku s notýskem, tužkou a nějakou 
drobností, publikuje informace o 
poloze keše na ofi ciálním webu hry 
(www.geocaching.com). A další ka-
čeři mohou hledat. 

„I já sám mám více ukrytých pokla-
dů. Když je někdo najde, zapíše se do 
deníčku, a ukrytou drobnost si může 
vyměnit,“ popisuje vedoucí Tuláků.   

Často jsou keše ukrývány na velmi 
frekventovaných místech, kde i jejich 
nalezení může být velkou zába-
vou. „Na všech skalách na Žďársku 
jsou tyto krabičky, také u soch Micha-
la Olšiaka, a na různých výhledo-
vých místech či u kostelů,“ říká Sýko-
ra s tím, že  jen v samotném Žďáře je 
ukryto kolem padesáti keší.

Geocaching už je i součástí jarní-
ho výstupu na Rosičku. Když Tulá-
ci loni pořádali podobnou akci pod 
Rozštípenou skálou, přišlo asi třicet 
„kačerů“ ze širokého okolí. „Lidé se 
sejdou, vymění si nějaké věci i názory, 
opečou špekáčky... Je to zkrátka dobrá 
relaxace,“ popisuje Vladimír Sýkora 
možnost oddechu. 

Zkoumají zvláštní místa
Děti na Tuláku baví i to, že se 

mnohdy podívají do míst, kam se 
běžně nechodí. „Majitelé či správci 
nám dle možností vycházejí vstříc, a už 
jsme si prošli útroby hráze Vírské pře-
hrady, nebo navštívili letiště Náměšť,“ 
uvádí příklady.

TOM Tuláci má současně 20 členů, 
a je pravda, že by potřeboval omla-
dit. „Klidně mezi námi přivítáme další 
děti ve věku od šesti let, se smyslem pro 
přírodu a kamarádství,“ zve vedoucí.  
Nejmladším členům je nyní  devět 
a nejstarším je 21 let. „Ti jsou tuláky 
už nejméně 12 let, a pořád je to baví. 

Takovou partu jsem tu ještě nezažil,“ 
chválí si Sýkora. Novinka nastane od 
příštího roku, kdy se Tuláci začnou 
scházet pod hlavičkou Active-stře-
diska volného času, coby kroužek 
turistiky a geocachingu.

Přírodou Žďárských vrchů
„Turistika pro mne znamená relax, 

vyčištění hlavy, poznávání něčeho hez-
kého. Nevím, zda to děti vnímají až 
tak úplně, ale baví je to,“ říká Vladimír 
Sýkora. Jako bývalý sběratel brouků 
a motýlů na cestách informuje děti 
o fauně Žďárských vrchů. „Vidět se tu 
dají také volavky, kormoráni, a opako-
vaně tu zahnízdilo několik párů čápů 
černých,“ uvádí.

Značkaři: služba turistům
 Od letoška si Vladimír Sýkora při-

bral ještě jeden úkol. Nově je vedou-
cím pro turistické značení v oblasti 
Žďárska. Celkem 12 značkařů pravi-
delně prochází známé trasy a stará se 
o údržbu turistických značek i roz-
cestníků a informačních tabulí nejen 
v přírodě. 

„Mnohdy s výměnou elektrických 
sloupů v obcích zmizí i turistické zna-
čení.  Nutné je tedy provést aktuálně 
obnovu, a starat se o tuto službu KČT 
pro turisty,“ popisuje značně nároč-
nou činnost, a to nejen časově, ale 
mnohdy fyzicky. Zatímco turis-
ta si na výšlap po Žďárských vrších 
vyráží nalehko s batůžkem, značkaři 
s sebou navíc nesou nářadí a barvy.

Na otázku, kam by na Žďársku 
pozval turisty, Vladimír Sýkora 
odpovídá, že on sám má nejraději 
vyhlídkové body, jako jsou Vávrova 
skála nad Pohledcem, Tři kříže nad 
Novým Městem na Moravě, nebo 
skála Prosička nad Jimramovem.

„Určitě bych doporučil hřebenovku 
po ,osmistovkách´ z Daňkovic, přes 
Buchtův kopec, Dráteničky, Malinskou 
a Lisovskou skálu, Devět Skal, Žáko-
vu Horu, až do Škrdlovic. To je však 
celodenní trasa pro zdatnější turisty,“ 
podotýká. 

Rodinám s dětmi Vladimír Sýko-
ra doporučuje výlet k Velkému Dář-
ku. Rybník s přezdívkou Moře Vyso-
činy je největším na Vysočině, a je 
mu bezmála 500 let. Však jej nechal 
vybudovat ještě Viktorín z Kunštátu!

Žďárští Tuláci odchovali tři... Studánky
Voda ve žďárských studánkách Salva-

torka a U Křiváku není vhodná k pití. 
Ve vzorcích vody z obou studánek, 
odebraných dne 8. 8. 2017, byly nale-
zeny bakterie.

Veřejné besedy
Sál zastupitelstva města

 Út  5. 9. 17:00, PARTICIPATIV-
NÍ ROZPOČET 2018 - představení 
návrhů veřejnosti.

 Út 12. 9. 17:00 REVITALIZACE 
ZELENĚ - představení projektu veřej-
nosti.

Kulturní akce
 So 2. 9. 10.00 – 15.30, areál zámku 

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN - duchov-
ní akce ŘK farnosti Klášter II. Pontifi -
kální mši sv. celebruje diecézní biskup 
brněnský Mons. Th Lic. Vojtěch Cikrle. 
Od 12.00 program pro rodiny: výtvar-
né dílny, divadlo, hudba, přednášky. 

 Do 17.  9. Galerie Staré radnice a  
kaple sv. Barbory

SLAVNOSTI JEŘABIN - mul-
tižánrový festival města.

 Čt 14. 9. 16.00,  Husova kaple 
ČCSH, ul. Kopečná

ROD ŽEROTÍNŮ 
Přednáška Romana Duby na téma 

„Rod Žerotínů a jejich vliv  na morav-
ské a zemské události v dějinách, včet-
ně čarodějnických procesů na Jesenic-
ku.

 Čt 14. 9. 17.00, Městské divadlo¨
GEN JEŘABINÁM - přehlídka 

tanečních choreografi í TS GEN ZUŠ 
F. Drdly a jeho hostů: ZUŠ Charbulo-
va Brno, ZUŠ H. Brod a žesťový kvin-
tet města Žďáru.

 So 16. 9. 8.00 – 11.30,  nám. 
Republiky

ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Pořádá město. 

 Út 26.  9. 19.00, konvent zámku 
MOUSSA CISSOKHO AFRICAN 

PROJECT - Moussa Cissokho (Sene-
gal)– kora, zpěv; Jan Galega Brönni-
mann (Švýcarsko) – bassklarinet, 
sopránsaxofon; Omri Hason (Izrael)-
orientální perkuse. Hudba tria Cis-
sokho-Brönimann – Omri Hason je 
o umění vyprávění. Pořádá  AXIOM 
OrBiTt.

 So 30. 9.,  zámek
DEN DÝNÍ - Dýně ve všech podo-

bách zavalí zámek. Kreativní dílny, 
dýňové pochoutky a inspirativní pod-
zimní výzdoba. 

Sport
 So  9. 9. 12.00 – 16.00, ovál u zim-

ního stadionu 
MEMORIÁL JANA DŘÍNKA  A 

KA RLA HEROLDA - sportovní klání 
v požárním útoku, pořádá SDH Žďár.

 Po celé září,: po – pá: 14.00 – 
18.00, areál za MŠ Okružní

OTEVŘENÉ DOPRA VNÍ HŘIŠ-
TĚ - jízda dle pravidel již od útlého 
věku.  -lko-

K r á t c e

Volejbalové kurty na Rybníčku
So 9. 9. v 8.00 O POHÁR MINIS-

TRA  DOPRA VY - turnaj smíšených 
družstev ČR

Sportovní hala Bouchalky
So 30. 9. v 9.00 a 13.00 Hradec 

Králové (2. liga - muži)
So 30. 9. v 11.00 a 15.00 Bohemi-

ans Praha (2. liga - ženy)

Volejbal
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Blíží se volby do Poslanecké sněmovny, dvou-
sethlavé dolní komory Parlamentu ČR. Letos se 
uskuteční ve dnech 20. a 21. října. O křesla  ve 
sněmovně usiluje 25 politických stran a hnutí.

Poslance volíme  každé čtyři roky, naposledy to 
bylo v říjnu 2013, kdy  volební účast Žďáráků mírně 
přesahovala 64 %.

V pátek 20. 10. se volební místnosti otevřou od 
14.00 do 22.00 hodin; v sobotu 21. 10. můžeme volit 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Ve Žďáře bude připraveno tradičních 26 volebních 
místností, stejně jako okrsků. Obyvatelé budova-
ného sídliště Klafar budou volit ve volebních okrs-
cích č. 11 a 12, umístěných v budově SŠ obchodní a 
služeb na Komenského ul. 10, ve Žďáře 3. 

Lidé z místní části Radonín budou volit ve voleb-
ním okrsku č. 20 v ZŠ Palachova 35; stržanovští voli-

či půjdou do volebního okrsku 25 v budově bývalé 
školy ve Stržanově, čp 28. Voliči z Mělkovic a Vese-
líčka zamíří do volebního okrsku č. 26 v budově 
Agroslužeb na Veselíčku č. p. 70.

Oznámení města Žďáru n. S. o době a místě konání 
voleb přinášíme na str. 16 a 17.

Zkontrolujte si občanské průkazy
Povinností voliče je prezentovat se před volební 

komisí platným průkazem totožnosti. Je tedy vhod-
né si zkontrolovat platnost občanského průkazu nebo 
cestovního pasu. 

Voliči, kteří v termínu voleb onemocní, či do voleb-
ní místnosti nedojdou kvůli ztížené pohyblivosti,  
mohou okrskovou volební komisi požádat o možnost 
hlasování mimo volební místnost. Komise vyšle k voli-
či dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky.

Až se volební místnosti v sobotu 21. 10. úderem 14. 
hodiny uzavřou, všech 26 volebních komisí se  pustí 
do  sčítání hlasů a  zpracování výsledků za město Žďár. 

Podrobnosti o tom, jak si v parlamentních volbách 
vedlo město Žďár, Kraj Vysočina, i celá ČR, můžeme 
sledovat na stránkách Českého statistického úřadu 
www.volby.cz

Zatím ještě něco přes měsíc bude Kraj Vysočina v 
PS Parlamentu ČR  zastupovat celkem 11 poslanců 
zvolených pro období 2013-2017. Jsou to: za ČSSD 
Jiří Běhounek (hejtman KV, Pelhřimov) Pavel Anto-
nín (H. Brod) a Karel Černý (Hamry n. S.); za ODS: 
Jana Fischerová (Havlíčkův Brod); za KSČM: Pavel 
Kováčik (Třebíč), Josef Zahradníček (Studenec ); za 
ANO 2011: Josef Kott  (Pelhřimov), Zuzana Šánová 
(Žďár n. S.), Karel Tureček (Chýnov); za KDU-ČSL: 
Vít Kaňkovský (Třešť) a za Úsvit NK: Martin Lank 
(Jihlava). -lko-

Dolní komoru Parlamentu zvolíme v říjnu

Drony. Problém, se kterým 
se v posledních letech potýká 
většina památkově chráněných 
objektů v Česku. Negativní 
zkušenosti s drony má opako-
vaně i žďárská památka
UNESCO na Zelené hoře.

 Lenka Kopčáková

Tato bezpilotní a dálkově ovláda-
ná zařízení nejen, že svým zvukem 
obtěžují návštěvníky památek, ale 
mnohdy ohrožují samotné historické 

stavby.  
„Loni jsme řešili dva případy dronů, 

které uvízly na střeše kostela. Jeden se 
podařilo vyprostit z půdního okna, a pro 
druhý se muselo po žebříku,“ říká kaste-
lánka kostela sv. Jana Nepomuckého  
Lenka Houbová s dodáním, že obě 
akce byly časově i fyzicky náročné, a 
přitom úplně zbytečné.

Farnost se, dle kastelánky, v obou 
případech domluvila s majiteli dronů 
na kompenzaci. Další dron při neob-
ratné manipulaci rozbil okenní tabul-
ku v kostele, ale správcům se již maji-

tele nepodařilo zastihnout.
Na jedné straně jsou drony pomoc-

níky archeologů při mapování míst 
z ptačí perspektivy, také památkáři 
pomocí těchto vznášedel na dálkové 
ovládání dokáží kontrolovat nepří-
stupná místa staveb. Drony v rukou 
amatérů však bývají většinou rušivým, 
a mnohdy i nebezpečným jevem. 

Národní památkový ústav proto 
začátkem léta vydal zákaz létání dro-
nů nad svými památkami. Omezují-
cí opatření přijala i Římskokatolická 
farnost Žďár II – Zámek, coby majitel 
Zelené hory. Přesto občas drony léta-
jí nad poutním areálem bez souhlasu 
vlastníka objektu.

„Majitelé dronem nalétávají před okna 
kostela a natáčí nebo fotí interiér. Ani si 
neuvědomují, jak jsou nebezpeční pro své 
okolí,“ míní kastelánka. Kdyby dron 
spadl, mohl by někoho zranit. Také 
bzukot vznášedla nad památkou, kde 
právě probíhá výklad průvodce, úplně 
rozloží pozornost návštěvníků.

„Už nám dochází trpělivostí stále upo-
zorňovat majitele dronů, že nedodržují 
pravidla,“ říká Houbová. Navíc se prý 
někteří tito provozovatelé chovají aro-
gantně, a je s nimi těžká domluva. 

Informace o pravidlech létání dronů 
jsou umístěny na informačních tabu-
lích před vstupy do poutního místa, a 
také na webu Zelené hory. 

Nedovolené použití dronu nad are-
álem poutního kostela může provo-
zovatele stát pokutu od 100 tisíc až do 
pěti milionů korun.  

„Přistoupili jsme k mírnější verzi 
zákazu, a v případě ušlechtilého účelu 
můžeme umožnit pohyb nad areálem,“ 
uvádí farář Vladimír Záleský. 

O výjimku musí provozovatel po-
žádat písemně vlastníka objektu, což 
je jmenovaná farnost. Musí uvést 
důvod letu nad poutním místem, a 
na co budou záběry poutního místa 
využity. V případě schválení žádosti 
bude určen termín a čas, kdy smí dron 
letět nad poutním místem.

Drony smí nad Zelenou horu jen výjimečně

Čt 7. 9. v 9.00 KLUBOVÉ  SETKÁNÍ – budova ČP, 2. p., dveře č. 305, info 
o připravovaných akcích, přihlášky a platba za zájezd do TL Mosonmagyárovár 
(17. 10. 2017), členské známky. 

Po 11. 9. v 15.30 REKONDIČNÍ CVIČENÍ - tělocvična SPŠS a VOŠ, vedoucí 
M. Neuwirth. 

Tři skupiny rehabilitačního cvičení v bazénu: Plavání v út 12. a čt 14. 9. od 7.30 
do 8.30; st 13. 9. od 8.00-9.00. Jen pro přihlášené, vedoucí N. Kejvalová, J. Něm-
cová.

Čt 14. 9. BRNO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ – poznávací procházka s Marií Salá-
kovou, sraz v 8.15 nádražní hala. Vedoucí M. Klimešová. 

Po 18 — ne 24. 9. LÁZEŇSKÝ POBYT V PODĚBRA DECH - LD Libuše. 
Doprava vlastní, jen pro přihlášené, vedoucí M. Pokorná.

Čt 21. 9. BOWLING - sauna v 15.00, vedoucí M. Hrdinová
St 27. 9. POCTA PERNŠTEJNŮM – společná návštěva výstavy na hradě 

Pernštejně. Sraz v nádražní hale ČD v 8.15, návrat odpoledne.

Klub žďárských kardiaků

Stomatologové o víkendech a svátcích
2. 9. MUDr. J. Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka (608 069 430)
3. 9. MUDr. M. Vránová, Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 688 234)
9. 9. MUDr. M. Trojáková, poliklinika. Zahradní 580, Bystřice n/P (566 688 231)
10. 9. MUDr. E. Peňázová, Křenkova 1499, N. Město n/M. (722 410 010)
16. 9. MUDr. J. Řezáčová, Tyršova 223, V. Bíteš (607 785 326)
17. 9. MUDr. Z. Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, V. Bíteš (566 531 645)
23. 9. MDDr. R. Prouzová, Radostín n/O. 71 (799 505 925) 
24. 9. MUDr. M. Hrašková, Studentská 4/1699, ZR (566 690 131)
28. 9. MUDr. J. Fialová, nám. Republiky 65, ZR (604 334 823)
30. 9 MUDr. O. Semerádová, Palachova 35, ZR (774 430 777)

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



2.  Místem konání voleb  

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Horní 
2, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Barákova   všechna orientační čísla
Binkova    všechna orientační čísla
Drdlova    všechna orientační čísla
Dr. Drože   všechna orientační čísla
Hálkova    všechna orientační čísla
Havlíčkovo nám.   všechna orientační čísla
Husova    všechna orientační čísla
Jiřího z Poděbrad   všechna orientační čísla
Nábřežní    všechna orientační čísla
Nádražní    23 – 33 lichá
Radniční    všechna orientační čísla
Sadová    všechna orientační čísla
Smeykalova   všechna orientační čísla
Strojírenská  všechna orientační čísla
 mimo 15
Tvrz   všechna orientační čísla
U Malého lesa   všechna orientační čísla
Veselská    všechna orientační čísla
Vrchlického   všechna orientační čísla
Zahradní    všechna orientační čísla
Žižkova    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Horní 
2, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační, popisná a evidenční čísla:
Bartačky    všechna popisná čísla
Brněnská   všechna orientační čísla
Doležalovo náměstí  všechna orientační čísla
Horní    všechna orientační čísla
Hutařova   všechna orientační čísla
Jamská    všechna orientační čísla
Jihlavská    všechna orientační čísla
Krejdy    všechna evidenční čísla
Lučiny    všechna orientační čísla
Nádražní   1 – 21 všechna orientační čísla, 69
Nádražní    22 – 42 sudá orientační čísla
nám. Republiky   všechna orientační čísla
Nerudova   1, 5, 7 orientační čísla
Novoměstská   všechna orientační čísla
Rybníček   všechna orientační čísla
Smetanova   všechna orientační čísla
Tyršova    všechna orientační čísla
Za Jatkami   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Knihovně M. J. Sychry,
Havlíčkovo nám. 5, Žďár nad Sázavou 1,
pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Dolní    1 – 37 lichá
Dolní    24 – 38 sudá
Libušínská   40 – 46 sudá

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Knihovně M. J. Sychry,
Havlíčkovo nám. 5, Žďár nad Sázavou 1,
pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Kovářova   všechna orientační čísla
Libušínská   2 – 38 sudá
Libušínská   11 – 25 lichá

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Základní škole, Zámek 4,
Žďár nad Sázavou 2, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Bezručova   všechna orientační čísla
Krátká    všechna orientační čísla
Lesní    všechna orientační čísla
Nová    všechna orientační čísla
Polní    všechna orientační čísla
Srázná    všechna orientační čísla
U Pily    všechna orientační čísla
Vrbová    2

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost ve Společenské místnosti ha-
sičů, Zámek 9, Žďár nad Sázavou 2, pro voliče 
bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Dvorská    všechna orientační čísla
Ferencova   všechna orientační čísla
Purkyňova   všechna orientační čísla
Santiniho   všechna orientační čísla
Starý Dvůr   všechna orientační čísla
Studniční   všechna orientační čísla
Sychrova    všechna orientační čísla
U Taferny   všechna orientační čísla
Vejmluvova   všechna orientační čísla
Zámek    všechna orientační čísla
Zelenohorská   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č.7
je volební místnost v Základní škole, Komenské-
ho 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
1. máje    všechna orientační čísla
Brodská    4 – 30 sudá
Kopečná    všechna orientační čísla
Malá    všechna orientační čísla
Okružní    71, 73, 75,79, 116 – 120 sudá
Revoluční  1 – 26 všechna orientační čísla, 28
Strojírenská   15
U Jezu    všechna orientační čísla
V Zahrádkách   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Základní škole, Komenské-
ho 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Brodská    32 – 102 sudá
Okružní    76 – 114 sudá

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v Základní škole, Komenské-
ho 2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Brodská    19 – 43 lichá
Okružní    2 – 14 sudá
Revoluční    30 – 62 sudá

ve volebním okrsku č.10
je volební místnost v Základní škole, Komenské-
ho 2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:

Brodská  45 – 69 lichá
Okružní    1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá

ve volebním okrsku č.11
je volební místnost ve Střední škole obchodní a 
služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad Sáza-
vou 3, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:

Brodská    71 – 81 lichá
K Milířům   všechna orientační čísla
Kupecká    všechna orientační čísla
Libická   všechna orientační čísla mimo 16,19,21
Okružní    21 – 69 lichá, 81
Okružní    58 – 72 sudá
Povoznická   všechna orientační čísla
Rytecká   všechna orientační čísla
Trhová    všechna orientační čísla
Uhlířská   všechna orientační čísla, mimo 13, 15
Vápenická  všechna orientační čísla

Oznámení 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Žďár nad Sázavou podle § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje: 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
Dne 20.10.2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

Dne 21.10.2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
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ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost ve Střední škole obchodní a 
služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad Sáza-
vou 3, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Brodská    1 – 17 lichá
Kamenická   všechna orientační čísla
Komenského   všechna orientační čísla
Libická   16, 19, 21
Revoluční    27 – 47 lichá
Sázavská    všechna orientační čísla
U Klafárku   1, 3, 5
U Křížku    všechna orientační čísla
Uhlířská    13, 15

ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost v Gymnáziu, Neumannova 2, 
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Bratří Čapků   všechna orientační čísla
Wolkerova   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 14
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Neumannova   11 – 53 lichá, 2
Vančurova   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 15
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a 
Střední průmyslové škole, Studentská 1, Žďár 
nad Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Neumannova   1 – 9 lichá
Studentská   všechna orientační čísla
Vodárenská   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 16
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Nerudova  všechna orientační čísla  bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova   všechna orientační čísla
Švermova   všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 17
je volební místnost v Mateřské škole, Vysocká 10, 
Žďár nad Sázavou 5, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Jungmannova   všechna orientační čísla
K Přehradě   všechna orientační čísla
Luční    1 – 20 všechna orientační čísla
Luční    22 – 40 sudá
Na Prutech   21, 23
Na Úvoze   všechna orientační čísla
Růžová    všechna orientační čísla
Šípková    všechna orientační čísla
V Lískách   všechna orientační čísla
Vysocká    všechna orientační čísla
Wonkova   všechna orientační čísla
Žitná    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost v Mateřské škole, Vysocká 10, 
Žďár nad Sázavou 5, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Hlohová    všechna orientační čísla

Chrpová    všechna orientační čísla
Javorová    všechna orientační čísla
Kaštanová   všechna orientační čísla
Květná    všechna orientační čísla
Lipová    všechna orientační čísla
Luční    21 – 43 lichá, 42 – 80 sudá
Na Prutech   1 – 20 všechna orientační čísla
Na Prutech   22 – 54 sudá
Rybářská    všechna orientační čísla
Šeříková    všechna orientační čísla
Trnková    všechna orientační čísla
U Hrázek   všechna orientační čísla
Vnitřní    všechna orientační čísla
Vrbová   všechna orientační č. bez orient.č.2

ve volebním okrsku č. 19
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Dvořákova   4, 10, 12, 14
Chelčického   1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní    35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov    2 – 10 sudá

ve volebním okrsku č. 20
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační a popisná čísla:
Haškova    1 – 17 všechna orientační čísla
Palachova    25 - 33 lichá, 70, 72
Radonín    všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č. 21
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Haškova    18 – 60 sudá
Chelčického   14 – 26 sudá

ve volebním okrsku č. 22
je volební místnost v Základní škole, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Palachova   1 – 23 všechna orientační čísla
Palachova    24 – 34 sudá
Palachova  35 – 68 všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 23
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Alšova    všechna orientační čísla
Blažíčkova   všechna orientační čísla
Jamborova   všechna orientační čísla
Kavánova   všechna orientační čísla
Kubínova   všechna orientační čísla
Ladova    všechna orientační čísla
Makovského  1 – 33 všechna orientační čísla, 35, 70
Mánesova   všechna orientační čísla
Mařákova   všechna orientační čísla
Pelikánova   1 – 20 všechna orientační čísla
Pelikánova   21 – 31 lichá
Průchova   všechna orientační čísla
Rabasova   všechna orientační čísla
Slavíčkova   všechna orientační čísla
Špálova   1 – 16 všechna orientační čísla, 18, 20, 22

ve volebním okrsku č. 24
je volební místnost v Základní škole, Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
Kosinkova   všechna orientační čísla
Makovského  34, 36 – 69 všechna orientační čísla
Pelikánova   22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova    17 – 21 lichá
Špálova   23 – 42 všechna orientační čísla
Štursova    všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost v budově bývalé školy, místní 
část Stržanov čp. 28, Žďár nad Sázavou, pro voli-
če bydlící v:
ulice:  orientační čísla:
místní část Stržanov  všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č. 26
je volební místnost v budově AGROSLUŽBY 
Žďár nad Sázavou, a. s., místní část Veselíčko čp. 
70, Žďár nad Sázavou, pro voliče bydlící v:
ulice: popisná čísla:
místní část Veselíčko   všechna popisná čísla
místní část Mělkovice  všechna popisná čísla

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým  nebo služebním pasem 
České republiky. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i volební místnosti. 

5. Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi.

6.  Voliči, který se neodebral do prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní. 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a 
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. 

8. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bez-
prostředním okolí odpovídá předseda okrskové 
volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku 
a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro 
všechny přítomné.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. srpna 2017

 Mgr. Zdeněk Navrátil  v.r.
Starosta města Žďár nad Sázavou  
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Santini si vlastní slavnosti už 
dávno zasloužil, tvrdí Stani-
slav Růžička, předseda pořá-
dajícího spolku Putování za 
Santinim. Více o projektu s 
názvem Santiniho barokní 
slavnosti v rozhovoru ŽN. 

 Lenka Kopčáková

Souvisí Santiniho barokní slav-
nosti, kromě toho, že je Rok čes-
kého baroka, i s jeho letošním 
340. výročím narození?

Architekt Santini se stal jednou z 
hlavních postav Roku českého baro-
ka. Samozřejmě hlavně kvůli svým 
geniálním stavbám, ale i jeho životní 
výročí sehrálo svoji roli. 

Už prof. Horyna, jeden ze zaklada-
telů naší společnosti, říkával: Chceš-
li na někoho upoutat pozornost, 
využij jeho výročí... A Santini si, 
podle nás, vlastní Slavnosti už dávno 
zasloužil.

Kolik času uplynulo od první 
myšlenky k realizaci, a jaké byly 
pro vás největší překážky ?

Prvním krokem byly oslavy San-
tiniho v den jeho narozenin 3. úno-
ra. Ty se uskutečnily ve velké řadě 
jeho kostelů. Další výstavní projekty 
jsme realizovali např. v Kutné Hoře 
či ve Křtinách, stejně jako řadu dal-
ších přednášek a putování. 

Nakonec jsme se soustředili na pří-
pravu projektu ve všech místech v 
Kraji Vysočina, tedy v místech spo-
jených s působením Santiniho. 

Finále proběhne ve Žďáře nad 
Sázavou. A to nejen v historickém 
areálu bývalého kláštera, ale také v 
městském farním kostele sv. Proko-
pa a v samotném centru města. 

Bylo těžké pro věc nadchnout 
města na Vysočině? A jak je velký 
realizační tým slavností?

Myšlenka propojení všech míst 
spojených se Santinim zaujala vede-
ní Kraje Vysočina, a s takovou pod-
porou za zády jsme mohli v dalších 
místech dohodnout vzájemně při-
jatelné podmínky. Vstupovali jsme 
totiž se svými aktivitami do míst, 
kde o tom „svém“ Santinim zase až 
tak mnoho sami nevěděli. Ale to 
bereme jako samozřejmý úkol naší 
Společnosti. 

Dalším skvělým partnerem se sta-
lo samotné město Žďár nad Sázavou. 
A samozřejmě řada dalších, mezi 
něž patří především všichni ti, kteří 
na přípravě spolupracují a poskytují 
nám svoje prostory. Obě žďárské far-

nosti, stejně než jako správa zámku 
Kinských a další sponzoři. 

Na co se ve Žďáře mohou těšit 
dospělí, děti, či celé rodiny?

Naše město v posledních letech 
kulturně rozkvetlo. Naplňuje potře-
by všech cílových skupin, a tak by 
nemělo být naším úkolem vytvářet 
další multižánrový projekt pro tisíce 
nových návštěvníků. Tradice Kláš-
terních nocí, na které navazujeme, 
vždy přitahovala především zájemce 
o kulturu a historii žďárského klášte-
ra a jeho osobností. U toho chceme 
zůstat, a tou podstatnou novinkou 
bude rozšíření projektu do centra 
samotného města. A pak, samozřej-
mě, vysoká úroveň všech účinkují-
cích. 

Nahoďte pomyslnou udičku...
Třeba profesorka Barbara Willi, špič-

ková varhanní interpretka, zahraje na 
všechny nástroje ve městě, členové 
Janáčkova kvarteta zase kvůli svému 
vystoupení posunuli odlet na své tur-
né po Dálném východě. 

Znovu se také vracíme k tomu, co 
bylo velkým lákadlem v minulých roč-
nících. Pozvání k prezentaci a k před-

náškám přijali největší znalci českého 
baroka a historie. Vše ostatní najdou 
zájemci na plakátech a pozvánkách. 

Na jakou část slavností jste vy sám 
nejvíce hrdý?

Nejde o žádnou konkrétní část. Nej-
důležitější je ono propojení, které se, 
díky fenoménu Santini, podařilo. 

A také kvůli skutečnosti, že do Žďá-
ru přijedou, pod záštitou hejtmana 
Kraje Vysočina a starosty města Žďá-
ru, mezinárodně respektovaní odbor-
níci z Čech, Itálie i Polska. 

Jejich cílem je znovu potvrdit kvali-
tu Santiniho díla a připomenout nám, 
Žďárákům, v jakém skvělém historic-
kém místě žijeme. Jestliže se setkalo 
množství zájemců ve všech předcho-
zích kapitolách, tak věřím, že ve Žďáře 
bude také plno.

A na závěr věc, která lidem vrtá 
hlavou. Totiž - jak Santini vypa-
dal? Snad se kvůli své tělesné vadě 
nenechal portrétovat...

Právě kvůli odpovědi i na takovéto 
otázky by měli zájemci přijít na San-
tiniho barokní slavnosti. Těšíme se na 
vás.

STANISLAV RŮŽIČKA 
 Foto: archiv

Fenomén Santini propojil města
Santiniho barokní slavnosti

Pá 8. 9. - ne 10. 9. 2017
Druhý víkend v září vrcholí ve Žďáře Santiniho barokní slavnosti.
Převážná část historického festivalu již proběhla v květnu a červnu v Hum-

polci, Klášteře Želiv, v Bobrové a Zvoli, kde všude slavný architekt Jan Blažej 
Santini Aichl zanechal stopy.

U nás ve Žďáře budou dějišti festivalu, oslavujícího génia barokní gotiky, tři 
místa: bývalý cisterciácký klášter, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého i kos-
tel sv. Prokopa. Čeká nás spousta přednášek a zajímavých osobností, komen-
tované prohlídky, hudební vystoupení, ale např. i ukázky dobového tance. 
V sobotu je součástí tradiční Klášterní noc. Začátky: pátek 10.00, sobota 
13.00 neděle 9.00. Více na plakátech. -lko-

Kostel sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře letos 
vstupuje do asi pětiletého 
období celkové obnovy. 
Římskokalolická farnost 
Nanebevzetí P. Marie zís-
kala z evropských fondů 
dotaci v objemu 40 milió-
nů korun.

 Lenka Kopčáková

Obnova poutního kostela 
bude jednou z nejvýznamněj-
ších investic v novodobé his-
torii farnosti. Pro tento záměr 
získala z Integrovaného regio-
nálního operačního programu 
garanci přidělení dotační částky ve výši 40 mil. Kč. 

Do obnovy vkládá farnost 10 % nákladů. Ostatní 
náklady jsou hrazeny z prostředků EU a státu. Obnovu 
významně podporuje i město Žďár n. S.

Dle ofi ciální informace farnosti dojde v plánovacím 
období let 2017 – 2020 k celkové obnově interiéru i 
exteriéru zelenohorského kostela a jeho nejbližšího oko-
lí. 

Pro rok 2018 je v plánu zahájení prací na restaurování 
vnějších omítek, které bude spojeno i s restaurátorskou 
výměnou oken,  viditelných v nejvyšší partii kostela. 

Začít mají rovněž práce v interiéru, spočívající v restau-

rování omítek, doplnění pů-
vodní povrchové plastické 
výzdoby a obnově mimořád-
ně cenného mobiliáře kostela. 

S ohledem na plánovanou 
investici současně probíhá 
postupná příprava a vyhod-
nocování výběrových řízení 
na dodavatele stavebních a 
restaurátorských prací, které 
budou vedeny v režimu veřej-
né zakázky. 

V následujících letech je 
plánována, kromě dokon-
čení již zmíněných aktivit, i 
restaurátorská rekonstrukce 
původního vzhledu podlahy 
kostela. Tato fáze obnovy by 

měla trvat do roku 2020, kdy bude, po skončení hlavních 
stavebních prací, upraven vnější komunikační systém a 
poutní louka uvnitř areálu.

Farnost současně očekává výsledek podání další žádos-
ti, v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního 
programu pro plánovací období 2018 – 2022. V přípa-
dě úspěchu bude obnova poutního areálu pokračovat 
restaurováním obvodového ambitu.

Kromě samotné obnovy omítek je součástí i restaurá-
torská rekonstrukce vnitřní povrchové štukové výzdoby 
klenby v interiéru a doplnění sochařské výzdoby, nebo 
znovuobnovení křížové cesty.

Chrám stojí na prahu obnovy

PŘI BLIŽŠÍM pohledu na omítky zelenohorského 
chrámu je jasné, že volá po obnově. 

 Foto: Lenka Kopčáková

St 20. 9. od 10.00 VYSÍLÁNÍ Z 
KNIHOVNY - Český rozhlas Vyso-
čina. Přijďte se podívat na práci 
redaktorů a moderátorů při živém 
vysílání a nechat si zahrát písničku 
na přání.

Út 26. 9. v 17.00 SVĚTLA A STÍ-
NY BAROKA  - přednáška Mgr. Sta-
nislava Mikule. 

Výstavy v knihovně:
Do 30. 9. CHRÁM - výstava foto-

grafi í Milana Šustra. 
(vestibul Čechova domu)

MALOVANÉ KA MENY - výstav-
ka prací žáků z 5. A. ZŠ Palachova.

(odd. pro děti a mládež)

VODNÍ SVĚT - výstavka prací žá-
ků ze třídy 5. A. ZŠ Palachova.

(odd. pro děti a mládež)

Výběr dokumentárního fi lmu na 
říjnové promítání v knihovně:

Hlasujte v knihovně, na www.
knihzdar.cz, na facebooku:

a) Kola versus auta 88 min.
b) Ohrožená semínka 94 min.
c) Švédsko - teorie lásky 76 min.
Kontakt: icentrum@knihzdar.cz, 

tel: 566 623 766. 

Knihovna M. J. Sychry
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Je srpnový podvečer, a my se schá-
zíme v Radešíně na louce mezi 
zámkem a Balónovým pivovarem. 
Večerní, nebo i ranní počasí je totiž 
ideálním časem pro klidný let baló-
nem. 

Oba původně renesanční objek-
ty slouží i dnes ušlechtilým účelům, 
jak by řekli milovníci dobrodružství 
a zlatavého moku. 

Radešínský zámek je mezi balóná-
ři pojmem. Nejen kvůli okolnímu 
prostoru, ideálnímu k létání, ale ži-
je tu průkopník balónového létání v 
Česku, Aleš Kubíček. Právě on ušil 
v roce 1983 první český balón. Pilo-
tem našeho letu bude 53letý  Milo-
slav Škorpík, který se koníčku věnuje 
přes 35 let a je instruktorem balóno-
vého létání.

Balón s imatrikulací OK
Skupinka mužů právě nafuku-

je balón, v něm se vydáme na naši 
vzduchoplaveckou pouť. Když začne 
balón po prvotním vhánění vzduchu 
větrákem nabírat tvar, muži spustí 
plynové hořáky a plamen šlehá do 
zvětšující se kopule. Ohřátý vzduch, 
který je lehčí než okolní vzduch, 
vytvoří potřebný vztlak k letu.

Po chvilce je už třeba balón připev-
nit k terénnímu vozu, protože nepo-
sedně cloumá všemi úchyty. 

Všímám si, že na plášti má imatri-
kulaci OK jako česká letadla. K tomu 
Miloslav Škorpík vysvětluje, že baló-
ny patří pod Státní leteckou inspek-
ci. Pilot balónu musí každoročně 
absolvovat odborné školení v duchu 
leteckého předpisu pro civilní letec-
tví, a balón  technické přezkoušení...

Vzhůru k nebi
Nastupujeme! V naší posádce jsme 

my ženy v přesile, a vyšplhat do vyso-
kého koše není jen tak. Pilot popus-
tí plyn - a již stoupáme. Na nějaký 
strach není čas. Lidé dole se mění 
v mávající trpaslíky, a už jsme vyso-
ko nad střechami zámku, jen komí-
ny k nám vysílají pramínky dýmu. 
Vítr nás unáší za hodinovým dobro-
družstvím...

Ticho pod oblaky tu a tam přeruší 
syčivý hřmot hořáku a šlehající pla-
men vzápětí k našim temenům vyšle 
horký závan. Pilot četností topení 
mění teplotu vzduchu v balónu a vyš-
ší vztlak znamená i rychlejší stoupání.

Plujeme oblohou ve výšce asi 300 
metrů, pod námi špičky mohutných 
smrků. Nemůžeme se vynadívat. 
Vysočina je krásná... 

Lidé z chatařské oblasti pod námi 
volají „Ahóój, kam letíte?“ A my odpo-
vídáme, „Ahóój, my nevíme...“ A byl 
to fakt. Vzdušné proudy odnáší náš 
balón svým směrem. Díky tomu, že 
vítr má v různých výškových hladi-
nách rozdílný směr, pilot může let 
balónu ovlivnit nastoupáním, nebo 
klesáním.

Takže když je na zemi něco zají-
mavého, pilot nechá horký vzduch 
vychladnout, nebo si pomůže vypouš-
těcím ventilem, a my klesáme. Aby-

chom se zase mohli více rozhlédnout 
po okolí, oheň přikrmí, a my stoupá-
me. Kudy poletíme a kde přistaneme, 
to je otázkou...

Světla a stíny
zdejší historie...

Spouště aparátů cvakají, nevíme, co 
dřív. Už nám ani nevadí horko sálající 
od hořáků... Občas opětujeme mává-
ní lidiček pod námi. 

Po chvilce se blížíme k Bobrové, 
jednomu z nejstarších sídel na Novo-
městsku. Založil jej někdy počátkem 
13. století Přibyslav z Křižanova. Jeho 
zetěm byl právě Boček z Obřan, zakla-
datel žďárského kláštera. Téměř pod 
sebou máme věž kostela sv. Petra a 
Pavla. V roce 1722 jej barokně přesta-
věl slavný Jan Blažej Santini-Aichel. 

Ovšem méně chvályhodná historie 
se v Bobrové odehrála ještě 150 let 

předtím, což byl čas zdejších čaroděj-
nických procesů… Vše začalo kolem 
roku 1572 ve Žďáře, kdy údajná čaro-
dějnice Markyta Nejezchlebka udala 
na mučidlech další osoby. Odstarto-
vala tak čarodějnické procesy v Bob-
rové, Tasově a ve Velké Bíteši. Mar-
kyta stejně skončila na hranici, ale do 
roku 1576 v kraji padlo za oběť fana-
tickému honu nejméně 30 osob...  

A teď něco veselejšího. Slavným 
obyvatelem Bobrové je známý herec 
a moderátor Miroslav Donutil, který 
se v létě do Bobrové vrací rekreovat.

Míříme za svým stínem
Pod námi se střídají lesy a pole, 

kde právě probíhají sklizně. Balíky 
slámy vypadají jako malé válečky 
a traktory jako hračky. V kukuřici 
vyrušíme skupinku divočáků, uhání, 
jen se klasy vlní. 

A už k nám doléhá hlučný program 

Šiklandu, nad kterým se ocitneme  v 
momentě. Vidíme, jak romantic-
ké westernové městečko je nero-
manticky v obležení zaparkovanými 
auty...  

Blížíme se ke Zvoli nad Pernštej-
nem. I ona, s první písemnou zmín-
kou z roku 1349, patří ke stařičkým 
obcím... Opět Santiniho stopa - v 
podobě přestavby gotického koste-
líka svatého Václava. 

Máme slunce v zádech, a na plo-
chách polí a lesů pod námi se odráží 
stín našeho balónu. Úchvatná podí-
vaná. Opět spouště cvakají...

Po chvíli je na obzoru Dolní Rožín-
ka, dříve zvaná Zámecká Rožínka. 
Je podobného stáří jako Zvole. K 
názvu kdysi obec přišla díky rozží-
hání strážních ohňů. Teprve objev 
ložisek uranové rudy v 50. letech 
20. století zcela změnil její tvář, a do 
znaku obce přibyla hornická kladív-
ka. Zdejší zámek Mitrovských, ze 
16. století, současně slouží jako ško-
la, úřad i knihovna. Nepřehlédnutel-
ná je historická sýpka ze 17. století, 
nyní proměněná na stylový straši-
delný zámek Draxmoor.

Měkké přistání vítáme
Po hodině letu se nebe prokresli-

lo západem slunce, a pilot hlásí, že 
budeme přistávat. Balón pozvolna 
klesá, ale čím blíže jsme k zemi, tím 
rychleji strniště pod námi ubíhá. 
Trochu se bojíme. Z dáli se k nám 
přibližuje naše doprovodné vozidlo. 
Nakonec to nebylo tak hrozné, pár 
lehkých šťouchů, a sedíme pevně na 
zemi (alelujá!). 

A zatímco si my, pasažéři, fotíme 
úchvatné nebe, pilot s pomocníky 
během chvilky složili do úhledné-
ho balíku ten obrovský balón, který 
ještě před chvílí pojal 3.700 kubíků 
vzduchu.  (Pokračování na str. 21)

Vzduchoplavecké putování Vysočinou

Reportáž z oblaků...

NAFUKOVÁNÍ balónu, ve kterém se za chvíli vydáme k nebi. Pojme 3.700 kubíků horkého vzduchu a za hodinu letu spálí 
200 litrů propanu. 

STOUPÁME. Lidé pod námi se mění v trpaslíky...
 Foto na stránce: Lenka Kopčáková 
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Dolní Santiniho hřbitov, rozkvet-
lý lučním kvítím. Tak takový pohled 
se o letních víkendech naskytl mno-
hým návštěvníkům, po premiérovém 
otevření areálu v rámci Roku českého 
baroka. 

Letos můžeme ještě vstoupit prv-
ní dvě soboty v září, během národní 
Diecézní pouti rodin a při Santiniho 
barokních slavnostech, vždy mezi 10. a 
16. hodinou. 

Zpřístupnění areálu s průvodcem 
pořádá ŘK farnost Klášter, a jak říká 
farář Vladimír Záleský, návštěvníci pro-
jevili o tuto památku velký zájem, takže 
příští léto se asi návštěvní doba rozšíří. 

Hřbitov v severním cípu města v roce 
1709 vybudoval architekt Santini na 

popud opata Václava Vejmluvy, a snad 
je to i jejich vůbec první spolupráce.

Žďárský morový hřbitov je ojedině-
lou mortální památkou v Čechách.

Můžeme si zde zblízka prohlédnout 
originály prvních čtyř opravených 
barokních soch světců z klášterního 
kamenného mostu, a zaujmou také 
staré a umně ztvárněné litinové kříže z 
okolních zrušených hřbitovů a zdejších 
zaniklých železáren. 

Loni v červnu pracovala na terénních 
úpravách v areálu Dolního hřbitova čes-
ko-anglická skupina dobrovolníků pod 
vedením architekta Petera Jamiesona. 
To v rámci projektu na obnovu pamá-
tek Czech Friends. 

Jak se nyní pro ŽN ohlíží žďárský 

organizátor akce Zbyněk Vintr, násled-
ně byla v areálu vyseta luční směs. 

„Angličtí přátelé, kteří tu vloni pomá-
hali, byli fotkami rozkvetlé květinové lou-
ky nadšeni. A samozřejmě je potěšilo, že 
hřbitůvek bude do budoucna přístupný,“ 
říká Vintr. 

Letos se prý Angličané z Czech Fri-
ends podíleli na obnově parku u vily 
Stiassny v Brně, ale v roce 2018 se opět 
začátkem léta chystají do Žďáru. 

„Už vybíráme vhodný zajímavý projekt, 
na němž se bude opět podílet smíšená sku-
pina Čechů a Angličanů. Zjistili jsme, že 
pro obě strany byla tato mezinárodní spo-
lupráce velmi zajímavá, a již v tuto chvíli 
máme první zájemce,“ dodává  Zbyněk 
Vintr.  -lko-

HVOZDÍK KROPENATÝ, lidově zvaný slzičky panenky Marie, a další luční květy letos rozkvetly na Dolním hřbitově. Je 
to jedno z mála míst ve Žďáře, kde můžeme vidět typickou luční květenu. Byla tu uměle vyseta.  Foto: Eva Vintrová

Historický areál celý rozkvetl Do věže naposledy
So 2. 9.  Letos počtvrté a naposle-

dy bude veřejnosti zpřístupněna věž 
farního kostela sv. Prokopa. Prohlíd-
ky s průvodcem od 9 do 20 hodin. 
Akce ve spolupráci s ŘK farností 
Žďár I.

Žďár městem
Do 10. 9. Už jen něco přes týden 

bude na Tvrzi k vidění výstava  věno-
vaná povýšení Žďáru na město. 
K vidění jsou vzácné barokní expo-
náty města.

Od elektronky
do digitálního světa

Út 26. 9. - ne 19. 11.  Výstava 
o rozvoji informačních a komunikač-
ních technologií v posledních deseti-
letích. 

Bouřlivý vývoj výpočetní techni-
ky, v níž novinka stíhá novinku, dává 
zapomenout na mnohé, co bylo ješ-
tě nedávno považováno za špičkové, 
unikátní a moderní…

Dnes už se můžeme jen divit, jaká 
technika nám před 20 či 30 lety sta-
čila, a kam od té doby její vývoj 
pokročil. Přijďte se podívat ales-
poň na některé úseky dlouhé cesty, 
vedoucí k dnešním mobilům, table-
tům a počítačům… 

Výstavu připravili pedagogové a 
studenti VOŠ a SPŠ Žďár n. S., ve 
spolupráci s Regionálním muzeem.
 -red-

Regionální muzeum

Zahajovací utkání 2. ligy sezóny 2017-2018 s pomocí...

Doprovodný program od 16:00 na ovále: 
• soutěže pro děti
• skákací hrad
• prezentace Záchranné služby
• autogramiáda hostů

•  ukázka střeleckého a brankářského 
tréninku s pukometem

• fanshop, tombola …
Slavnostní zahájení zápasu a celé sezóny 
od 17:45 na ledové ploše.

Výtěžek doprovodné charitativní akce bude věnován na zakoupení 
laparoskopické operační věže pro urologické oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě k účinnému boji proti rakovině prostaty.

Hosté: Tomáš Rolinek, Martin Kaut, Petr Sýkora, Jakub Pustina
Moderuje: Tamara Pecková

středa 13. září
17.45 hod.
Zimní stadion na Bouchalkách

SC Kolín
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 
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(Dokončení ze str. 19)
Během naší pouti jsme spotřebo-

vali 200 litrů čistého propanu. Dle 
vysvětlení pilota odpovídala vyš-
ší spotřeba teplotě horkého letního 
dne, která byla na hraně letovosti. 
Takže jsme měli docela štěstí. 

Ještě nás čeká přesun do Radešína 
a křest nováčků. Tušíme, že to nebu-
de jen tak, pilot totiž nenápadně 
zjišťuje, zda si ženy lakovaly vlasy...

Vzduchoplavci
 a francouzský král 

Na místo startu dorazíme skoro za 
tmy. Příprava našeho křtu začíná na 
hrázi rybníka, a partička s pivem si 
se zájmem přisedá blíž. 

Miloslav Škorpík nás seznámí s 
tradicí povýšení vzduchoplavců do 
šlechtického stavu. Vidíme, že je 
docela stará. 

Zcela poprvé se této cti dostalo v 
roce 1783 bratrům Montgolfi érům 
a lékárníkovi Pilatremu de Rozier na 
dvoře francouzského krále Ludvíka 
XVI.  Když totiž bratři Montgolfi é-
rové učinili zásadní objev, že horký 
vzduch je lehčí než běžný vzduch, a 
v červnu 1783 úspěšně vypustili svůj 
první horkovzdušný balón, pařížská 
Akademie věd je vyzvala, aby svůj 
vynález předvedli ve Versailles 
samotnému Ludvíku XVI. 

A tak se i stalo. První posádku baló-
nu tvořili beran, kachna a kohout, a 
když se zvířata vrátila v pořádku na 
zem, král povýšil Josepha-Michela a 
Jacquese-Étienna Montgolfi érovy do 
šlechtického stavu.

První lidskou posádku balónu ještě 
téhož roku tvořili lékárník Pilatre de 
Rozier a baron Francois d´Arlandes. 
Jak jinak, letěli v balónu bratrů 
Montgolfi erových. Od té doby se 
horkovzdušnému balónu říká mont-
golfi éra. 

Vzduchoplavci přilákali do ohniš-

tě na dně koše slámu, a balón pohá-
něl stoupající horký vzduch.  Pravda, 
nebyl to let jako dnes. Vzduchoplav-
ci chvíli stoupali, chvíli klesali, ale 
byli ve vzduchu, a celý královský 
dvůr za nimi klusal na koních. 

Po přistání král Ludvík XVI. pový-
šil lékárníka do stejného šlechtické-
ho stavu, jako byl d´Arlandes, tedy 
na barona, a šlechticům daroval 
pozemky. 

Král tehdy vydal výnos, že každý 
novopečený vzduchoplavec musí 

být za svůj hrdinský čin povýšen 
do šlechtického stavu. A i když sám 
Ludvík nakonec za revoluce skon-
čil pod gilotinou, jeho dekret nikdo 
nezrušil, a tak platí stále...

Nováčkům ohoří vlasy...
„Poklekněte!“ vyzval nás pilot, a my 

nováčci padáme na kolena, tedy jak 
nám to ztuhlé údy dovolí... Čeká nás 
křest čtyřmi živly – větrem, zemí, 
ohněm a vodou.

Pilot nám všem postupně fouk-

ne do vlasů, nasype nám na temena 
hlínu... Zahlédnu, jak se v jeho ruce 
objeví láhev sektu. „No nazdar, mám 
umyté vlasy“, bleskne mi hlavou, ale 
to už mi směs šampaňského a hlíny 
stéká až na krk. 

Když se pilot marně snaží vykře-
sat oheň, aby dokonal svůj úkol, při-
hlížející pivař ochotně nabídne svůj 
zapalovač. Nám všem nováčkům 
postupně uhoří pramen vlasů... 

„Tím vás povyšuji do šlechtického sta-
vu, s titulem Baron z Dolní Rožínky,“ 
prohlašuje pilot slavnostně. 

Láhev šampaňského, které v našem 
případě nahradilo vodu (nositelku 
všeho živého), ve skupince koluje do 
poslední kapky, bacil nebacil. 

Je co oslavovat. V místě přistání 
každému z nás „baronů“ od nynějška 
patří m2 vzduchového sloupce až do 
stratosféry.

Za chybu se platí
Ale na něco si nyní musíme dát 

pozor. Když se nás totiž balónáři 
zeptají, odkud jsme, musíme pohotově 
odpovědět, že z Dolní Rožínky (místa 
přistání). Kdybychom se spletli, bude 
to pro nás drahé, neboť chybu nelze 
vykoupit jinak než šampaňským.

Pilot nás také poučí, že jako pokřtění 
balónáři máme nově povinnost pomo-
ci posádce v nouzi.  

Lehce se totiž může stát, že při zápa-
du slunce utichne vítr, a balón „zůsta-
ne stát“ nad lesem, což je pro posádku 
nemilé. Výbavou každého balónu je 
proto manévrovací lano, které lze sho-
dit, a na něm se dá balón vytáhnout do 
míst, kde může přistát...  

Můj křestní list vzduchoplavce již má  
své čestné místo. A doufám, že nachy-
tat se jen tak nenechám:-)

 Baronka Lenka z Dolní Rožínky 
 Více snímků najdete 
 v naší fotogalerii 
 na www.jihlavske-listy.cz/zn.

Vzduchoplavecké putování Vysočinou

Stará budova dětského oddělení v 
novoměstské nemocnici již neexis-
tuje. V pondělí 21. srpna si ji vzal do 
práce bourací bagr. 

Ještě předtím najatá fi rma provedla 
demontáž podlah, zárubní a oken, a 
budovu postupně rozebrala. Pak při-
šla na řadu demolice střechy a obvo-
dových zdí. 

„Naší snahou je omezit provoz sta-
vebních strojů v areálu nemocnice. 
Proto jsme nasměrovali stavební ces-
ty mimo hlavní prostory,“ informuje 
technický náměstek Jiří Drdla. 

Stará budova, jejíž některé části 
pocházely z padesátých let minulé-
ho století, už neposkytovala potřeb-
ný standard. „Byla zde nutná výměna 
elektroinstalací, vody a odpadů. Také 
dispozičně již budova přestávala vyho-
vovat současným potřebám,“ upřesňu-
je náměstek Drdla. 

Novoměstská nemocnice tedy 
již delší dobu usilovala o výstavbu 
nového dětského oddělení, a likvi-
dace toho starého „dětského“ přišla 
plánovitě. 

Jak říká ředitelka nemocnice Věra 

Palečková, jedná se o další velkou 
investiční akci, fi nancovanou z roz-
počtu zřizovatele. „Kraj Vysočina 

vystaví do konce roku 2018 zcela nové 
dětské oddělení,“ uvádí.

Nová budova dětského pavilonu 

bude obsahovat celkem 33 lůžek, z 
toho tři lůžka budou vyčleněna pro 
intermediální péči. Kapacita se tak 
zvětší oproti stávajícímu dětské-
mu oddělení o pět lůžek. „V pavilo-
nu budou umístěny všechny odborné 
ambulance, a počítáme se zázemím 
pro děti i rodinný doprovod,“ uvádí 
ředitelka.

Pacienti a zdravotníci se nové-
ho oddělení dočkají v moderním 
objektu, který bude splňovat veš-
keré požadavky kladené současně 
na poskytování zdravotních služeb. 
„Budova dětského oddělení je konci-
povaná jako pasivní dům, takže oče-
káváme i mnohem úspornější provoz-
ní náklady, než tomu bylo doposud,“ 
upozorňuje  Drdla na jednu z před-
ností budoucího  pavilonu. 

Investorem akce za více než 71,6 
miliónů korun je Kraj Vysočina, zho-
tovitelem je žďárská fi rma PKS stav-
by a.s.  a areál vyprojektovala spol. 
TECHNICO Opava. Dětský pavi-
lon má být hotový na konci listopa-
du 2018. -lko-

„Dětské“ z padesátých let šlo k zemi

BOURÁNÍ starého pavilonu dětského oddělení v novoměstské nemocnici.  Moder-
ní náhrada vyroste do listopadu 2018. Foto: Petr Hladík

SE SLUNCEM v zádech náš vzdušný koráb vrhá před nás vlastní stín.

PLUJEME oblohou 300 metrů nad zemí. Pod námi města a špišky smrků.
 Foto na stránce: Lenka Kopčáková
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Zaměstnání
STRANA 23

Jsou situace, kdy má zaměstnanec 
nárok na čerpání placeného či nepla-
ceného volna. ŽN dnes v Zákoníku 
práce zjišťují nejčastější případy. 

Vždy platí zásada oznámit svému 
zaměstnavateli úmysl čerpat pracovní 
volno s dostatečným předstihem. U 
nečekaných případů jej informujeme 
neprodleně. Důvod své nepřítomnosti 
musíme zaměstnavateli doložit potvr-
zením. Např. z matriky, porodnice, 
pohřebního ústavu, od lékaře ap. 

 
Svatba

Snoubenci mají nárok  na dva dny 
pracovního volna. Jeden den připadá 
přímo na den obřadu, pokud je v pra-
covním týdnu, a ten druhý si lze vybrat 
před svatbou, nebo po ní. Náhrada 
mzdy náleží jen za jeden den. Nejví-
ce volna snoubenci získají sňatkem v 
pátek, kdy si mohou vzít volno ve čtvr-
tek, nebo v pondělí. Pokud se berou v 
sobotu, získají pouze jeden proplacený 
den volna v pátek, nebo v pondělí. 

Také rodiče snoubenců mají nárok 
na jeden den placeného volna v den 
obřadu. Pokud jde naopak o svatbu 
vašich rodičů, máte nárok na jeden 
den neplaceného volna. Ostatní sva-
tebčané musí na obřad v pracovním 
dni čerpat řádnou dovolenou.

Cesta do porodnice
Nastávající otec má nárok na place-

né volno v případě, že veze manžel-
ku do porodnice, a pak si zase  
odváží rodinku z porodnice domů.  
To mu musí zaměstnavatel na dobu 
nezbytně nutnou umožnit. Když 
chce tatínek být u porodu, i to mu 
zaměstnavatel umožní, ale formou 
neplaceného volna. 

Úmrtí v rodině
 Dle zákona si  pracovní volno na 

pohřeb s náhradou mzdy nebo pla-
tu může vzít osoba v nejbližším pří-
buzenském vztahu a člověk, který žil 
se zemřelým/ou ve společné domác-
nosti. Vyhláška zahrnuje i ty, kteří se 
zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. 

Nárok na placené volno v zaměst-
nání máme v případě úmrtí čle-
na blízké rodiny.  V případě úmrtí 
manžela, manželky, druha, družky 
nebo dítěte, máte nárok na celkem 
tři  dny placeného volna, z toho 
jeden den na pohřeb.

Když jdeme na pohřeb rodiče, sou-
rozence (případně rodiče či souro-
zence vašeho zákonného partnera), 
zetě, snachy, švagra nebo švagrové, 
máme nárok na jeden den placeného 
volna. A jeden další den v případě, že 
pohřeb zařizujeme.

Pouze po nezbytně nutnou dobu 
– nanejvýš jeden den – máte nárok 
na placené volno, když se účastníte 
pohřbu prarodiče nebo vnuka (pří-
padně prarodiče našeho zákonného 
partnera) či jiné osoby, která s vámi 
žila ve společné domácnosti. I tady 
ale platí, že když pohřeb zařizuje-
me, můžeme žádat ještě o den volna 
navíc.

Návštěva lékaře
Když potřebujeme lékařské vyšet-

ření a ošetření, které nelze obsta-
rat mimo pracovní dobu, musí nám 
zaměstnavatel umožnit vyšetření v 
pracovní době, a poskytnout k tomu 
placené volno na dobu nezbytně 
nutnou.

Doprovod k lékaři
Někdy musíme k lékaři či do 

nemocnice doprovodit někoho z 
rodiny. Máme nárok na jednoden-
ní pracovní volno. Placené volno 
můžeme čerpat, pokud doprovázíme 

své dítě, manžela, manželku, druha, 
družku, rodiče nebo prarodiče, a to 
své nebo manželovy.

Pokud k lékaři doprovázíme jiné-
ho člena rodiny, jednodenní volno 
dostaneme, ale bez náhrady mzdy.

Stěhování
Dle zákoníku práce máme nárok na 

pracovní volno bez náhrady platu na 
nezbytně nutnou dobu, maximálně 
na dva dny. 

Placené volno dostaneme, pokud 
se stěhujeme na popud zaměstnava-
tele, např. máme pracovat na poboč-
ce či odloučeném pracovišti fi rmy v 
jiném městě.

Volno pro dárce krve
Darujete krev, a nelze to podstou-

pit mimo pracovní dobu? Pak máte 
nárok na placené volno po dobu 
odběru, cesty tam a zpět, a případ-
ného zotavení, maximálně však do 
24 hodin od počátku cesty k odběru.

Hledání nové práce
Běží vám výpovědní lhůta, a vy 

sháníte nové zaměstnání? Pak máte 
nárok na půlden neplaceného volna 
týdně k hledání jiné práce.. 

 (Pokračování na str. 25)

Kdy máme nárok na placené volno?
Vždy platí zásada
 informovat svého 
zaměstnavatele

v předstihu či neprodleně

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 

v oboru strojírenství 

a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření

►Nástrojář

►Konstruktér

►Soustružník

►Horizontkář

►Frézař

►Zámečník

►Svářeč

►Kalič

►Jeřábník

►Kovář

►Tavič

►Formíř

►Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz 
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(Dokončení ze str. 23)
Při výpovědi z příčin vymezených v § 52 zákoníku práce písmeno a) až e) 

je toto volno placené. Po dohodě se zaměstnavatelem je možné volno spojo-
vat ve větší kusy: místo půldne týdně si vybrat jeden den za čtrnáct dní, nebo 
dva dny za měsíc.

Kalamita v dopravě
Dopravní zácpa, nehoda či další dopravní kalamita, která způsobí přeru-

šení nebo zpomalení provozu, nám může zabránit dorazit včas do práce. V 
takovém případě máme nárok na neplacené pracovní volno po nezbytně nut-
nou dobu. Ovšem pokud jsme se nemohli do práce včas dostat jinak, a šlo o 
nepředvídatelnou potíž.  -lko-

Kdy máme nárok na placené...

Konečně máte dovolenou, na kte-
rou jste se tak dlouho těšili.  Jenže 
po pár dnech vás začne bolet v krku, 
dostanete horečku, takže musíte do 
postele. Nebo jste si dokonce způso-
bili úraz? 

Pokud vás ošetřující lékař uznal za 
dočasně práce neschopného, máte 
dle Zákoníku práce nárok na přeru-
šení čerpání dovolené. 

Musíte však o tom bez zbytečného 
průtahu informovat svého zaměst-
navatele a nemoc mu doložit přísluš-
ným dokladem od lékaře. Čerpání 
dovolené nemocného zaměstnance 
se poté přerušuje, a zaměstnavatel 
mu nesmí dny nemoci počítat jako 
vyčerpanou dovolenou. 

Zaměstnanec pak má právo na poz-
dější čerpání dovolené v rozsahu, 
který odpovídá době, po kterou byl 
na dovolené nemocen. To platí i v 
případě onemocnění během naříze-
né celozávodní dovolené. I v tomto 
případě má nemocný zaměstnanec 
právo dovolenou ukončit, a nastou-
pit na nemocenskou. Zbytek dovole-
né, kterou zaměstnanec kvůli nemo-
ci nevyužil, může pak vybrat stejně, 
jako by to byla klasická dovolená.

Na přerušení dovolené má také 
zaměstnanec právo, pokud musel 
začít ošetřovat nemocného člena 
rodiny. 

V Česku je hodně častou praxí 
čerpání dovolené v prvních třech 
dnech nemoci. Když totiž onemoc-
níme, právě za tyto první tři dny pra-
covní neschopnosti nám náhrada 
mzdy nepřísluší. Výjimkou je naří-
zená karanténa, kde ze zákona náleží 
náhrada mzdy už od prvního dne 
nemoci. Po dobu dalších 14 kalen-
dářních dnů nám „nemocenskou“ ve 
formě náhrady mzdy hradí zaměst-
navatel.

Jenže při nachlazení, kdy se snaží-
me nemoc vyležet během pár dní, 
si většina zaměstnanců bere raději 
dovolenou, aby nepřišla o příjem. Je 
tak vlastně potlačen účel dovolené, 
tedy zotavení a odpočinek zaměst-
nance. Jde vždy o čistě dobrovolné 
rozhodnutí zaměstnanců, a zaměst-
navatel je nemůže k čerpání dovo-
lené během nemoci nutit a ani jim 
čerpání dovolené nařizovat. -lko-

Jak je to s přerušením
dovolené kvůli nemoci

Pokud v dovolené
 onemocníme, nebo

ošetřujeme člena rodiny...

Ilustrační foto
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Český pracant toho hodně 
vydrží. Někdy až překvapivě dost. 
Spoustu věcí tiše přejde, nech-
ce se totiž dohadovat. Jenže pak, 
jednoho krásného dne, se to sta-
ne. Milému pracantovi „bouch-
nou kamna“. Uvědomí si, že toho 
má tak akorát dost, a podá výpo-
věď. Změna a nejistota s tím spo-
jená ho najednou neděsí. Nao-
pak: cítí úlevu.

Je spousta lidí, kteří nechají na 
sobě dříví štípat a vymýšlejí si 
zdůvodnění, proč je pro ně dob-
ré na nevyhovujícím místě ještě 
zůstat. Týdny, měsíce či roky ply-
nou, a lidem pak už ani nepřijde, 
že zahazují nejen vlastní potenci-
ál, ale i osobní hrdost.

Pak ale přijde ta pomyslná 
poslední kapka, a lidé se vzepřou. 
Specialisty portálu prace.cz zají-
malo, co mezi takové poslední 
kapky patří. 

1. Přestali respektovat můj 
volný čas

S tímhle se jednou, nebo opa-
kovaně, setkalo 36 % Čechů. Jako 
by měli pracovní dobu v podstatě 
bez hranic. Šéf jim často nařizoval 
neplánované přesčasy, nebo jim s 
úkoly vyvolával i o víkendech. 

2. Zavádějí zbytečné zákazy a 
příkazy 

Je velký rozdíl mezi tím, když 
máte ve věcech rozumný systém, 
a mezi tím, když vás dusí zbyteč-
ná byrokracie. S tou se přitom 

jednou nebo vícekrát setkalo 31 
% Čechů.

3. Dělám něco jiného, než 
jsem chtěl

Když ptáčka lapají, pěkně mu 
zpívají. Bohužel se někdy stává, 
že skutečná náplň práce neodpo-
vídá tomu, co se psalo v inzerátu. 
Nebo že se úkoly postupem času 
mění až tak, že nakonec děláte 
něco úplně jiného, než jste chtě-
li. Zkušenost s tím má třetina lidí.

4. Nedostávám odpovídající 
plat

Spousta fi rem zveřejňuje nabí-
zený plat už v inzerátu, ale samo-
zřejmostí to stále není. No, a 
bavit se s kolegy o tom, kolik kdo 
bere – to je v Česku tabu. Pak se 
může stát, že víceméně náhodou 
zjistíte nemilou informaci: že 
váš výdělek neodpovídá pozici, 
kterou zastáváte. Tuto zkušenost 
udělalo jednou nebo opakovaně 
43 % lidí, a pěkně jim to hnulo 
žlučí.

5. Jen výkon a výkon
Lidské zdroje – už tohle slov-

ní spojení zní pěkně ošklivě. 
Bohužel, v některých fi rmách 
jsou zaměstnanci bráni jen jako 
kolečka ve stroji. Jenže když chy-
bí lidský přístup, pracuje se hod-
ně špatně. Své o tom podle prů-
zkumu ví 41 % Čechů, kteří to 
zažili jednou, nebo opakovaně.
 -tz-

Kvůli čemu lidé mění práci?
Spousta padesátníků, kteří hledají 

práci, propadá skepsi, a možná téměř 
zoufalství. Říkají si: „Kdo by mě v tom-
hle věku zaměstnal? Nemám dostatečné 
vzdělání. Nebudu stačit mladším kole-
gům.“ Nezoufejte! Své obavy a strachy 
mají i mnohem mladší ročníky, když 
ztratí práci. Specialisté z portálu pra-
ce.cz sestavili několik zajímavých a 
důležitých rad, kterými se vyplatí řídit.

Spolehlivost
Šikovný a pracovitý zedník si stěžuje, 

že nestíhá, má moc práce a musí odmí-
tat zakázky. Na dotaz, proč si k sobě 
někoho nevezme, suše odvětí: „Nemá 
kdo dělat.“ Klidně by k sobě vzal i něko-
ho staršího, ale ti se bohužel sami nehlá-
sí.

Stejný problém má i čtyřicetiletý 
malíř pokojů. Začíná se dokonce bát o 
budoucnost svého řemesla. Přijde mu, 
že mladší k němu nemají takový vztah. 
Podle něj, když přijde mladý do práce, 
tak ho zajímá hlavně to, kdy bude sva-
čina.

Tytéž stesky zazní, pokud hodíte řeč 
s hostinskými. Chybí jim spolehliví 
kuchaři a číšníci, kteří chodí do práce 
tak, jak mají.

Pokud jste vyučení a svou práci dobře 
ovládáte, zkuste oslovit někoho podob-
ného ze svého okolí. Třeba k sobě parťá-
ka rád uvítá. V některých profesích je 
poctivost a léty prověřená odbornost k 
nezaplacení!

Pomocná ruka neziskovek
Zažívat neustálé odmítání ve vyšším 

věku je hodně náročné na psychiku. 

Člověku ale nakonec nezbude, než se 
oklepat a vyrazit „do boje“ znovu. 

A což v této nelehké situaci přijmout 
pomocnou ruku, a obrátit se na něk-
terou z organizací, které si vzaly za své 
pomoci najít starším lidem práci? 

Alternativa 50+ je neziskovka, jejíž 
sociálně-právní a psychologické pora-
denství pomůže vyřešit několik pro-
blémů naráz. „Můžeme zprostředkovat 
právní pomoc, případně nasměrovat na 
vhodnou pomoc v podobě vzdělávání. 
Poradíme také s vytyčením základních 
kroků, které je dobré udělat, pokud někdo 
ztratí práci,“ říká Linda Sokačová z 
Alternativy 50+.

Zdarma také pomohou sestavit 
životopis. „Životopis má hlavně vypoví-
dat o schopnostech, dovednostech a zkuše-
nostech. Pracovní zkušenosti je dobré řadit 
od nejnovějších k nejstarším. Vyplatí se 
zařazovat takové zkušenosti, které přímo 
souvisí s nabízenou prací. Není nezbytně 
nutné uvádět datum narození či věk. Nao-
pak ale nezapomeňte uvést telefon a e-
mail,“ radí Linda Sokačová. Více infor-
mací zjistíte na alternativaplus.cz 

Můžete využít bezplatnou konzulta-
ci, která vám pomůže zjistit, jak - díky 
správně napsanému životopisu - můžete 
zvýšit svou šanci na přijetí do nového 
zaměstnání.

„Klientům radíme neuvádět v životopi-
se datum narození. Dále radíme: zlepšete 
svou prezentaci. Většina padesátníků své 
schopnosti spíše snižuje. Naopak je tomu 
u generace mladší, ta své schopnosti vel-
mi často přeceňuje,“ říká předsedkyně 
sdružení PLUS 50 Monika Červíčková. 
Více informací zjistíte na plus50.cz

 -tz-

Pomoc pro padesátníky a starší
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„Jedeme v tom spolu, přidejte se!“, je motto cha-
ritativní cyklo akce NA KOLE DĚTEM ŽĎÁR-
SKÝMI VRCHY pomáhající onkologicky nemoc-
ným dětem. 

Teleflex jakožto společensky zodpovědná fir-
ma se stal hlavním partnerem charitativní cyklo 
akce. Už tři roky je náš zaměstnanec Aleš Was-
serbauer organizátorem, autorem a srdcem cha-
ritativní jízdy. Podařilo se mu z ničeho udělat 
jednu z největších sezónních akcí pro rodiny v 
regionu, a my jsme hrdí, že Arrow International 
ČR, člen skupiny TELEFLEX, může být part-

nerem tohoto projektu a Aleše v této činnosti 
podporovat.

Na začátku srpna projel Vysočinou „had“ 
dlouhý stovky metrů. Podle organizátorů se 
3. ročníku zúčastnilo na 400 cyklistů, mezi 
nimi i řada našich zaměstnanců. Startovalo se 
na Pilské nádrži, trasa proťala Svratku, stočila 
se do Sněžného a přes Nové Město na Mora-
vě se peloton vrátil zpátky do Žďáru nad Sáza-
vou. Aleš Wasserbauer zde předal šek pro nada-
ci Krtek a zástupcům pediatrických oddělení 
nemocnic Nové Město na Moravě a Jihlava ve 

výši 280 000 korun. Účastníci cyklojízdy při-
spěli dobrovolným startovným do zapečetěné 
kasičky dalších 65 320 korun a 13 eur navíc! 
Všechny tyto prostředky budou použity za úče-
lem ulehčit dětem pobyt v nemocnici a pomo-
ci jim zvládnou nelehkdé období, kterému tyto 
děti tak statečně čelí.

TELEFLEX pomáhá nemocným dětem

partner projektu 
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY

JEDEME V TOM SPOLU, 
PŘIDEJTE SE!
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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:
jahody (i měsíční), český česnek, 
macešky a jiné dvouletky, okrasné 
stromy a keře, byliny, koření, trvalky, 
trávy, cibuloviny, vřesy, vřesovce a 
chryzantémy. Dále nabízíme substráty a 
hnojiva a 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

 Hledám paní na nepravidelné hlídání 
pro svého tříletého syna, nejlépe zdravotní 
sestra či pedagog, není však nutně 
podmínkou. Cena dohodou, místo bydliště 
rodiny: Žďár nad Sázavou, tel.číslo: 
728300783.

 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



STRANA  30  Programy / Sport  ŽN - ZÁŘÍ  2017

Kultura Žďár n. S., p. o.

Kino Vysočina

Klub českých turistů

Basketbal BK Žďár

Svaz důchodců

 Pořady pro děti
(Slavnosti jeřabin 2017) 
Ne 3. 9. v 15.00, Stará radnice / Divadlo 

Liberta 
ZLATOVLÁSKA  
Loutková pohádka. Projekt s fi nanční 

podporou města.

 Divadla 
(Slavnosti jeřabin 2017)
Po 11. 9. v 19.00, Městské divadlo 
NÁVRA TY JANA SKÁCELA 
Čte Josef Somr. Projekt s fi nanční podpo-

rou města.

Divadelní předplatné ZELENÉ
St 13. 9. v 19.00, Městské divadlo / Diva-

dlo Dva Praha
SEX PRO POKROČILÉ
Režie D. Abrahámová, hrají: Jana Krauso-

vá a Karel Roden.
Jak oživit dlouholeté manželství? Je řeše-

ním vzrušující víkend s příručkou „Sex pro 
pokročilé“?  Záchrana vztahu po 25 letech 
může znamenat mnohem víc.

Divadelní předplatné KOMORNÍ
St 20. 9. v 19.00, Městské divadlo / MD 

Mladá Boleslav
PYGMALION
Režie P. Mikeska, hrají C. Mayerová j.h., 

R. Teprt, M. Hrubý, L. Matoušková ad. An-
tický mýtus o sochaři, který vyřezal ze slo-
novinové kosti krásnou dívku a uprosil Af-
roditu, aby jí vdechla život...

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Út 26. 9. v 19.00, Městské divadlo / Di-

vadlo Metro Praha
SEXTET  
Režie G. Skála, hrají V. Beneš, M. Merun-

ka, Z. Slavíková, K. Urbanová. Komedie z 
kliniky pro změnu pohlaví. 

 Koncerty 
Pá 15. 9. v 19.00, Městské divadlo (pro-

nájem)
JAKUB PUSTINA

Út 19. 9. v 19.00, Café u tety Hany 
JANA KOUBKOVÁ 

 Tanec 
(Slavnosti jeřabin 2017) 
Čt 14. 9. v 17.00, Městské divadlo (pro-

nájem)
GEN JEŘABINÁM
Taneční obor ZUŠ Františka Drdly.

 Výstavy 
Do 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.

Út 19. 9. ne 8. 10., Galerie Stará radnice
MIRKA  HEDBÁVNÁ – FOTOGRA -

FIE
Vernisáž út 19. 9. v 17.00, hudební vy-

stoupení Jana Koubková.
Út – pá: 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00, so 

a ne 14.00 – 17.00. 

Pá 1. 9. – so 30. 9., Malá Galerie Staré 
radnice

UMĚNÍ SROZUMITELNĚ
Dle otevírací doby IC.

Út 5. 9. – so 30. 9., Městské divadlo
ZLATA PTÁČKOVÁ - OBRA ZY
Otevřeno hodinu před, a během předsta-

vení.

Pátek 1. září, Dětský fi lmový festiválek
*14.00 JÁ, PADOUCH 3 - Animovaná 

komedie (USA 2017, ČD, 2D). 
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Žďárské noviny

Turistické vycházky:
Ne 3. 9. Radňovice-Slavkovice 

(křížová cesta) – Veselíčko (7 km)v 
12.25,nádraží

Pá 8. 9. Nedvědice-Černvír (prohlíd-
ka kaple) – Křížovice – Nedvědice (10) 
8.30, nádraží

Ne 17. 9. Tři Studně - PP Brožova 
skalka Fryšava (Olšiakovy „Houby“) (8) 
13.05, Žižkova

Ne 24. 9. Slatiňany - Kočičí hrádek 
- rozhledna Bára - Vrchlického návrší – 
Slatiňany (9) 8.05, nádraží

Ne 1.10. Rudolec - vyhlídka Blažkov – 
Újezd (8) 11.50,nádraží.

So 23. 9., hala 2. ZŠ Stalingrad
*9.00 a 11.00, ZR – Blansko, OP mlad-

ší minižákyně U12; v 15.00 *17.00, ZR 
– BBK Brno, NRD kadeti U17.

Změny začátků utkání vyhrazeny (více 
nástěnka na hale).

Sobotní vycházky pro veřejnost:
 2. 9. Dukovanské stezky - jen pro při-

hlášené – auta (15 km) v 7.00 AAA
 9. 9. Rozsochy – Domanín - Bystřice 

n. P. (12) 8.25, nádraží 
16. 9. Valtické dýňobraní – podzemí 

(10)  6.20,nádraží
23. 9. Humpolec – Orlík (10) 7.20, 

nádraží
30. 9. Doubravské údolí (15) 6.15, 

nádraží
Každý jde na vlastní nebezpečí, změna 

programu vyhrazena.

Omlouváme se za chybný kulturní program v tištěných Žďárských novinách a zde uveřejňujeme ten správný.
*16.00 AUTA 3 – Animovaná komedie 

(USA 2017, ČD, 2D).
*18.00 LETÍME! - Animovaný fi lm 

(Lucemb. / Norsko / Něm. / Belg. / USA 
2017, ČD 2D) (Sleva pro Kinomily).

*20.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM – Animovaná komedie (Česko 
2017, 2D). 

Sobota 2. září, Minifestival česko-fran-
couzského fi lmu

*13.00 SVĚT PODLE DALIBORKA  - 
Dokument (Česko 2017, 12+, 2D).

*15.30 DVOJITÝ MILENEC - Th riller 
(Fran / Belg 2017, T, 18+, 2D) Erotikou 
prosycené drama z dílny francouzského 
klasika F. Ozona. *18.00 KŘIŽÁČEK – 
Historické drama (Česko 2017, 2D) Václav 
Kadrnka a jeho stylisticky vyhraněná adap-
tace básně Jaroslava Vrchlického.

*20.30 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME – Ko-
medie (Fran / Belg 2017, T, 12+, 2D)                                            

V přímém TV přenosu vyzve jakoukoliv 
romskou rodinu ke společnému soužití u 
nich doma.

Neděle 3. září
*14.30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM – Animovaná komedie (Česko 
2017, 3D) 

*17.00 TEMNÁ VĚŽ - Sci-Fi / Western 
(USA 2017, T, 12+, 2D) Existují i jiné svě-
ty. Stephen King a jeho ambiciózní příběh. 

Čtvrtek 7. září
*17.00 PO STRNIŠTI BOS – Válečná 

tragikomedie (Čes 2017, 2D) Eda Souček 
a jeho rodiče se za protektorátu stěhují na 
venkov.

*19.30 NERUDA – Životopisné drama 
(Chile / Arg. / Fr. / Špaň. / USA 2016, T, 
2D) Chile 1948 a příběh perzekuovaného 
básníka Pabla Nerudy. 

Pátek 8. září 
*17.00 LOGANOVI PARŤÁCI - Ko-

medie (USA 2017, T, 12+, 2D) Anti-verze 
slavné lupičské trilogie Stevena Soderber-
gha.

*19.30 PREMIÉRA  MĚSÍCE! -Repríza 
nejnavštěvovanějšího fi lmu měsíce srpna 
(info na www.dkzdar.cz). 

Sobota 9. září
*14.30 ZABIJÁK & BODYGUARD - 

Akční komedie (USA 2017, T, 15+, 2D).
*17.00 TO – Horor (USA 2017, T, 15+, 

2D) Boj proti zlému klaunovi jménem Pen-
nywise.

*19.30 TERMINÁTOR 2: DEN ZÚ-
ČTOVÁNÍ Sci-Fi thriller (USA / Fran 
1991, T, 12+, 3D) A. Schwarzenegger ve 
své nejikoničtější roli. Digitálně remastero-
vaná 3D verzev režii J. Camerona!

Neděle 10. září
*14.30 LETÍME! - Opakování (Luce / 

Nor / Něm. / Belg. / USA 2017, ČD 2D)
*17.00 DUNKERK – Válečné drama 

(USA / V. B. / Fr. / Niz. 2017, T, 12+, 2D) 
Film léta 2017. 

Středa 13. září 
*19.00 DAVID GILMOUR V POMPE-

JÍCH – Koncert (OV, 2D) Kytarista legen-
dárních Pink Floyd a koncert v kulisách 
nejstaršího amfi teátru na světě. Jediná pro-
jekce v jediný den v ČR!

Čtvrtek 14. září    
*17.00 PĚKNĚ BLBĚ - Romantická ko-

medie (USA 2017, T, 12+, 2D) Skutečný 
příběh amerického komika, který ve fi l-
mu hraje sám sebe. *19.30 Filmový klub: 
MŽITKY – Životopisné drama (Pol 2016, 
T, 2D)Slavný malíř Wladyslaw Strzeminski 

odmítne dělat kompromisy…

Pátek 15. září 
*17.00 ANNABELLE 2: ZROZENÍ 

ZLA - Mysteriózní horor ( USA 2017, T, 
15+, 2D). 

*19.30 VÍNO NÁS SPOJUJE - Drama 
(Fra 2017, T, 12+, 2D) Mají sourozenci své 
dědictví udržet či prodat? 

Sobota 16. září
*14.30 MATRIX - Akční Sci-Fi (USA 

1999, T, 15+, 2D) Návrat kultovního fi lmu 
v jediné projekci. 

*17.00 KTERÝ JE TEN PRA VÝ? - Ro-
mantická komedie (USA 2017, T, 12+, 
2D)

*19.30 DUNKERK – Opakování(USA / 
V. B. / Fr. / Niz. 2017, T, 12+, 2D)

Neděle 17. září 
*14.30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM – Opakování(Česko 2017, 3D) 
* 17:00 Film se slevou ke Slavnostem Je-

řabin 
PO STRNIŠTI BOS - Dlouho očekáva-

ná premiéra fi lmu Jana Svěráka dle knižní 
předlohy Zdeňka Svěráka.

Středa 20. září
*13.00 Bio senior ZAHRA DNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL – Drama (Čes / Slov 
/ Pol 2017, ČD, 2D) Melodrama dvojice 
Hřebejk - Jarchovský odehrávající se ve 40. 
letech, za německé okupace. 

*15.30 Bejby kino KTERÝ JE TEN 
PRA VÝ? (USA 2017, T, 12+, 2D)Roman-
tická komedie pro maminky s dětmi na 
MD. Snížený zvuk a částečné osvětlení, aby 
se děti mohly volně pohybovat po sále.

Čtvrtek 21. září
*17.00 PO STRNIŠTI BOS (Čes 2017, 

2D) Last minute projekce!
*19.30 ČERVENÁ - Dokument (Čes / 

Slov 2017, ČD, 2D)Olga Sommerová o 
světově proslulé operní pěvkyni a herečce 
Soně Červené.

Pátek 22. září
*17.00 LOGANOVI PARŤÁCI – Opa-

kování (USA 2017, T, 12+, 2D)
*19.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ - Doku-

ment (Česko 2017, 2D) Shopaholic Nicol, 
Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup 
of Style, Gabrielle Hecl. Šest hvězd displejů 
se odhalí na plátnech kin...

Sobota 23. září
*14.30 ZKRÁTKA  KRA ŤAS - Animova-

ný (ČD 2D) Krátké fi lmy od nadějných fi l-
mařů střední a východní Evropy. Abstrakt-
ní experiment i černá komedie. Happy End 
z užšího výběru na Oscara.

*17.00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH – 
Dobrodružná komedie (USA / Angl 2017, 
T, 15+, 2D) Hrdinové čelí nové výzvě. celý 
svět se stává rukojmím šíleného padoucha.

*19.30 TO – Opakování (USA 2017, T, 
15+, 2D).

Neděle 24. září
*14.30 LEGO® NINJAGO® FILM - Ani-

movaná akční komedie (USA 2017, ČD, 

3D) Mladý Loyd, známý jako Zelený Nin-
dža, se spolu s tajnými bojovníky a držiteli 
titulu LEGO Master Builder, zapojí do bi-
tvy o Ninjago City. 

*17.00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH – 
Opakování(USA / Angl 2017, T, 15+, 2D).

Čtvrtek 28. září
*17.00 AMERICKÝ ZABIJÁK - Akční 

thriller (USA 2017, T, 15+, 2D) Dle špi-
onážního románu American Assassin od 
amerického spisovatele Vince Flynna. 

*19.30 Film na přání - Hlasujte na www.
dkzdar.cz!

Pátek 29. září
*17.00 WIND RIVER - Mysteriózní 

thriller (USA / Angl / Kan 2017,  T, 12+, 
2D) Stopař Cory Lambert objeví v zasně-
žené pustině tělo mrtvé indiánské dívky…

*19.30 ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR 
– Opakování (Čes / Slov 2017, 2D).

Sobota 30. září
*14.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ – Opako-

vání (Čes, 2D).
*17.00 DOBRÝ ČASY – Krimi (USA 

2017, T, 12+, 2D).
*19.30 ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR 

– Opakování (Čes / Slov 2017, 2D).

Kontakt: www.dkzdar.cz, Kino Vysočina: 
564 407 559.
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Osmičlenné družstvo  Městské 
organizace Svazu důchodců nedávno 
reprezentovalo Kraj Vysočina a  měs-
to Žďár nad Sázavou při   IV. meziná-
rodních sportovních hrách, které se 
koncem  července odehrály v severo-
moravském  Frýdku-Místku.

Výsledkem je 10 medailí pro 
družstvo, z toho pět zlatých, dvě stří-
brné a tři bronzové medaile. Žďárští  
také pro svůj kraj vybojovali  krásné 
3. místo.

To v konkurenci  15 družstev, s účas-
tí slovenské a polské reprezentace.  
Druhé bylo družstvo Jihomoravské-
ho kraje, a vítězný pohár si odváželo 
družstvo z Ústeckého kraje. 

„Soutěžilo se v 10 disciplínách, např. 

v  hodu granátem, běhu na 50 a 80 m, 
v ruských kuželkách,  šipkách, či v golf-
snag, hokeji na malou branku,“ ohlíží 
se jedna se závodnic Emilie Benešo-
vá.

 Jak dodává, vyhodnocení výsledků 
her proběhlo ve čtyřech kategoriích: 
muži/ženy  do 70, a nad 70 let.

Pět  reprezentantů bylo přímo ze 
Žďáru, dva  z Hamrů n. S., a jeden z 
Velké Losenice. Nestaršími závodní-
ky  byli  František Němec, nar. 1938, 
a Emilie Benešová, nar. 1941.  Dvěma 
účastnicím bylo do 70 let (nar. 1948). 
„Těší nás,  že jsme dělali čest naší orga-
nizaci a našemu městu,“ uzavírá za 
všechny Emilie Benešová.

 -lko-

DESET MEDAILÍ pro družstvo, z toho pět zlatých. To jsou trofeje družstva 
žďárských důchodců z mezinárodních sportovních her.

 Foto: archiv Svazu důchodců

Důchodci přivezli medaile 
z mezinárodních her

FC Žďár
Stadion Bouchalky
Více o klubu na www.fczdas.cz

MISTROVSKÁ KOPANÁ
Ne 3. 9. 16.00, FC - Slav. Polná
So 16. 9. 15.30, FC - SK Šumperk
Ne 23. 9. 15.30, FC - FC Strání

Muži B - 1. A tř. KVS
Ne 10. 9. 16.00, FC - Sok. Moravec
So 30. 9. 15.00, FC - FC Nové Syro-

vice

Dorost starší + mladší - divize
So 9. 9. 10.15 + 12.15, FC - FK Zno-

jmo  B
Čt 28. 9. 10.15 + 12.15, FC - SK 

Líšeň Brno
Ne 1. 10. 10.15 + 12.15, FC - HFK 

Třebíč

Žáci ml. + st. - krajský přebor
Ne 3. 9. 9.00 + 10.30, FC - Slav. Pol-

ná
Ne 17. 9. 9.00 + 10.30, FC - SK Bys-

třice n. P.
So 23. 9. 9.00 + 10.30, FC - HFK 

Třebíč

Žáci ml. + st. B  - 1. tř. KVS
So  9. 9. 14.30 + 16.00, FC - FC Sta-

rá Říše
So 30. 9.  9.00 + 10.30, FC - FC 

Náměšť n. Osl.

Přípravka st. + ml. – kraj. přebor tur-
najově

Ne 24. 9. od 9.00 FC, FŠ Třebíč, FC 
H. Brod

Kopaná

Hokej
SKLH Žďár nad Sázavou
Muži – 2.liga 
St 13. 9. 17.45 ZR - SC Kolín 
Slavnostní zahájení „PLAMENY 

HRA JÍ PRO VĚŽ“
So 23. 9. 17.30 ZR – HC Lední 

medvědi Pelhřimov
So 30. 9. 17.30 ZR - BK Havlíčkův 

Brod

NOEN extraliga st. dorostu
So  9. 9. ZR - Motor České Budě-

jovice
Pá 22. 9. ZR - HC Dynamo Pardu-

bice
So 23. 9. ZR - Mountfi eld Hradec 

Králové
So 30. 9. ZR - BK Havlíčkův Brod

ELIOD extraliga ml. dorostu
So  9. 9. ZR – HC Letňany Praha
So 16. 9. ZR - HC Dukla Jihlava
Čt 28. 9. ZR - BK Havlíčkův Brod
So 30. 9. ZR - Mountfi eld Hradec 

Králové

Nábor malých hokejistů a hokejis-
tek každou sobotu a neděli ráno. 

Út 19. 9. 16.00, POJĎ HRÁT 
HOKEJ - aktuální časy a info na 
www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavi-
ce (stačí i lyžařské), přilba (i cyklis-
tická). Tréninky zdarma, možnost 
bezplatného zapůjčení výstroje.

Na Farských humnech v polovině 
srpna vyrostla stavba z balíků slámy. 
Děti ji okamžitě objevily, a nyní si 
užívají honiček po hradbách a skáká-
ní do měkkého. 

Autorem nápadu je výtvarník 
Michal Olšiak, který se dokáže vžít 
do dětské duše. Ví prostě, co děti 
baví. 

Jak říká, skládačka je sestavená z 
celkem 60 balíků slámy. „Jsou složené 
do tvaru tak, aby se tam děti moh-
ly honit, a nikde nebylo hluché místo, 

kde by nemohly dál,“ popisuje atrakci, 
kterou ještě dle potřeb dětí s pomoc-
níky přeskupil.  

Sehnat  balíky slámy prý bylo ny-
ní docela obtížné, protože je po nich 
velká sháňka chovatelů. „Přivezli js-
me je rovnou z pole, a první děti už tu 
byly, sotva jsme začali stavět,“ dodává.  
Tato atrakce je neustále v obležení, a 
na Farských humnech bude do doby, 
než se dětem podaří ji zcela zničit. 
„Pak se to odveze,“ nevidí autor nápa-
du žádný problém. -lko-  

JAK MÁLO stačí dětem k radosti i dnes, v době moderních možností! Jsou to 
zkrátka děti, které si v měkké slámě rády zařádí.  Foto: Lenka Kopčáková

Z nápadu jsou děti nadšené

Své úvodní utkání sezóny povýší 
žďárští hokejisté na charitativní akci s 
názvem „Plameny hrají pro věž“.

Hokejový klub se pokusí získat pro-
středky, které pomohou k zakoupení 
laparoskopické operační věže pro uro-
logické oddělení novoměstské nemoc-
nice.

Úvodní zápas sezóny ve středu 13. 
září sehrají Plameny na domácím ledě 
proti SC Kolín.

Sportovní událost bude obohacena 
o doprovodný program se soutěžemi 
a tematickou zdravotnickou osvětou.

Při slavnostním zahájení akce před-
nese státní hymnu operní pěvec Jakub 
Pustina. Dobročinnou akci osob-
ně podpoří i odchovanci žďárské-
ho hokeje, kapitán mistrů světa 2010 
Tomáš Rolinek, juniorský reprezen-
tant Martin Kaut a jejich spoluhráč v 
HC Dynamo Pardubice Petr Sýkora, 
kteří se v rámci doprovodného progra-
mu, mimo jiné, zúčastní autogramiády 
nebo slavnostního vhazování.

Hosty utkání budou ředitelka novo-
městské nemocnice Věra Palečková, 
primář urologického oddělení Jaroslav 
Tůma a zajímavé osobnosti veřejného, 
sportovního a hokejového prostředí.

„Hokejisté se rozhodli podpořit nákup 
operační věže pro urologii  z důvodu, že 
tato zdravotnická problematika má vel-
mi blízko jak k hokejistům, tak k fanouš-
kům, které tvoří  převážně mužská část 
populace. Právě ta bývá často ohrožena 
vážnými onemocněními prostaty, včet-
ně rakoviny,“ poukazuje mluvčí klubu 
Martin Krásný.

V rámci úvodního zápasu také pro-
běhne sbírka, kterou základní sumou 
založí vedení klubu SKLH, doplní 
hráči, funkcionáři, partneři, a završí 
fanoušci a návštěvníci utkání. 

Žďárský klub připraví speciálně 
vyrobený dres Plamenů, s názvem 
akce a podpisy hráčů „A“ týmů a 
pozvaných hostů. 

„Dres bude vydražen, a během prv-
ní přestávky utkání slavnostně předán 
výherci. Ve druhé přestávce ofi ciálně pře-
dáme vedení nemocnice vybranou část-
ku prostřednictvím symbolického šeku,“ 
dodává hokejista. 

 -lko-

Plameny budou hrát pro věž
Dobročinnou akci 

podpoří odchovanci
žďárského hokeje
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