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Vysílání Českého rozhlasu Vysočina 
přímo z Knihovny Matěje Josefa Sych-
ry. Tak to tu ještě nebylo. Foyer Čecho-
va domu se pro středeční dopoledne 21. 
září změnil ve studio, kde se střídali hos-
té mající vztah k našemu městu. 

Prvním byl Žďárák Vít Pohanka, 
bývalý zpravodaj ve Spojených státech, 
kterého nyní můžeme často v rozhla-
se slyšet. Historik Regionálního muzea 
Stanislav Mikule poutavě vypravoval 
o obrozeneckém spisovateli a lingvis-
tovi Josefu Matěji Sychrovi. Hostem 
Tamary Peckové byl i bývalý rozhlasák 
a žďárský spisovatel, dnes 83letý Zde-
něk Vyhlídal. 

Éterem Vysočiny se nesly i vstupy z 
technického zázemí knihovny. „Právě 
dělám reportáž z míst, kam se běžný čte-
nář nedostane,“ říká usměvavá reportérka 

Dagmar Kubíková. V doprovodu ředite-
le knihovny Romana Kratochvíla již prý 
byla ve skladu a v akvizicích. „A teď se jdu 
podívat, jak se balí knížky,“ hlásí. 

Mezitím mohli lidé přicházet do 
Čechova domu a dát si zahrát třeba pís-
ničku na přání.

Událost si nenechala ujít ani desítka 
seniorů z Domu klidného stáří. Tří z 
nich se ŽN zeptaly, zda již někdy roz-
hlasové vysílání viděli naživo, a zda si 
nechají zahrát... 

Pro 90letého Václava Kuneše to prý 
byla premiéra. „Živé vysílání je zajíma-
vé, lepší než jen zprávy,“ soudí. „No, a 
písničky, ty mám rád všechny. Uvidíme, 
co budou dávat,“ očekává. Pan Kuneš 
je původem z Rokycan a do Žďáru 
přišel v roce 1958 za prací na Ždas. 
„Ale ve Žďáře se žije dobře,“ chválí. 

Besedu se zájmem sledovala i 96letá 
Jarmila Mládková. Také ona ještě 
nikdy živé vysílání neviděla. A pís-
nička? „Co tady bude, to bude,“ říká 
skromně. Paní Mládková se do Žďáru 
kdysi přivdala z Prahy.

Také 83letá Marie Smejkalová, 
rodačka z Velké Losenice, nikdy před-
tím živé vysílání neviděla, ale zato 
poznala historika, který byl hostem 
moderátorky. „To je Standa Mikule, 
můj bývalý soused,“ rozzářila se. 

Jak pro ŽN uvádí ředitel Roman 
Kratochvíl, na myšlenku pozvat roz-
hlas do knihovny přišel po předcho-
zích zkušenostech tiskového mluvčí 
nemocnice. „Tam rozhlas vysílal pří-
mo z chirurgického pavilonu, tak proč jej 
nepozvat do knihovny, kde předtím ještě 
nikdy nebyl,“ dodává Kratochvíl. -lko-

NA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Českého rozhlasu se přišli do knihovny podívat i senioři z DKS. Na snímku je zrovna hostem Tama-
ry Peckové historik Stanislav Mikule. Foto: Lenka Kopčáková

Rozhlas vysílal přímo z knihovny

Zamíříme
k volebním urnám

Zanedlouho nás čekají volby do 
dolní komory Parlamentu ČR. O 
křesla  ve sněmovně usiluje 25 poli-
tických stran a hnutí.

Volební místnosti se otevřou takto: 
pá 20. 10. (14-22 hod.), so 21.10. 
(8-14 hod.).

Před volební komisí se musíme 
prokázat platným  občanským prů-
kazem či cestovním pasem. Pokud 
zjistíme propadlý občanský prů-
kaz, služba na MěÚ nám vyří-
dí doklad určený jen pro volební 
výkon. Nemocní a nepohybliví voliči 
mohou zažádat o přenosnou  voleb-
ní schránku u nich doma.  Výsledky 
voleb na webu www.volby.cz -lko-

Závadné studánky
Voda ve studánkách Salvatorka a 

U Křiváku je závadná; zvláště velké 
množství bakterií prokazuje druhý 
pramen. Odběry proběhly 9. září. 

Platba za odpad 
Zastupitelé schválili úpravu pravi-

del k poplatku za domovní odpad. 
Nově jej budeme hradit jednou 
složenkou ročně v jarním kvartálu.  
Pro Žďáráky zůstává cena 580 Kč/
za rok stejná. Navýšení v roce 2018 
čeká majitele objektů, kteří nemají 
trvalý pobyt ve Žďáře. Zaplatí nově  
760 Kč/za rok. 

Koláč pro hospic
Tradiční charitativní akce Koláč 

pro hospic se koná ve st. 4. 10. od 
9.00 do 14.00 hodin před Vesnou 
v Horní ulici. Koupí koláče podpoří-
me hospicovou a paliativní péči Cha-
rity o nevyléčitelně nemocné a její 
snahu o protiváhu kampaním zastá-
vajícím eutanázii.  -lko-

 

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

www.vodaservis.cz
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Části občanů města, především 
seniorů, se dotklo vyjádření člena 
rady města PhDr. Zdeňka Kulhán-
ka (Žďár Živé Město) v červno-
vém vydání Žďárského zpravodaje. 
Konkrétně ve článku Co je nové-
ho? Aneb Poznámky z rady, odsta-
vec „Doprava i doleva“. 

Článek se dotýkal tématu letních 
změn v systému žďárské MHD. Lidi 
rozčílila tato věta: „...ale pozor, je to 
trénink proti Alzheimerovi, musíte 
zapojit hlavu, dostanete se skoro všu-
de, jen to nebude jedním číslem...“

Dotčení občané předali starosto-
vi města dopis provázený mnoha 
podpisy.

Danou větu považují za urážlivé 
výroky na adresu seniorů a očeká-

vají  veřejnou omluvu.
ŽN oslovily radního Zdeňka 

Kulhánka s dotazem, jak na tuto 
skutečnost nahlíží,  a zda se bude 
omlouvat.  

Zde je odpověď Zdeňka Kul-
hánka:

„Celý článek (Poznámky z rady) je 
veden v odlehčeném duchu (nakonec 
jako i ty předchozí, pokud je máte k 
dispozici). Pasáž, kde fi ktivně roz-
mlouvají dvě osoby o dopravě, je 
nadsázka. A jako nadsázku je vhod-
né ji brát.

Jestli se některé skupině občanů (zde 
seniorů) nadsázka zdá být urážlivá, 
to opravdu nejsem schopen ovlivnit. 
Jiné skupině seniorů se článek líbil.

A pokud jde o Alzheimerovu cho-
robu, ta postihuje i třicátníky. Čty-
ři procenta nemocných jsou tvořena 
lidmi mladšími padesáti let. Od nich 
jsem žádné negativní reakce neza-
znamenal.

Z hlediska neurofyziologie se jako 
prevence mimo jiné doporučuje nabí-
zet mozku nové aktivity a mentálně 
jej zatěžovat.“ -lko-

Žádají omluvu radního Kulhánka za 
jeho slova, on říká: Byla to nadsázka

Zdeněk
Kulhánek

Ve věku nedožitých 90 let ode-
šla Eliška Moučková, dlouhole-
tá ředitelka 1. Mateřské školy na 
Husově ulici ve Žďáře n. S. 

Výchově předškolních dětí se 
věnovala téměř čtyřicet let. Od 
mládí byla aktivní Sokolkou.
 -red-

Eliška
Moučková
* 27. 6. 1928 
† 29. 8. 2017

Odešla dlouholetá 
ředitelka MŠ

Třiadvacáté zasedání žďárských 
zastupitelů, které se konalo 7. září, 
proběhlo v klidu a rychle. 

V úvodu složil slib nový zastupitel 
Tomáš Augustýn z TOP 09, který 
nahradil Miloše Jirmana, jenž rezig-
noval. 

Pak už následovaly vyhláška o 
poplatku za odpady, fi nanční dar 
novoměstské nemocnici – příspě-
vek 150 tisíc pro vybavení operač-
ních sálů bez problémů prošel, úpra-
va vyhlášky o poplatcích ze psů nebo 
vyhlášení programu pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních pamá-
tek. 

Po deseti letech partnerství Kra-
je Vysočina se Zakarpatskou oblastí 
Ukrajiny se také Žďáru naskytla pří-
ležitost uzavřít partnerství s městem 
Chust, které má 28 tisíc obyvatel. 

Partnerství postupně podpoři-
li jak místostarosta Josef Klement, 
tak například Radek Černý. Kle-
ment město navštívil před pěti lety, 
a dle jeho slov z něj čiší „slovanská 
návaznost k naší republice“. Partner-
ství považuje za výbornou možnost, 
i vzhledem k velikosti města.     

Pouze starosta Zdeněk Navrátil 
zmínil, že byli Krajem upozorněni 

na určitá rizika v oblasti spoluprá-
ce vztahů. „Blíže bych to nerozváděl,“ 
řekl s úsměvem.

Větší diskuze se odehrála při jed-
nání o majetkových záležitostech, 
především při projednání prode-
je pozemku v lokalitě ulice Jamská. 
Zde se opoziční zastupitel Vladimír 
Novotný pozastavil nad tím, zda se 
pozemek, který by byl zastavěn, má 
opravdu prodat, když je zde jedi-
nou zelení. „Nechci nikomu kazit jeho 
záměr, ale je to v křižovatce…,“ upo-
zorňoval. Podle vedení města zeleň 
opravdu ubude, ale počítá se s tím v 
rámci revitalizace zeleně. Pozemek 
byl 18 hlasy schválen k prodeji, stej-
ně jako i další pozemky. 

V závěru zasedání, po projednání 
všech bodů programu, informoval 
starosta Navrátil o „vývoji odpadů“. 
Dle legislativy se totiž od roku 2024 
nebude moci odpad skládkovat. 

Podle Sdružení obcí Vysočiny má 
v kraji vzniknout devět překládacích 
stanic komunálního odpadu, který 
by byl odvážen do spalovny mimo 
území Vysočiny. Jedna z překláda-
cích stanic je uvažována ve Žďáře. 

Pak již následovaly pozvánky zastu-
pitelů na různé akce, nebo podě-

kování zastupitele Petra Stočka 
Městské policii za její zákrok při přá-
telském hokejovém utkání s Třebíčí. 
„Zákrok byl perfektní,“ sdělil Stoček s 
tím, že dokázal „eliminovat výstřelky 
třebíčských fanoušků“. 

Starosta Navrátil se ještě vrátil ke 
změnám v jízdním řádu MHD, které 
vyvolaly ve Žďáře nebývalý rozruch. 
Na jednotlivé připomínky občanů 
připraví odpovědi. 

Jak v diskuzi také zaznělo, chystá se 
další díl ojedinělé publikace Žďárský 
uličník, který by se měl týkat klášte-
ra. Zasedání zastupitelstva skončilo 
za necelou hodinu a půl.  -pk-

Report z 23. zasedání zastupitelů

Do zastupitelského křesla usedl 7. 
září poprvé. Po Miloši Jirmanovi z 
TOP O9, který po devatenácti letech, 
kdy byl zastupitelem, v průběhu toho-
to volebního období rezignoval, byl 
Tomáš Augustýn až pátým (sic!) 
náhradníkem. Ti před ním funkci 
zastupitele odmítli. 

„Nepočítal jsem s tím,“ říká ke skuteč-
nosti, že se náhle stal zastupitelem. „S 
tím nepočítal v naší organizaci nikdo. 
Situace, která nastala, nebyla úplně jed-
noduchá. Hledali jsme řešení, náhradníci 
postupně odmítali, až to dopadlo na mě. 
Já to přijal, takovou zodpovědnost nelze 
odmítnout,“ tvrdí.  

Ve čtvrtek 7. září složil v začátku 
zasedání zastupitelstva do rukou sta-
rosty slib a poprvé rozhodoval a hla-
soval. 

Bylo to složité? Prý ani ne, protože v 
jednání nebyl žádný složitý bod k roz-
hodování. Zodpovědnost ale cítil. 

„Zodpovídáte za osudy lidí, jestli něko-
mu rozhodnete, že mu nepovolíte posta-
vit dům, tak je to na celý život, není to 

jednoduchá záležitost,“ přiznal. 
Nad dotazem, aby vybral největší 

problém Žďáru, zapřemýšlel: „Vybrat 
jen jeden? Vidím ho v úrovni politické - 
komunikace mezi koalicí a opozicí. Je to 
ale takový evergreen, opozice si většinou 
stěžuje. Druhým problémem je řešení 
veřejných prostranství, dětská hřiště, vni-
trobloky, parkování…“

TOP 09 je v opozici, a tak se její 
body, které slibovali voličům, prosadit 
příliš nepodaří. „Spíše se připravujeme, 
abychom v příštích volbách dopadli lépe, 
a zasedli v koalici, a mohli své body pro-
sazovat,“ potvrzuje.   -pk-

TOMÁŠ AUGUSTÝN (vpravo) sklá-
dá slib zastupitele do rukou starosty  
Zdeňka Navrátila.  Foto: Petr Klukan

Zodpovědnost jsem cítil, uvádí Augustýn

Slib nového
zastupitele složil
člen klubu TOP 09
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Silné hospodářství
a jistota práce
ZODPOVĚDNĚ
Vít Kaňkovský    Josef Klement  

 

Miroslava 
Němcová

NIŽŠÍ DANĚ
MÉNĚ BYROKRACIE

VÍCE SVOBODY

Jan 
Tecl

Zadavatel: ODS / Zpracovatel ODS



STRANA 4 Názory / Aktuality ŽN - ŘÍJEN2017

Anketa pro kluby politických stran
Téma: Žďár rozšiřuje obzory mezinárodního partnerství

Otázka na říjen:
Co podle vás Žďáru a Žďárákům 

mezinárodní partnerství města 
přináší; lze za ty roky uvést kon-
krétní zkušenost, uplatnitelnou 
pro život v českých podmínkách? 

Mnohé nás spojuje

Obecně vnímám mezinárodní part-
nerství jako velmi přínosnou věc, už 
kvůli bourání předsudků mezi národy, 
které v minulosti byly často zdrojem 
řady konfl iktů na evropském konti-
nentu. Pokud však odhlédneme od 
tohoto základního důvodu, tak vní-
mám přidanou hodnotu v každé vzá-
jemné spolupráci se všemi partnery. 

Jistě lze namítnout, že v přípa-
dě Cairanne či Flobecqu se jedná o 
města menší, která nejsou se Žďárem 
srovnatelná, ovšem i zde můžeme 
nalézt řadu inspirací - od přístupu k 
veřejnému prostoru v Cairanne, přes 
inspiraci v elektromobilitě ve Flo-
becqu, až po spolupráci žďárských 
škol v případě německého Schmöll-
nu. Město Chust je z tohoto pohledu 
velmi zajímavé. V řadě ohledů totiž 
odpovídá Žďáru. 

Chust je trošku větší a má střed-
ní školy, což otevírá velký prostor 
vzájemné spolupráci ve vzdělává-
ní. Vzhledem ke společné minulosti 
v období první republiky je zde vel-
mi kladný vztah k ČR, což dokládá 
i výuka češtiny na školách v Chustu. 
Jsem hrdý na to, že zastupitelé myš-
lenku tohoto partnerství jednohlas-
ně podpořili a připojili se tak ke Kraji 
Vysočina, který s celou oblastí bývalé 
Podkarpatské Rusi dlouhodobě spo-
lupracuje. 

Zapojit děti a mládež

Mezinárodní partnerství považu-
ji za velmi užitečnou a důležitou for-
mu spolupráce. S radostí jsem podpo-
řil uzavření partnerství s ukrajinským 
městem Chust. Jsem rád, že partner-
ství nesměřujeme jen na západ, ale 
i do východní Evropy, do oblasti, se 
kterou jsme tvořili mezi světovými 
válkami tzv. první republiku. Bohužel 
už takovou radost nemám z toho, co 
tahle partnerství přinášejí našim obča-
nům. Krom jedné nárazové akce za tři 
roky ve Žďáře, má možnost vyjet na 
partnerství jen omezená skupina lidí a 
do aktivit nejsou ani zapojeny příspěv-
kové organizace města, jako základní 
školy či Active. Právě pro děti a dospí-
vající mají totiž vzájemné návštěvy 
největší smysl.

Partnerství je perspektivní 

Smlouvy o mezinárodním partnerství 
s belgickým Flobecquem a francouz- 
ským Cairanne přinesly pouze spoluprá-
ci v oblasti kultury, včetně výměn kultur-
ních souborů a akcí. Vzhledem k velikosti 
obou partnerských měst nelze srovnávat 
společensko-politickou úroveň, takže v 
této oblasti je výměna zkušeností velmi 
malá. 

Město Schmölln je již srovnatelné, ale 
kromě spolupráce na poli sportovním 
a společenském (SDH) o širší výmě-
ně zkušeností také nelze hovořit. Město 
Chust je ale Žďáru daleko bližší po strán-
ce společenské, kulturní a průmyslové. 
Vždyť kdysi bylo součástí Českosloven-
ska. 

Nabízí se nám nyní možnost skutečné-
ho partnerství a výměny zkušeností, srov-
nání společensko-politického zřízení, a v 
neposlední řadě i získání objektivnějších 
pohledů na situaci na Ukrajině, než nám 
nabízí veřejnoprávní masmédia. 

Toto mezinárodní partnerství náš klub 
považuje za perspektivní a bude je pod-
porovat.

Otevírají se příležitosti

Měl jsem tu čest se osobně poznat s 
představiteli partnerských měst, a i tato 
tři města navštívit. Vztahy našich měst 
jsou velice přátelské. Každoročně pro-
běhne setkání představitelů doplněné 
o účast z řad kulturních, sportovních či 
školních skupin. To vše za velké iniciati-
vy a reálných možností našich dosavad-
ních tří západních partnerských měst.  

Jsem rád, že představitelé města Chust 
opětovně projevili zájem o vzájem-
né partnerství. Bohužel, na jejich prv-
ní dopis z roku 2013 nebylo z pozice 
minulého vedení města reagováno. Prá-
vě město podobné velikosti a blízkosti k 
našemu městu ve spektru spřátelených 
sídel chyběl. Vidím zde obrovskou pří-
ležitost nejen pro ofi ciální setkávání, ale 
i pro konkrétní spolupráci klubů, sborů, 
farností a škol našich měst s podobným 
potenciálem vzájemné nabídky. Přál 
bych si, aby právě město Chust, které má 
k naší vlasti tak blízko, bylo trvalým part-
nerem našeho města.

Máme společnou minulost

Uzavřená mezinárodní partnerství s 
Flobecquem, Schmöllnem a Cairen-
ne nás symbolicky spojila s vyspělou 
Evropou. Nově uzavíraná smlouva se 
zakarpatským Chustem nám připomí-
ná naši společnou historii: slovanský 
původ, rakousko-uherskou monar-
chii, prvorepublikové Českosloven-
sko, socialistickou minulost. Jistě jsou 
všechna tato navázaná partnerství 
hlavně symbolická v kontextu minu-
losti, přítomnosti a budoucnosti. 

Pomáhají nám uvědomit si, odkud 
přicházíme, co jsme prožili, a kam 
směřujeme. To je v dnešní, tryskem 
běžící době velmi žádoucí.

Samozřejmě, doprovodné výměnné 
pobyty, poznávání kultury, lidí a jazyka 
jsou osobně velmi přínosné a pomáha-
jí nám ke vzájemnému poznání a přá-
telství. Společné projekty v oblasti 
školství, sociální a zdravotní pomohou 
pak jistě zakarpatskému Chustu v dal-
ším rozvoji. 

A pomáhat si přeci musíme

První republiku ctí

Využití zkušeností a poznatků z 
mezinárodní spolupráce je důležitou 
a významnou součástí rozvoje samo-
správy. Může přinášet nové příklady 
přístupu v oblasti vzdělávání, kultury, 
zdravotnictví, nebo v sociální oblasti. 

Stávající partnerství, vzhledem k 
velikosti partnerů, již nepřináší žád-
né nové možnosti pro naše město, i 
když přátelství samozřejmě zůstává. 
A proto vítáme možnost spoluprá-
ce s Chustem, která by mohla přinést 

nové příležitosti nejenom samosprávě, 
ale také občanům našeho města. My 
Češi máme s tímto městem společnou 
minulost, na kterou obyvatelé Chus-
tu a Zakarpatí velmi rádi vzpomína-
jí. První republika pro ně byla příkla-
dem demokracie a rozvoje. Vyrůstalo 
zde také mnoho známých osobností, 
v Chustu se narodil například režisér 
Antonín Moskalyk. Spojuje nás baro-
ko, jsou zde barokní kostely a mno-
ho dalších kulturních památek. Neje-
nom pro naše školy, kulturu a historii, 
ale i pro spoustu jiných oblastí je zde 
dostatek příležitostí pro budoucí spo-
lupráci.  

Poprvé rovnocenný partner

„Lidé, kteří se přátelí, mezi sebou 
neválčí.“ To je základní myšlenka růz-
ných mezinárodních partnerství, kte-
ré nás prostřednictvím vzájemného 
poznání zbavují nebezpečných před-
sudků.

Žďár poprvé v historii získává part-
nerské město, které je mu rovnocen-
né jak počtem obyvatel, tak i počtem 
základních a středních škol, spolko-
vým a sportovním životem, ale i v 
problémech všedních dnů. Navíc ani 
ne před sto lety jsme s městem Chus-
tem tvořili jeden společný stát. Jak pro 
České země, tak i pro Zakarpatí to byla 
jejich zlatá éra. 

Velmi si vážím toho, že v době, kdy 
Ukrajina prochází mnoha těžkými 
zkouškami, můžeme prostřednictvím 
tohoto partnerství pomoci. 

 Připravila Lenka Kopčáková

Město Žďár nad Sázavou dne 26. 10. 
podepíše další smlouvu o mezinárod-
ním partnerství. 

Po belgickém Flobecqu (od roku 
1999), německém Schmöllnu (v roce 
2001 obnova dřívějšího partnerství) a 
francouzském městečku Cairanne (od 
roku 2003) jím nyní bude samospráv-
né 28tisícové  město Chust z Ukrajin-
ské Zakarpatské oblasti.

Žďár i Chust mají mnohé společné, 
např. historii, slovanský původ obou 
zemí, nízkou jazykovou bariéru. 

Zástupci Chustu, v čele s hejtma-
nem oblasti a tamním starostou, nav-
štívili Žďár koncem loňského roku a 
oslovili starostu nabídkou ke spolu-
práci obou měst. Když letos v květnu 
mířila do Zakarpatské oblasti delega-
ce Kraje Vysočina, přidal se i žďárský 
radní města Radek Černý (ODS). V 
Chustu byl ujištěn, že zájem o vzájem-
nou spolupráci se Žďárem stále trvá.

Pro mluví společné slovanské a 
křesťanské kořeny, prvorepubliko-
vá historie, obdobná velikost i počet 
obyvatel obou měst.

V minulých 10 letech se Kraj Vyso-

čina a region Zakarpatské oblasti 
fi nančně spolupodílely na projektech 
v oblastech školství, sociální i zdravot-
nictví. 

Mentality obou slovanských národů 
jsou velmi blízké, na školách v Chustu 
se vyučuje čeština. 

„Stále víc se dozvídáme o vazbách 
obou měst. Např. ornáty žďárských 
kněží byly vyrobeny v Chustu,“ říká pro 
zajímavost starosta Zdeněk Navrátil. 

Z oblasti Chustu také za první 
republiky přišli Žďáru na pomoc, když 
tu po velké vichřici nastaly rozsáhlé 
polomy. „Tehdy se ve Žďárských vrších 
prováděla kalamitní těžba. Mnozí dělní-
ci z Podkarpatské Rusi zde pak zůstali, 
a dnes můžeme potkávat jejich potom-
ky,“ říká Navrátil. 

Na otázku, v jakých sférách si před-
stavuje spolupráci, starosta jmenu-
je, kromě oblastí historie a kultury, i 
vzájemnou výměnu zkušeností obou 
měst v samosprávě a školství. „Chceme 
podpořit i sdružení, spolky či charitativ-
ní fondy, také spolupráci mezi podniky, 
fi rmami a obchodníky,“ plánuje.

 -lko-

Žďár chystá další partnerství

Zdeněk
Navrátil,
klub Žďár ŽM

Tomáš
Augustýn,
klub TOP 09

Ing. Petr Stoček,
klub KSČM 

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO
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z04-skloE

Rezervace na tel.:
606 700 717 nebo 733 747 001

Balónový hotel a pivovar Radešín Vás zve na

20. —

Studio Suzi
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Čekáte bohatou sklizeň, nebo 
máte objednané ovoce a zeleni-
nu u svých tradičních dodava-
telů? Pak je nejvyšší čas připra-
vit si sklep.  

 Lenka Kopčáková

Sklepy a chladné komory před skliz-
ní dobře uklidíme a vybílíme vápnem, 
které zničí zárodky skládkových cho-

rob z loňska.  Při bílení vápnem však 
pozor na oči a agresivní výpary. Když 
bílíme štětkou, tak máme jistotu, že 
nátěr zasáhne i všechny prohlubně, 
kde mohou spory přetrvávat.

Sklep pro jistotu ještě vysíříme pro-
ti nechtěným skládkovým škůdcům, 
např. sviňkám, lidově zvaným prasátka. 
Ty jinak dokáží ožrat vše.  Sirné knoty 
seženeme v běžné drogerii, knot umís-
tíme např. do plechovky postavené na 

Základem je čistý, vychlazený sklep
cihle či jiném nehořlavém podkladu, a 
zapálíme dle návodu. Na menší sklep 
vystačí jeden sirný knot, ve větších pro-
storách zapálíme knotů víc. Sklep ih-
ned opustíme a uzavřeme. Unikající 
štiplavý plyn zahubí živé škůdce.  Dru-
hý den sklepní prostory vyvětráme, 
vychladíme, a můžeme začít s nošením 
zásob. 

Pozor na myši a slimáky
Dle vlastních zkušeností vím, že do 

sklepa se vyplatí umístit nalíčené pas-
tičky. Nejlepší návnadou je opečený 
chleba či špek.  Myši se na podzim k 
naší zásobárně ovoce umí dostat vel-
mi důmyslně. Není pak nic horšího 
než zjistit, že se tito drzí hlodavci pus-
tily zrovna do těch nejkrásnějších jab-
lek. Ale kdyby se spokojily s jedním! 
Ony okoušou celé řady jablek, a navíc 
do beden s ovocem i kálí, takže škody 
jsou veliké.

 Pohromou sklepů jsou v posled-
ní době i hnědí slimáci. Za lahůdkou 
dokáží lézt i po fasádě a neomylně na-
jdou to správné sklepní okénko.  Pozná-
me to podle lesklých stop.  Hnědého 
žrouta si však můžeme nechtěně při-
nést do sklepa sami. Když např. nechá-
váme  jablka venku přes noc vydýchat 
již v bedýnkách, slimáci se dokáží ukrýt 
do spodních záhybů dna beden.

Ovoce jen do čistých beden
Když jsme u těch beden, výhodné je 

skladovat ovoce v plastových pevných 
přenoskách, které vždy před novou 
sklizní dobře kartáčem nebo košťát-
kem umyjeme v saponátovém rozto-
ku s hypermanganem, osprchujeme 
a necháme vyschnout. Lepší jsou níz-
ké bedny na jednu vrstvu ovoce. Lépe 
se pak s nimi ve sklepě manipuluje při 
pravidelných kontrolách ovoce, a je 
také lepší přehled o stavu ovoce.  

Jak zajistit vlhkost sklepa
V některých sklepích časem ovoce 

a zelenina vysychají. Můžeme tomu 
zamezit několika způsoby. Rozhodně 
ale nekropíme písek s uloženou zeleni-
nou, protože ta by začala hnít. 

Ještě nyní na podzim si můžeme udě-
lat procházku do lesa a nasbírat si polš-
tářky mechu, kterými ve sklepě vyloží-
me na zemi jednu bednu, a mech 
pravidelně kropíme. Ve sklepě mech 
vytvoří potřebné klima. Můžeme také 
postavit na zem sklenici s vodou, z níž 
vede knot. Ten z nádoby saje vodu a 
udržuje podlahu vlhkou.

Optimální vlhkost vzduchu je kolem 
85 %. Nyní na podzim větráme sklep 
plný plodin často, za mrazů okna při-
vřeme a sklep větráme jednorázově. 
Teplota by neměla klesnout pod 4°C.
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Na konci srpna otevřela společnost PKS okna a.s.  
nový moderní showroom v Praze. V něm si mohou všichni 
návštěvníci prohlédnout celý výrobní sortiment společnosti 
– od plastových přes dřevěná až po hliníková okna i dveře. 
Showroom se nachází na Rohanském nábřeží, v obchodně 
kancelářském komplexu River Garden III, který již sám  
o sobě zaujme svojí atypickou architekturou. 

Kromě ukázek různých typů oken a dveří jsou zde  
vystavené i v současné době tolik oblíbené posuvné prvky, 
které navíc vhodně dělí celý prostor na jednotlivé místnosti. 

Pojetí nového showroomu tak odpovídá filozofii firmy,  
tj. co nejvíce se přiblížit zákazníkovi, nabídnout mu kvalitní 
výrobky a kvalitní služby – a to vše i v příjemném  
a moderním prostředí. 

Všichni, kteří u realizace tohoto showroomu byli,  
si už na samém začátku uvědomovali, že úroveň celého 
interiéru by měla odpovídat něčemu vyššímu, než je běžný 
současný standard. To, jak se tento záměr podařilo naplnit, 
si mohou ověřit návštěvníci sami na vlastní oči.

PKS okna a.s.  
má nový showroom 
v Praze!

PKS okna a.s. 
 
showroom Praha: 

Rohanské nábřeží 678/27, Praha - Karlín 
e-mail: praha@pks.cz

 
sídlo firmy: 

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 
e-mail: zdar@pks.cz 
 
www.pksokna.cz
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Přijďte k nám do prodejny BIOMAC ve Velkém Meziříčí, jsme tady jenom pro vás!!!

Hledáte 
kvalitní 

topení na zimu?

Zahrádkáři vědí, že jejich devi-
zou jsou plody bez chemických 
postřiků a následného ošetření 
proti skládkovým chorobám.

Nyní řeší, jak je nejlépe usklad-
nit na zimu. 

 Lenka Kopčáková

Dnes přinášíme pár tipů, i vlast-
ních nabytých zkušeností zahrádká-
ře - amatéra. Hodí se i v případě, že 
jsme ovoce či zeleninu nakoupili od 
drobných pěstitelů. 

Jablka a hrušky
Ovoce sklízíme ještě před tím, 

než dozrají k přímé konzumaci. 
Poznáme to po rozkrojení, kdy se 
bílá  jadérka začínají barvit dohně-
da. Kdybychom nechali ovoce zcela 
dozrát na stromě, musíme počítat s 
kratší skládkovou trvanlivostí.

Jablka a hrušky češeme opatrně, 
dbáme, abychom zbytečně nevy-
trhli stopku. Právě plody se stopkou 
vydrží déle. 

Dbáme, aby se o sebe vzájemně 
neotlačily a neotloukly. Když nám 
ovoce při česání spadne na zem, byť 
na něm není nic znát, již jej zařadí-
me do bedýnky určené k rychlé spo-
třebě.

Buďte přísní
Ovoce vytřídíme podle jakos-

ti. Dlouhodobě lze totiž skladovat 
jen plody zcela bezvadné. Hniloba 

začíná od každé, i nepatrné ranky, a 
hnijící plody pak na skládce nakazí 
ostatní.

Jak staří praktici radí, jablka a hruš-
ky ukládáme stopkou nahoru, aby  
ovoce zůstalo ve stejné poloze, v jaké 
by jinak dozrávalo na stromě. Ovo-
ce také nesmí přesahovat hladinu 
okraje bedničky. Při složení beden 
na sebe by se vyčuhující plody otla-
čily ode dna vrchní bedny a začaly se 
kazit.

Hruškám dřív
voskovali stopky

Hrušky většinou ve sklepě dozrají 
velmi rychle, a tak je lepší je trochu 

podtrhnout. Zrání můžeme zpoma-
lit i jednou starou  metodou. Totiž 
ponořením stopek do rozehřátého 
vosku, jak to dřív hospodáři dělávali. 
Teprve po zatuhnutí můžeme hrušky 
uložit do bedniček, nebo do štelářů. 

Starý fígl se švestkami
Když je řeč o švestkách, mno-

hé muže napadne kapalná podoba. 
To je jistě dobrá varianta, ale naše 
babičky si uměly poradit i jinak. Sta-
čí velká sklenice a obyčejná pšeničná 
mouka. Plody pro tento účel sklízí-
me za suchého počasí a musí být i se 
stopkami, pár dní je necháme v prů-
vanu vydýchat.

Bezvadné švestky střídavě prosypá-

váme obyčejnou pšeničnou moukou, 
aby se vzájemně nedotýkaly. První a 
poslední vrstvu vždy tvoří mouka. 
Sklenici hermeticky uzavřeme, pro-
tože fígl je v tom, že na plody nesmí 
působit vzduch.  Švestky pak lze v 
zimě odebírat postupně, horní vrst-
vu znovu zasypeme. Před použitím 
mouku z plodů omyjeme a pro čer-
stvou chuť je prý dobré švestky na 
okamžik podržet v sítu nad parou.

Brambory na uhlí
Brambory po vykopání necháme 

na hromadě vydýchat a oschnout. 
My už roky vždy hned po skliz-
ni brambory omýváme a do sklepa 
uklízíme zcela čisté a oschlé. Někdo 
ale radí zbavit brambory případ-
né hlíny jen mechanicky. Záleží na 
každém. 

Brambory můžeme dle jakosti 
urovnat do bedniček a naskládat na 
sebe, nebo jimi naplnit tkané či síťo-
vané pytle. Brambory potřebují tmu, 
nebo alespoň příšeří. Jinak začnou 
klíčit. Pak se v této lilkovité rostlině 
začne tvořit jedovatý solanin.

Některým zahrádkářům se osvěd-
čilo skladovat brambory v bedýn-
kách, na rozložené vrstvě dřevěného 
uhlí. Tak si prý zachovají čerstvou 
chuť po celou zimu, a dřevěné uhlí 
navíc působí proti klíčivosti. 

Pro brambory si vytvoříme oddě-
lenou část sklepa, např. přepážkou. 
Jinak zejména jablka velmi rychle 
přejímají typický pach brambor.   

PŘÍMO k nakousnutí. Lehce „podtržené“ hrušky i jablka ukládáme stopkou 
nahoru, aby zůstaly v poloze, v jaké by dozrávaly na stromě. Déle tak vydrží.

 Foto: Lenka Kopčáková

Nastal čas sklizní a ukládání zásob
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Čtvrtstoletí od svého vzniku, a dvacetiny 
Domu klidného stáří, si letos připomínají 
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. 

 Lenka Kopčáková

Příspěvková organizace se 1. 7. 1992 zrodila trans-
formací Okresního ústavu sociálních služeb Žďár 
nad Sázavou.

Za tu dobu naše česká společnost urazila v sociál-
ní sféře kus cesty, také žďárské Sociální služby města 
(Ssm) prošly za 25 let vývojem, který reagoval jed-
nak na potřeby města, coby svého zřizovatele, ale i 
na změny právních předpisů, kterým je třeba se při-
způsobovat. 

V současnosti Ssm mají registrováno celkem šest 
sociálních služeb, provozují jedno nestátní zdravot-
nické zařízení (domácí ošetřovatelská péče) a půj-
čovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. 

První ředitelkou byla Božena Štikarová, která obě-
tavě řešila řadu zásadních provozních záležitostí v 
době, kdy se změny ve státní  sociální sféře rodily 
pomaleji než potřeby klientů.  

Sociální služby města provozovaly od počátku 
pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, 
denní stacionář a azylovou ubytovnu pro muže. K 
těmto službám se od roku 1993 přidal klub pro děti. 
Koncem roku 1997 Ssm převzaly do užívání budovu 
Domu klidného stáří na Okružní ulici, vybudovaný 
přestavbou jeslí z 50. let.

Když zalistujeme naším archivem Novin žďárské 
radnice, je patrné, že o potřebě domova seniorů ve 
Žďáře se již vědělo nejméně 25 let. Jenže fi nance vž-
dy putovaly na domovy důchodců v okolí.  Žďáráci 
vyžadující ústavní péči tak bývali vytrženi ze svého 
prostředí a končili v domovech důchodců na Mitro-
vě, či ve Velkém Meziříčí.

V roce 1995 Sociální služby města ve Žďáře otevře-
ly Domovinku (denní stacionář pro seniory). Hned 

se potřeba místního domova opět potvrdila. 
Počet seniorů ve Žďáře stoupal, a v budoucnu měl 

ještě narůstat. To byl přirozený vývoj rapidně zvýše-
ného počtu obyvatel Žďáru poté, co byl v 50. letech 
otevřen Žďas, v té době největší podnik na Vysočině.

Přestavba jeslí na domov seniorů dle projektu Ing. 
F. Laštovičky z Uniprojektu, a prováděná Stavebním 
podnikem, začala v roce 1995 a trvala dva roky. Na 
akci za 27 miliónů Kč se však radnici nepodařilo zís-
kat žádnou dotaci, a nezbývalo než zvolit úvěr. 

DKS byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 23 října 
1997, první obyvatelé se do domova stěhovali začát-
kem listopadu. Dnes domov disponuje kapacitou 54 
lůžek a poskytuje celoroční péči.

Ssm od samého počátku pomáhaly při řešení sví-
zelných životních situací nejen seniorů, ale i zdravot-

ně postižených. V roce 1998 byla dokončena rekon-
strukce dalších bývalých jeslí, tentokrát v Haškově 
ulici. Změnily se v Denní stacionář pro postižené 
děti.

Sociální pracovníci DKS postupně rozvíjeli pro-
gram zájmových činností, s důrazem na aktivizační 
metody a terapie, které napomáhají seniorům pro-
cvičovat paměť a zachovat si co nejdéle maximální 
soběstačnost. Dodnes tu mají lidé v oblibě cvičení 
na židlích, muzikoterapii, rukodělné dílny či canis-
terapii. 

Po předčasném úmrtí Boženy Štikarové se na pozi-
ci vedoucí Ssm vystřídaly Marta Ficová, Eva Štěpnič-
ková a Petra Bednářová. Současným ředitelem Ssm, 
a v historii prvním mužem na pozici, je od dubna 
2014 Mgr. Václav Šerák. 

Vzpomínáte? Snímek z roku 1954 zachycuje původní jesle Žďasu na Okružní, tehdy Engelsově ulici. Již dvacet 
let stojí na místě Dům klidného stáří, sloužící seniorům ze Žďárska.
  Canisterapie, čili léčba psí láskou,  je oblíbenou terapií obyvatel domova.  Foto: archiv Ssm

Jubilejní rok Sociálních služeb města

Hlavní body volebního programu SPD:
* Demokracii a svobodu - Už nikdy o nás bez nás.
* Ne islámu, ne teroristům. Víc je bezpečnost našich občanů.
* Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku.
* Spravedlnost pro každého.
* Peníze pracujícím rodinám a důchodcům. Ne imigrantům, ne parazitům.
* Vyšší platy - paušální a jednoduché daně.
* Konec rozkrádání země. Naše přírodní bohatství zpět do rukou státu.
* Vzdělání dětí a zdraví občanů na prvním místě.
Podrobný politický i volební program SPD najdete na www.spd.cz/program

Radek Koten  
52, Vojnův Městec 
IT specialista, jednatel 
společnosti

1

Miluše Švomová 
38, Pokojov 
živnostník, 
místostarostka obce

5

Ing. Bc. Ctibor Čepička 
49, Jihlava  
středoškolský učitel, 
krajský zastupitel

2

Petr Kujínek  
35, Chroustov 
řidič

14

JUDr. Petr Paul  
68, Jihlava  
jednatel společnosti

3

Eva Německá 
69, Nové Město 
na Moravě  
ekonomka

19

WWW.SPD.CZ           vysocina@spd.cz SPDVYSOCINA
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Svoboda a přímá demokracie

Tomio Okamura



STRANA 11 Volby / Programy  ŽN - ŘÍJEN 2017

Kultura Žďár n. S., p. o.

Kino Vysočina

 Pořady pro děti
Kulturní minimum I. 
•St 11. 10. 9.00 a 11.00; čt 12. 10. 11.00, 

Městské divadlo 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYE-

RA 
•Ne 15. 10.17.00 – pronájem, Dům kul-

tury
POHÁDKOLAND - MEDVÍDEK MIO-

LI 

Dětské divadelní předplatné 
•St 18. 10. 9.00, 11.00, 14.00; čt 19. 10. 

8.45, 11.00, Městské divadlo
POHÁDKY DO KA PSY
•Ne 22. 10. 15.00, Městské divadlo
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE. Divadelní spo-

lečnost Julie Jurištové 

Divadla
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
•Po 16. 10. 19.00, Městské divadlo
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM, Divadlo 

Kalich
•Čt 19. 10. 19.00 – pronájem, Městské 

divadlo
ANASTASIA. Léčivé divadlo Gabriely 

Filippi 

Divadelní předplatné ZELENÉ a 
KOMORNÍ
•Čt 26. 10. 19.00, Dům kultury
FRA NTIŠEK Z ASSISI. Hrají, tančí a 

zpívají členové Těšínského divadla. 

Koncerty 
•So 14. 10. 20.00 – pronájem, Dům kul-

tury
ARA KA IN / 35 let 
•Ne 22. 10. – pronájem, Kino Vysočina
VENKOVSKÁ KA PELA 
• St 25. 10. 19.00, Dům kultury
BRA TŘI EBENOVÉ A DRUHÁ TRÁ-

VA. Vzácné setkání.

Neděle 1. října 
•14.30 EMOJI VE FILMU - Animovaná 

komedie (USA 2017, ČD, 3D) Tajný svět 
uvnitř vašeho mobilu...
•17.00 ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR 

- Drama (Čes / Slov 2017, ČD, 2D) Machá-
ček, Geislerová, Melíšková  v trilogii Hře-
bejka a Jarchovského!

Čtvrtek 5. října 
•17.00 JMENUJI SE HLADOVÝ 

BIZON - Dokument (Čes 2016, 2D) Slepý 
Jan z Moravy se vydává za medicinmanem 
kmene Navahů, aby podstoupil ozdravný 
rituál...
•19.30 BLADE RUNNER 2049 - Sci-Fi 

thriller (USA / Kan / Angl 2017, T, 15+, 
2D) Ukrývané tajemství by mohlo rozvrátit 
poslední zbytky lidské společnosti. Pomůže 
jen jeden…

Pátek 6. října
•17.00 HORA  MEZI NÁMI 
Dobrodružné drama (USA 2017, T, 12+, 

2D) Strhující příběh o lásce a vůli přežít v 
horách. Kate Winslet v hl. roli. 
•19.30 PREMIÉRA  MĚSÍCE - nejnav-

štěvovanější fi lm měsíce září (www.dkzdar.
cz)

Sobota 7. října
•17.00 HOSTINA S VLADIMÍREM 

KA FKOU – Beseda. Autor knih Minu-
lost je mrtvá, život začal právě teď a Život 

naživo. Může léčit a inspirovat ty, kteří pře-
mýšlejí o životě „trochu jinak”. Rezervace: 
sarapolivkova@seznam.cz.

Neděle 8. října 
•14.30 ESA Z PRA LESA - animovaný 

(Fra 2017, ČD, 2D) Zvířecí parta se snaží 
udržovat v džungli spravedlnost. 
•17.00 BLADE RUNNER 2049 - Sci-Fi 

thriller (USA / Kan / Angl 2017, T, 15+, 
2D) Opakování.

Čtvrtek 12. října
•17.00 BÁBA Z LEDU - Romantický 

(Čes 2017, 12+ 2D) Z. Kronerová a P. Nový 
v dramatu B. Slámy.
•19.30 BLADE RUNNER 2049 – Opa-

kování ve 2D.

Pátek 13. října
•17.00 ALIBI NA MÍRU - Komedie (Fra 

2017, T, 12+, 2D) Naučí vás říkat pravdu, 
anebo si sehnat pořádný alibi…
•19.30 SNĚHULÁK - Mysteriózní horor 

(USA / Angl / Švéd 2017, T, 15+, 2D) 
Adaptace slavného detektivního thrilleru.

Sobota 14. října
•14.30 JÁ, PADOUCH 3 - Animovaný 

rodinný (USA 2017, ČD, 3D) Největší svě-
tový padouch Gru a jeho žlutí pomocníčci 
se vracejí.
•17.00 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ – Životo-

pisný (Čes / Slov 2017, 12+, 2D) Aneta 
Langerová ve fi lmové roli nespoutané rus-
ké básnířky Anny Barkovové, jež, strávila 
22 let v sovětských lágrech…
•19.30 TO - Horor (USA 2017, T, 15+, 

2D) Boj proti klaunovi jménem Pennywi-
se. Dle románu Stephena Kinga, který celá 
desetiletí naplňuje své čtenáře hrůzou.

Neděle 15. října
•14.30 MY LITT LE PONY FILM - Ani-

movaný dobrodr. muzikál (USA /Kan 
2017, ČD, 2D) Kamarádi putují až na 
konec bájné Equestrie, aby zachránili svůj 
domov. 
•17.00 SNĚHULÁK - Mysteriózní horor 

(USA / Angl / Švéd 2017, T, 15+, 2D) Opa-
kování.
 (Pokračování na str. 22)

 Zábavné pořady 
•Čt 5. 10. 19.00 – pronájem, Městské 

divadlo 
SCREAMERS.  V pořadu 112
•So 7. 10. 17.00 – pronájem, Kino Vyso-

čina
HOSTINA S VLADIMÍREM KA FKOU  
•Út 24. 10. 19.00 – pronájem, Městské 

divadlo
PÁTÉ PŘES DESÁTÉ. Ivo Šmoldas a 

Jana Rychterová. 

 Výstavy 
•Do 8. 10., Galerie Stará radnice
MIRKA  HEDBÁVNÁ – SUDÝ SVĚT, 

fotografi e. (Út - pá 10.00 - 12.00 a 14.00 – 
17.00; so a ne 14.00 – 17.00).
•Od 10. 10. do 5. 11. Galerie Stará radni-

ce, vernisáž od 17.00 
Klub fi latelistů: MARINA RICHTERO-

VÁ / GRA FIKA ..(Út - pá 10.00 – 12.00 a 
14.00 – 17.00; so a ne 14.00 – 17.00)
 VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH: 3. 

ročník festivalu 
•Út 3. – po 30. 10., Městské divadlo:  JIŘÍ 

HRBEK – „JAZZ - YES” (Otevřeno hodi-
nu před a během představení).
•Pá 6. – út 31. 10., Malá Galerie Stará rad-

nice: MIRKA  PATOČKOVÁ – „DETAIL A 
KRA JINA” (otevřeno dle inf. centra)
•St 4. – po 30. 10., Kino Vysočina: PAV-

LA HAVRÁNKOVÁ – „JEN PROCHÁ-
ZÍM” (otevřeno během pomítání)

 Připravujeme
 1. 11. TŘINÁCT ŽENSKÝCH TVÁŘÍ 

– DP komorní /MD/ E-vstupenka
 7. 11. POSLEDNÍ ARISTOKRA TKA  – 

DP žluté /MD/ E-vstupenka
 9. 11. FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ /DK/
11. 11. DISCO-V / DK / Pronájem
15. 11. POBALTÍ – JAROSLAV OZZY 

ZEMAN, beseda s promítáním /KV/ E-
vstupenka
15. a 16. 11. KOUZLA POD POKLIČ-

KOU, KM I /MD/
18. 11. SPOLEČENSKÝ A TROCHU 

MYSLIVECKÝ PLES /DK/ Pronájem

Omlouváme se za chybný kulturní 
program v zářijových Žďárských novi-
nách.

20. 11. BUENOS AIRES, VYSTUPTE! 
– DP zelené /MD/ E-vstupenka
21. 11. KOLLÁROVCI, koncert /DK/ 

Pronájem
22. a 23. 11. ČTYŘLÍSTEK V POHÁD-

CE – DDP /MD/ 
25. 11. JAK BYLA VOSA…, sobotní 

pohádka /MD/ E-vstupenka
29. 11. ROBINSON, KM II /MD/
29. 11. PROGRES 2, koncert /MD nebo 

DK/ E-vstupenka
30. 11. DAGMAR PECKOVÁ, Vánoční 

koncert /DK/ E-vstupenka

Ústředním mottem naší kampaně 
je „Můžeme.“ Vyjadřujeme tím, že 
když budeme chtít, tak:

 můžeme zachovat českou koru-
nu,

 můžeme zůstat svobodnou 
zemí bez kvót na migranty a další-
ho diktátu Bruselu,

 můžeme méně úřadovat a mít 
více svobody.

Vyjadřujeme tím naše přesvěd-
čení a naši jistotu, že máme na to 
být suverénní a prosperující zemí, 
že není pravda, že současný vývoj 
je nutný a nezvratný, a že se musí-
me stále někomu či něčemu podři-
zovat.

Zachování české koruny. 
To považujeme za prioritu v oblas-
ti ekonomiky. Euro je od počát-
ku politický, a nikoli ekonomický 
projekt. Proto nefunguje. Brusel-
ští politici tento experiment, který 
ohrožuje prosperitu a budoucnost 
nejen eurozóny, ale celé Evropy, 
zneužívají ke svým cílům. Křiví 
tak nejen trh, ale zejména zasahu-
jí destruktivně do fungování eko-
nomik států, které euro zaved-
ly. Pošlapávají základní principy a 
pravidla trhu a obchodu. Řecko se 
stále potácí na okraji bankrotu, Itá-

lie  dvacet let stagnuje, ve Španěl-
sku je obrovská nezaměstnanost. 
Nůžky mezi severem a jihem Evro-
py se stále rozevírají. Stále se tisk-
nou další a další nekryté peníze. 
Evropská centrální banka pod tla-
kem politiků neplní svoji roli.  Jsou 
ale porušovány i platné finanční 
mezinárodní smlouvy, například 
Maastrichtská smlouva. Vnitř-
ní dluh eurozóny neustále narůs-
tá, a jednou se bude muset splatit. 
Obchoduje se s toxickými státní-
mi dluhopisy. Přidat se do eurozó-
ny, znamená uvrhnout na Českou 
republiku, respektive na našeho 
daňového poplatníka odpovědnost 
za část dluhu, který jsme nezpůso-
bili. Tento dluh stále narůstá a je 
na hranici splatitelnosti, možná již 
za ní. Euro spěje ke svému konci a 
eurozóna míří ke svému rozpadu. 
Pro Českou republiku by zave-
dení eura byla fatální chyba a 
znamenalo by konec prosperity 
a začátek ekonomického úpad-
ku. Svobodní prosazují zachová-
ní koruny jako jedinou správnou 
cestu.

Žádné kvóty. Evropská unie 
zvolila diktátem suverénním stá-
tům zcela chybný směr, který ji 
odvádí od demokracie a stále víc 

a více stáčí k nové formě totali-
ty. Lisabonská smlouva znamena-
la sice částečnou ztrátu suverenity 
členských států, ale stále by se měly 
zohledňovat demokratické princi-
py v mezinárodní politice. Kvóty, 
vyhrožování zastavením eurodota-
cí, výhružky a sankce za nepodvo-
lení se kvótám je útokem na demo-
kratické principy a na evropské 
hodnoty. Tedy na to, čím se právě 
EU zaštiťuje. Integrace menšin se v 
západních zemích nepodařila, a je 
nutno si to přiznat. Snaha brusel-
ských byrokratů a politiků rozšířit 
důsledky migrační krize i do střed-
ní a východní Evropy je nezodpo-
vědné, nedemokratická a pokrytec-
ké. Česká republika se nikdy nesmí 
podobným diktátům podřídit. Již 
není rok 1938 ani 1968. Svobod-
ní říkají jasně: Stále jsme a bude-
me hrdou zemí. Máme na to být 
prosperující a svobodnou spo-
lečností a již několikrát jsme to v 
minulosti prokázali.

Omezení byrokracie. 
Stále se zvětšující byrokratická a 
administrativní zátěž leží na všech 
občanech ČR, a zejména na pod-
nikatelích. Často zcela zbytečná 
jsou všelijaká povolení, hlášení a 
výkazy. Nejenže obtěžují, ale brzdí 

i ekonomický růst a přinášejí zby-
tečnou administrativní práci a zby-
tečné náklady. U nás je nyní plat-
ných a účinných kolem 2 milionů 
různých zákonů, vyhlášek a práv-
ních norem všech druhů. Již není 
téměř možné se v této legislativní 
džungli vyznat. Tento stav kritizu-
je i předseda nejvyššího správního 
soudu. Sněmovna přitom stále pro-
dukuje další a další regulace. Toto 
je nutné zastavit. Regulujme pou-
ze tam, kde je to nutné. Svobodní 
prosadí rušení zbytečných záko-
nů a norem, snižování byrokra-
cie a omezení vlivu a zásahů stá-
tu tam, kde je to zbytečné.

 Pokud již nevěříte politickým 
stranám, kterým jste dali v minulosti 
svoji důvěru, 

 pokud doufáte v lepší budouc-
nost,

 pokud jste přesvědčeni o nutnos-
ti změny v politice a ekonomice,

 pokud věříte našemu programu 
a našim ideálům o svobodě,

 dejte důvěru Svobodným, nezkla-
meme Vás!

 Lídr kandidátky Strany 
svobodných občanů na Vysočině
 Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

VOLTE SVOBODNÉ, VOLTE LEPŠÍ 
BUDOUCNOST, VOLTE 12

Z10-svM
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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 !!!

Číslo Datum Název Přednášející 

1 27. 09. 2017 Houby, houby, houbičky RNDr. Jaroslav Klán, CSc. 

2 11. 10. 2017 České mýty PhDr. Milan Hána 

3 25. 10. 2017 CERN a cestování po Švýcarsku  
RNDr. Stanislav Novák,  
Mgr. Roman Veselský 

4 08. 11. 2017 Jak číst etikety na potravinách Jarmila Kašparová  

5 22. 11. 2017 Kazachstán Mgr. Roman Veselský 

6 06. 12. 2017 
František Josef I.  a jeho 
manželka 

Mgr. Alena Čeplová 

7 20. 12. 2017 Machu Picchu, Posvátné údolí 
Mgr. Jitka Rösslerová, Bc. 
Adéla Štěpánková 

8 03. 01. 2018 Země ve vesmíru Mgr. Václav Černík 

9 10. 01. 2018 
Norsko 
opakování přednášky z loňského 
roku 

Mgr. Roman Veselský 

10 17. 01. 2018 Symboly kolem nás Mgr. Vlastimil Čepelák 

11 31. 01. 2018 Lidské tělo očima radiologie MUDr. Irena Hladká  

12 14. 02. 2018 Kypr Mgr. Roman Veselský 

13 28. 02. 2018 Marie Terezie Mgr. Lenka Nováková 

14 14. 03. 2018 Rok na Moravském Horácku - jaro Mgr. Jana Rosecká 

15 28. 03. 2018 Kouzelný svět hmyzu Mgr. Lubomír Doubek 

16 11. 04. 2018 Albert Einstein – život, dílo, smrt RNDr. Stanislav Novák 

17 25. 04. 2018 Heraldika Mgr. Lenka Nováková 

18 09. 05. 2018 Literatura pro děti 
MgA. Gabriela Sittová 
Zelená 

19 23. 05. 2018 Závěrečné setkání Mgr. Vlastimil Čepelák 

20 Červen  Výlet Mgr. Lenka Nováková 

z10-gymzrZ

Bez počítače, tabletu a chytrého 
mobilu se dnešní mladí lidé už snad 
ani neobejdou. Slouží jim pro komu-
nikaci, zábavu, ale i k vyhledávání 
potřebných informací ke studiu.  

S existencí moderních médií mezi 
veřejností také stále častěji počítají 
i různé instituce, které své prezenta-
ce a komunikace s veřejností a klien-
ty směřují touto cestou. Taková už 
je zkrátka doba. Technologie pádí 
kupředu mílovým krokem.

Jestliže si chcete zavzpomínat, 
nebo zjistit zajímavosti kolem roz-
voje informačních a komunikačních 
technologií v posledních desetile-
tích, zamiřte do Regionálního muzea 
na Tvrzi. 

Až do neděle 19. listopadu je zde 
k vidění výstava „Od elektronky 
do digitálního světa“, která stojí za 
návštěvu. Na její přípravě se spolu 
s muzejníky podíleli pedagogové a 
studenti VOŠ a SPŠ Žďár n. S. 

Autoři nám chtějí ukázat, že bouř-
livý vývoj výpočetní techniky, v níž 
novinka stíhá novinku, nám dává 
zapomenout na mnohé, co bylo ješ-
tě nedávno považováno za špičkové, 
unikátní a moderní. Co však po pár 
letech či desetiletích skončilo ve šro-
tu jako zastaralé, nevýkonné a pře-
konané.

„Dnes už se tedy můžeme jen divit, 
jaká technika nám před dvaceti či tři-
ceti lety stačila, a kam od té doby její 

TAK VYPADAL ENIAC – první předchůdce současných počítačů. Obrázek 
pořídil zaměstnanec armády USA během výkonu svých ofi ciálních povinností...
 Ilustrační foto: Wikipedie

Od elektronky do digitálního světa

vývoj pokročil. Přijďte se tedy podí-
vat aspoň na některé úseky této dlou-
hé cesty, vedoucí k dnešním mobilům, 

tabletům a počítačům,“ zvou histo-
rik Stanislav Mikule a učitel Zdeněk 
Holemář.  -lko-

Jak to bude ve školním roce 
2017/2018 s prázdninami a dny vol-
na? Podívejte se:

Čtvrtek 26.  až  pátek 27. 10. - Pod-
zimní prázdniny.

Pátek 17. 11. – státní svátek Den boje 
za svobodu a demokracii .

Sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018 
– Vánoční prázdniny (11 dní). Vyu-
čování začne ve středu 3. 1. 2018. 

Pátek 2.  2.  2018  - pololetní 
prázdniny.

V týdnu od  26. 2. do  4. 3. 2018  
budou v Kraji Vysočina týdenní 
pohyblivé jarní prázdniny. 

Čtvrtek 29.  3. -  pondělí 2.  4. 2018  
- Velikonoční prázdniny. 

Pátek 30. 3.  2018 je státní svátek.  
Pro vysvědčení si děti půjdou v 

pátek 29. června 2018, a hlavní 
prázdniny budou trvat od pondělí 
2. 7. do pátku 31. 8. 2018. 

Prázdniny a dny volna
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

DĚTSKÉ BRÝLE 
JEN ZA

*CENA JE ZA KOMPLETNÍ BRÝLE VČETNĚ  
PLASTOVÝCH SKEL S ANTIREFLEXEM

AKCE TRVÁ DO KONCE ŘÍJNA

1 070,-*

TALENTOVKY NANEČISTO – 11. 11. 2017

Program všech akcí na webových stránkách
www.helenin.cz nebo na Facebooku

Navštivte umělecké ateliéry a seznamte se s náplní
oboru Arts management – jediného v ČR

DNY OTEVŘENÝCH

ATELIÉRŮ
NA VYSOČINĚ
6. a 7. 10. 2017

DNY OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
10. 11. 2017
vždy 8–16 hod

maturitní obory: 
STAVEBNICTVÍ  
pozemní stavitelství, stavební  
obnova, architektura a design,
ekonomika a podnikání
3

 
 

stavební práce
nástavbové studium: 

2018/19

9. prosince 2017

 

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

TERMÍNY DNE OTEV ENÝCH DVE Í SLEDUJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
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Život v barokním 
Žďáru II. díl

Zajímá vás, jak v době baroka 
žili obyvatelé Žďáru, jaké měli 
povinnosti, starosti, a co jedli? 
Evropu právě v té době zasáhla 
malá doba ledová s výkyvy kli-
matu, hladomor a epidemie...

 Lenka Kopčáková

Dnes se podruhé s historiky Regio-
nálního muzea města Žďáru nad Sáza-
vou Miloslavem Lopaurem a Stani-
slavem Mikulem vracíme o víc jak tři 
a půl století zpět. Typické baroko ve 
Žďáře totiž nastalo až po roce 1648. 

V prvním díle jsme se seznámili s 
životem Žďáru od jeho povýšení na 
město v červnu 1607, s jeho právy a 
cechy, a také s obdobím sucha, záplav 
a hladomorů. Barokní Žďár jsme opus-
tili v době, kdy se Evropou i českými 
zeměmi šířila morová epidemie...

Opatření proti moru
Když tato nebezpečná pohroma 

vypukla, zdejší zemská hranice se oka-
mžitě zavírala, a platila přísná nařízení 
vrchnosti. Příchozí byli kontrolová-
ni, zda nepochází z míst nákazy. Sta-
ré hadry a veteš u nich nalezené byly 
páleny, coby největší ohniska šíření 
moru. 

Přeběhnout tajně hranici a být dopa-
den, to se rozhodně nevyplatilo. Šlo o 
hrdelní zločin, na což upozorňovaly 
třeba výstražné šibenice u cest.

„U zemských hranic také visely cedu-
le varující cikány, aby nevstupovali do 
země. Pokud zákazu neuposlechli, čeka-
ly je kruté tresty. Mužům hrozilo oběšení 
a ženám a dětem uřezání nosů,“ uvádí z 
historických pramenů Stanislav Miku-
le.

V této epoše ohrožovaly lidi kromě 
moru i smrtelné neštovice, na které 
např. zemřel i císař Josef I. 

Koupali i nuzáky
Žďáráci docházeli do městské lázně, 

která stávala na dnešní Nábřežní ulici. 
Jak vysvětluje Miloslav Lopaur, koupat 
se doma bylo nemožné, protože neby-
lo kde ohřát velké množství vody. 

V lázni se lidé mj. zbavovali i případ-
ných vší - přenašečů tyfu, a blech, kte-
ré mohly šířit také mor. „V určitý den 
v roce se museli i nuzáci vykoupat, na 
náklady města nebo dobrodinců,“ tvrdí 
Lopaur. 

Spiritualita baroka
Baroko je spojováno se spirituali-

tou. A tak jako renesance byla střízlivá 
a hlásila se k rozumu, po přechodové 
epoše manýrismu bylo baroko typic-
ké citovostí a upínáním se k Bohu, k 
zázrakům, rozjímání a životu věčné-
mu.

Dle vysvětlení Stanislava Mikuleho 
baroko přichází v době třicetileté vál-
ky, kdy lidé nevěděli dne ani hodiny, 
kdy zemřou. „Smrt byla všudypřítomná, 
a nevyhýbala se chudým ani bohatým,“ 
říká. Např. dětská úmrtnost v českých 
zemích byla tehdy až 60 %, tzn. že kaž-
dé druhé dítě zemřelo a každé čtvrté 

dítě se kvůli dětským nemocem nedo-
žilo jednoho roku.

Jen na Dolním hřbitově byla tehdy 
polovina pohřbů dětských.

Zvýšenou úmrtnost také mohla dle 
historiků způsobovat tehdejší zvyklost 
pevně utahovat kojence do zavinova-
ček. Ti pak často umírali na tzv. „psot-
ník“, což byly křeče různého původu. 
Věřilo se, že psotník může způsobit 
leknutí.

 
Uctívali ostatky světců

Tehdy víra v moc světců a jejich 
ostatků byla běžná. „Oltáře bývaly zdo-
beny lebkami a ukázkami utrpení světců, 
mnohdy byly součástí oltářů i skleněné 
rakve s ostatky světců, oděných v krás-
ná roucha. Lidé se při procesích dokonce 
ostatků světců dotýkali, či je líbali,“ při-
bližuje Stanislav Mikule.

Příkladem uvádí úctu při vyzvedává-
ní tělesných ostatků Jana Nepomuc-
kého v dubnu 1719, kdy objevená 
tkáň byla mylně označena za zázrač-
ně dochovaný světcův jazyk. To mj. 
sehrálo klíčovou roli při kanonizačním 
procesu. „Domnělý jazyk byl později 
věřícími líbán,“ dodává historik. 

Rekatolizace obyvatelstva
Katolická církev se snažila upev-

nit svoji pozici a zbavit se zbytku pro-
testantismu. „V rámci rekatolizace cír-
kev užívala i umění. To bylo rafi novaně 
krásné a útočilo na city lidí,“ poukazuje 
Mikule. 

Lidé v tak nejisté době dostávali 
jeden záchytný bod a naději, že když 
budou žít dle křesťanských přikázání, 
budou poslušni vrchnosti, a vrchnost 
bude poslušna božích zákonů a svého 
vladaře, čeká všechny odměna v podo-
bě Království nebeského.

Rekatolizace se nejlépe podařila na 
žďárském panství, i když ne zcela, jak 
se později ukázalo. „Když byla po roce 
1781 povolena tolerance (Toleranční 
patent císaře Josefa II., umožňující exis-
tenci dalších křesťanských vyznání), v 
samotném městě Žďáře se k protestantis-
mu přihlásila necelá desítka lidí. Kdež-
to na Novoměstsku se přihlašovaly celé 
vesnice,“ říká pro zajímavost Miloslav 
Lopaur. 

Svatojánské bratrstvo
Barokní lidé velmi silně vnímali 

moment očistce a to, že křesťan může 
svým životem a konáním pomo-
ci duším v očistci postoupit do ráje. 
„Když lidé při procesích navštívili sva-
té místo, ve Žďáře třeba na Den povýše-
ní kříže, mohl člověk získat až 100 dní 
odpustků,“ uvádí Lopaur jeden z pří-
kladů. 

Účinné bylo také členství ve Svato-
jánském bratrstvu. „Když se za člově-
ka modlili všichni členové, získával jako-
by prémii dalších několik dní odpustků,“ 
dodává jeho kolega. Za všechny přede-
psané skutky mohl získat člen až sedm 
let odpustků. Členství v náboženských 
bratrstvech bývalo otázkou prestiže. A 
tak se stále víc zakotvovala katolická 
víra.

Hrách, kroupy a pivo...
Zajímá vás, co Žďáráci, v tom našem 

kraji bramborářském, jedli po dobu 
baroka?  Nenechte se mýlit, že bram-
bory! 

Ty byly tehdy pokládány za exotickou 
rostlinu jižní Ameriky. Během 17. stole-
tí rostla jen v klášterních a šlechtických 
zahradách a nakládáno s ní mělo býti 
jako s ostatními „vlašskými rostlinami“. 

Brambory přišly ke slovu až v průbě-
hu druhé poloviny 18. století. Ukáza-
lo se, že snášejí i zdejší drsné klima, a 
císařovna Marie Terezie nechala plodi-
nu dovézt do Čech, a její bramboroví 
kazatelé učili venkovany brambory pěs-
tovat. Brambory u nás pak zdomácněly 
nadobro.

Ale zpět do Žďáru na začátku 17. sto-
letí. Tehdy se strava skládala především 
z obilovin, hrachu (čočce se tu neda-
řilo) a z ječného piva, z něhož se vařily 
polévky, omáčky či kaše. 

Obyčejní lidé jedli žitný chléb, oves-
nou kaši, kroupy z ječmene, kozí mléko, 
tvaroh.

„Lidé sice měli vejce, kravské mléko, ale 
sami je mnohdy ani neochutnali, protože 
je nosili na trh,“ říká Mikule. 

Sedláci konzumovali i drůbeží a vep-
řové maso, ale telecí a maso mladých 
volků prodávali, sami jedli jen hovězí ze 
starých kusů. 

Na talíři zpěvní ptáci i vrány
V baroku se běžně pojídali zpěvní ptá-

ci a vrány, také raci a hlemýždi. „Ptactvo 
se jedlo ve velkém množství, ale to hod-
notnější již patřilo vrchnosti. Takže žád-
ná divoká kachna, husa či sluka,“ říká 
Lopaur. 

Měšťané si mohli dovolit o něco pest-
řejší stravu, s bílým pečivem, dostupněj-
ší pro ně bylo cizokrajné koření a ovoce, 
jako pepř, fíky, později i citrony. „Měšťa-
né také měli častěji maso, protože ve Žďáře 
se tehdy uživilo 18 řezníků,“ dodává his-
torik.

No a šlechta, ta měla zcela rozdílný 

jídelníček, zpestřený o divočinu. Zdej-
ší vybraná společnost již znala nápoj z 
lístků čajovníku, a na vrcholu baroka i 
černou kávu. Třeba jen piva šlo na kláš-
ter 450 sudů (990 hl) ročně a víno se 
dováželo až z Rakouska. 

„Prostý lid pil odvary z bylin, už od stře-
dověku lidé připravovali bezinkový a javo-
rový sirup… Sbíraly se také byliny, na 
které jsme dnes již zapomněli,“ říká Sta-
nislav Mikule. Dochucování pokrmů 
prý bylo daleko rafi novanější než dnes. 
Kromě medu se doslazovalo perníkem 
nebo pracharandou ze sušených švestek 
a hrušek.

Některé byliny a kořínky dnes obje-
vujeme jako výstřelky zdravé stravy. Pří-
kladem dle historiků může být pupava 
(nízký bodlák, zvaný „masíčko“), chut-
nala podobně jako kedlubna. 

Ze zeleniny byla v baroku známá 
mrkev, tuřín, tykev, zelí, křen selský, a 
také cibule a česnek. Lidé na zimu sušili 
bylinky, houby a kořínky. Už od 14. sto-
letí uměli Češi nakládat kysané zelí a z 
mrkve vařili sladký „maz“, obdobu mar-
melády.

Obecní a panské ryby
V 18. století nastal v regionu velký roz-

mach rybníkářství. Městečka a vesnice 
měly vlastní produkce kaprů z obec-
ních rybníků, nebo se na trhu kupova-
ly tzv. panské ryby z vrchnostenských 
rybníků.

„Např. pro klášter byla produkce kaprů 
velmi důležitá, bylo třeba uživit 60 mni-
chů, opata a jeho návštěvy, služebnictvo, 
a zčásti i úřednictvo. K tomu ještě klášter 
vykonával funkci pohostinství a milosr-
denství,“ vysvětluje Miloslav Lopaur.

Ryby odebíral i žďárský špitál, který 
stál v místě dnešní lékárny U kašny. 

 (Pokračování na str. 16)

Přijměte pozvání do barokního Žďáru...

TROJIČNÍ SLOUP  na náměstí, kolem kterého denně chodíme, byl vztyčen r. 
1706 za morové epidemie.  Vytvořil jej  tyrolský sochař Jakub Steinhübl.

 Foto: Lenka Kopčáková
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KANDIDÁTI HNUTÍ ANO
PARLAMENTNÍ VOLBY 2017

55 let, Poslanec Parlamentu ČR 
Jsem Váš kandidát za Vysočinu.

Vysočina je krásný kraj, který si 
každý zamiluje. 

Jaroslav Faltýnek

60 let, lékař, zastupitel města  
Jsem Váš kandidát za Jihlavsko. 

Jsem vysočinský lékař a medicí-
na mě baví a naplňuje. 

Zdeněk Faltus

46 let, Poslanec Parlamentu ČR 
Jsem Váš kandidát za 
Pelhřimovsko.

Po celou dobu života jsem zůstal 
věrný Vysočině. 

Josef Kott

50 let, jednatel společnosti 
Jsem Váš kandidát za 
Havlíčkobrodsko.

Procestoval jsem kus světa, ale 
nejlíp je doma, na Vysočině. 

Otto Vopěnka

28 let, projektová manažerka 
v zemědělství, zastupitel města 
Jsem Váš kandidát za Třebíčsko.

Vysočina je nádherný kus naší 
země, můj domov. 

Monika Oborná

34 let, stavební inženýr, 
radní města 
Jsem Váš kandidát za Žďársko.

Od mala jsem věděl, že chci žít 
na Žďársku.

Radek Zlesák

Zamezení dvojí kvality potravin pro české občany 

Výstavbu 5. jaderného bloku Jaderné 
elektrárny Dukovany 

Zachování dostupného zdravotnictví pro všechny 

Zákony, které povedou k podpoře a rozvoji menších 
měst a obcí 

Méně byrokracie a zlepšení podmínek pro podnikání 

BUDEME PROSAZOVAT:

NENECHÁME SE 
ZASTAVIT. 

ZMĚNU  
DOTÁHNEME.

Z
ad

av
at

el
: A

N
O

 2
0

11
;  

zp
ra

co
va

te
l: 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 T

E
A

M
, s

. r
. o

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz | AndrejBabis

náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou14:00
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Když se řekne Žďársko a zeměděl-
ství, laika asi jako první napadnou 
brambory.  Ale je to tak? Odpoví-
dá Václav Špaček, tajemník žďárské 
územní organizace Zemědělského 
svazu ČR.

Čemu se v naší oblasti Žďárska 
nejvíce daří, že se to vyplatí pěs-
tovat? 

Současně je stabilně ekonomic-
ky nejvýnosnější technickou plodi-
nou řepka olejka. Plochy brambor  
nám každým rokem klesají z důvo-
du erozního ohrožení, a také ekono-
miky hospodaření. Při současném 
zatížení dojným skotem a potřebou 
zajistit kvalitní krmivovou  základnu 
se rozšiřují plochy víceletých pícnin 
a kukuřice. 

Jen pro představu, co se na Žďár-
sku historicky pěstovalo asi před 
sto lety? 

Po I. světové válce to asi z obilovin  
byl oves , žito, ječmen, a z okopanin 
brambory, řepa. Také zde byly velké 
plochy lnu.

Aktuálním tématem ochranářů 
přírody i měst v posledních letech 

je eroze půdy v důsledku nevhod-
ného systému pěstování či výbě-
ru zemědělských plodin. Jakou 
pozornost tomuto závažnému 
tématu věnují sami zemědělci? 

Bez dodržování všech zásad správ-
ného hospodaření nelze dnes hos-
podařit. Proto již kolem roku 
2000 došlo k zatravnění některých 
svažitých a problematických pozem-
ků. A na druhou stranu, pokud přijde 

přívalový déšť (tzn. 30 – 50 mm/1 
m2 během  40 – 60 minut), tak žád-
né opatření škodě nezabrání.

Jak je v naší oblasti Žďárska 
zastoupena živočišná výroba?

Nejspíš závisí i na produkci krm-
ných produktů. Laici si všímají i čas-
tějších stád pasoucího se skotu. 

Jedná se hlavně o stáda masného 
skotu, kde hlavním produktem byl 
v počátku chovu plemenný materiál 
na rozšíření chovu – jalovička, ane-
bo býček do odchovu. Dnes již část 
této produkce končí v kulinářské 
úpravě špičkových restaurací, nebo 
se dá zakoupit na sváteční oběd. 
Těchto chovatelů je asi 200 a cho-
vají základní masná plemena, jako je  
limousin, charolais, hereford, Blon-
de d‘Aquitaine a další.

Jaká je užitkovost českých doj-
nic? 

Co se týká užitkovosti dojnic, tak 
v Evropě jsme na čtvrtém místě, a ve 
světě údajně na sedmém místě.

A jak se všude píše, že nám krávy 
dojí mléko s nízkým obsahem složek 
(bílkovina a tuk), tak je to úplně 
naopak. Složky nám každý rok jdou 

Václav Špaček

Vede řepka, plochy brambor ubývají

Přijměte pozvání do barokního... 
(Dokončení ze str. 14)

Žili tu lidé, kteří se už nedokázali o 
sebe postarat a byla jim úředně přizná-
na chudoba. 

Platidla v době baroka 
Oběživem byl tolar, krejcar a nomi-

nály krejcaru. Běžně se počítal morav-
ský zlatý, což ale nebyla mince, ale 
početní jednotka. Rovnala se 60 – 80 
krejcarům. 

„V baroku se také ještě často počítalo 
na groše, tedy 7 krejcarů se rovnalo 3 gro-
šům. Groš byla stará prošlá měna z roku 
1300. Nad tím vším byl zlatý dukát, rov-
nající se 60 tolarům. Kdo jej měl, mohl 
celý rok hodovat,“ říká Lopaur. 

Kráva v té době stála 6 až 10 zlatých, 
měřice žita (60 l) jeden zlatý, střevíce 
kolem jednoho zlatého, slepice 6 krej-
carů, kopa vajec 10 krejcarů, nebo lib-
ra hovězího masa (0,56 kg) 5 krejcarů. 

Úředníci museli umět latinu 
Na žďárském panství byly čtyři farní 

školy nejnižšího typu, s celkovou kapa-
citou 50 až 70 žáků, ale poddaných 
tu žilo na 10 tisíc, takže vzdělávání se 
týkalo spíš měšťanské vrstvy. Povin-
nou školní docházku na českém území 
zavedla až Marie Terezie roku 1775.  

V klášteře byly chlapecký seminář a 
gymnázium. Kdo chtěl být vzdělaný, 
musel umět latinu, a později i němči-
nu. 

„Byly však případy, kdy se i chudí 
chlapci mohli dostat k vyššímu vzdělání, 
aniž by se přitom stali duchovními,“ říká 
Stanislav Mikule. Pán měl totiž právo, 
aby každé dítě poddaného šlo k němu 
na tři roky do služby. „Když si všiml 
chlapcova nadání, mohl jej poslat na stu-
die. Páni potřebovali mít vzdělané úřed-
níky,“ dodává historik.

Postavení ženy... 
Barokní právo nepojímalo ženu jako 

spoluvlastnici nemovitosti. Vlastní-
kem byl vždy muž, ale po jeho smr-
ti mohla žena řídit hospodářství či 
nemovitost. Převzala tzv. správu, ale 
vlastníky byli všichni sirotci, a ženě 
náležela třetina. Po dosažení dospělos-
ti přebíral majetek jeden z nich. „Až po 
vydání občanského zákoníku na konci 
18. století začala být žena automaticky 
brána jako spoluvlastnice nemovitosti,“ 
upřesňuje Miloslav Lopaur.

První náznak sčítání lidu 
V Čechách byl roku 1651 vypraco-

ván soupis lidí podle víry. „Na žďár-
ském panství byl pořízen seznam v roce 
1664, ale nevíme, zda byl podle rodin, 
nebo již dle jednotlivců,“ konstatuje 
Lopaur. První podoba sčítání lidu se 
prý objevila za tureckých válek, kolem 
roku 1680. Tehdy bylo cílem vypraco-
vat podklady pro daň z hlavy. 

Žďárské popraviště
Za menší prohřešky soud uděloval 

fi nanční tresty, nebo nucené práce. 
Trest popravy oběšením nebo stětím 
udělil např. za loupežnou vraždu, či za 
vraždu neviňátka. „To byl obzvlášť těžký 
zločin,“ říká Miloslav Lopaur. Dříve 
prý bývaly takové ženy zaživa zahrabá-
ny do země a srdce jim bylo probode-
no kůlem. V době baroka je již čekala 
poprava humánnějším způsobem - 
stětím. 

Žďárské popraviště stávalo v mís-
tě dnešního obchodního centra na 
Brněnské. „A kolem ní, například tam, 
kde je kruhový objezd před Enpekou, 
bylo místo, kam ras zakopával mrtvé psy, 
ale i oběšence, kteří si nezasloužili pohřbít 
do svěcené půdy,“ informuje Mikule. 

Odsouzenci na nucené práce
Odsouzenec mohl výjimečně dostat 

hrdelní revers. To když zaplatil soudu 
tučnou pokutu, a zaručila se za něho 
vrchnost. Ta po všech těch katastro-
fách a hladomorech, kdy bylo málo 
poddaných, nechtěla přijít o dalšího 
hospodáře.  

Město Žďár ani klášter v době baroka 
neměly trvalé vězení, a když se člověk 
dopustil závažného přečinu, např. že 
praktikoval tajné evangelictví, převez-
li jej do pevnosti na Špilberku, vyslali 
na nucené práce do Uher, nebo si trest 
odpracovával přímo v regionu, aby 
svým příkladem také odstrašoval okolí 
před pácháním podobných nepravostí.

„Tak např. skončil žhář Michal, který 
roku 1737 zapálil klášter. Tento člověk 
byl poslán na stavbu pevností do Uher, 
aby svoji vinu odpracoval na stavbě pev-
nosti,“ říká Mikule.

Hrdelní právo bylo Žďáru odebráno 
za osvícenských reforem Marie Tere-
zie, kdy přešlo pod vyšší jednotky - 
kraje. Městu zůstalo jen soudnictví ve 
věcech občansko právních a nižších 
trestů. 

Chrám postavili za tři roky
Nejznámější památkou vrcholné-

ho baroka ve Žďáře je kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře od sta-
vitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. 
Byl postaven za neuvěřitelné tři roky. 

Dle městských historiků se na stavbě 
podíleli poddaní kláštera v rámci robo-
ty, tedy své nevolnické povinnosti. 

„V českých zemích nešlo o klasické 
nevolnictví, nebylo tak „tuhé“, jako např. 
v Rusku. U nás se proto občas používá 
termín české poddanství, či dědičné pod-
danství, případně člověčenství,“ uzavírá 
naši exkurzi v čase historik Stanislav 
Mikule. 

Marcelu Lorencovou, ředitelku 
p. o. Kultura Žďár n. S.

Některým občanům není zcela 
jasné, co to vlastně je Bejby kino, o 
které se nově rozšířila nabídka kina 
Vysočina...  

Naším záměrem bylo alespoň jed-
nou za měsíc umožnit maminkám 
na mateřské dovolené, které nemají 
možnost hlídání, aby mohly vyrazit 
do kina a vzít děti sebou. K tomu-
to účelu je nastaven vysílací čas přes 
den a  promítací režim. 

Na rozdíl od klasické projekce 
probíhá promítání Bejby kina pou-
ze s částečným zatměním sálu a 
sníženým zvukem. Na vaše děti tedy 
vidíte, můžete s nimi komuniko-
vat, chodit volně po sále, na toaletu, 
děti si mohou v kině hrát se svými 
hračkami, můžete je i kojit,  uspávat, 
popovídat si s kamarádkou u kávy. 

Tato forma představení se v řa-
dě měst stala velmi oblíbenou, a my 
pevně věříme, že si své příznivce zís-
ká i u nás. 

Nejbližší Bejby kino promítá ve 
středu 18. 10. od 15.30 hodin, kdy 
poběží dobrodružný romantický fi lm 
Hora mezi námi (více na str. 22). 

 -lko-

Marcela 
Lorencová

nahoru (tzn. desetiny procenta).

Co chov ovcí a koz na Žďársku?  
Jejich produkty jsou stále žádaněj-
ší. 

Chovatelů ovcí a koz máme asi 
50, a produkce se u ovcí ze začátku 
chovu soustředila na rozmnožení 
plemenného materiálu, a dnes jsou 
hlavním produktem maso a vlna. 
Chovatelé koz se zaměřili na pro-
dukci mléka a mléčných výrobků a 
částečně i masnou produkci.

Jak je na tom Žďársko s chovem 
drůbeže?  

Ekonomický tlak nám posled-
ní chovatele drůbeže v Košíkově a 
Jabloňově zlikvidoval asi před 10 
lety. Pouze na některých rybnících 
dochází k dokrmu kachen a hus pro 
jatečné účely. 

Začíná podzim. Co již bylo na 
Žďársku sklizeno, a co ještě na 
svoji sklizeň čeká na polích? Lze 
odhadnout, jaká bude letošní skli-
zeň s ohledem na klima?

 Co se týká obilovin a řepky,  tak 
sklizeň již skončila počátkem měsí-
ce září. Výnosy byly v důsledku 
zasažení suchem (od Velkého Mezi-
říčí po Bíteš) nižší, než v loňském 
roce. Pokračovala sklizeň máku, a v 
současné době probíhá sklizeň siláž-
ní kukuřice.   -lko-

Jedna otázka pro
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Sociální služby města ve Žďáře půso-
bí už 25 let. Jaký mají záběr?  Přib-
ližujeme s jejich ředitelem Václavem 
Šerákem.

Nejstarší ve spektru nabídky je 
pečovatelská služba. Ta fungovala 
již pod Okresním ústavem sociál-
ních služeb. Jak je to dnes? 

Dnes má město čtyři domy s pečova-
telskou službou, v nichž je celkem 212 
bytů. Také pečujeme o občany žijící 
ve svých vlastních domech a bytech. 
Pečovatelská služba zajišťuje i provoz 
klubů důchodců. 

Přiblížíte další nejstarší služby?
Jsou to od začátku roku 1992 azy-

lový dům a denní stacionář. Azylový 
dům je určen pouze mužům, kteří se 
ocitli bez střechy nad hlavou, zajišťuje 
jim dočasné ubytování. Denní staci-
onář byl původně určen jen pro oso-
by s mentálním a kombinovaným 
postižením. Službu jsme v roce 2015 
rozšířili otevřením druhého stacioná-
ře, který poskytuje péči seniorům. A 

jen o půl roku mladší je nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, které fun-
guje ve Ždáru 3. 

Co je nejmladší službou Sociál-
ních služeb města? 

Je to domov se zvláštním režimem, 
který provozujeme od roku 2008. 

Je takovým naším benjamínkem. 
Nachází se v pronajatých prostorách 
bývalého hotelu Fit na Horní ulici. 
Domov má kapacitu 40 lůžek, a nabízí 
proto téměř domácké prostředí. 

Sociální služby od začátku vhodně 
doplňuje nestátní zdravotnické zaříze-
ní, které poskytuje zdravotnické úkony 
v domácnostech pacientů. 

Nesmím také zapomenout na půj-

čovnu zdravotnických a rehabilitač-
ních pomůcek, která završuje komplex 
našich služeb. Zkrátka, naše pomoc má 
mnoho podob. 

V praxi vždy úroveň služby vytváří 
lidé, kteří jsou klientům nejblíže… 

Kvalita našich služeb je přímo úměr-
ná kvalitě našich zaměstnanců. Patří 
jim dík za záslužnou a náročnou práci, 
kterou pro klienty našich služeb odvá-
dí. 

Věříme, že i do budoucna budeme 
schopni naše služby dále rozvíjet a 
vylepšovat, s ohledem na vyvíjející se 
potřeby obyvatel našeho města. Město 
Žďár n. S. přispívá na všechny sociální 
služby nejvíce v Kraji Vysočina.  -lko-

Šerák: Úroveň služby vždy vytváří lidé

Václav
Šerák

V roce 2024 začne v Česku platit zákaz skládková-
ní, a také město Žďár nad Sázavou bude muset pře-
stat svůj komunální odpad vozit na skládku v Rono-
vě u Přibyslavi. Odpad bude nutné využívat jiným 
způsobemm, a především zbytečně neprodukovat.

Budoucí řešení odpadu bylo a je častým tématem 
zástupců Žďáru n. S. Nyní v září město vyjádřilo 
memorandem rady města svůj zájem na vybudová-
ní potřebné překládací stanice. Zde bude odpad ze 
svozové oblasti přeložen do velkokapacitních kon-
tejnerů, a následně odvezen do zařízení na využití 
odpadu, např. do vybrané spalovny.

Téma je živé v celém kraji. Cílem Sdružení obcí 

Vysočiny je zavést dlouhodobě udržitelné způso-
by nakládání s odpady. I nadále má probíhat běžná 
separace využitelných částí odpadu. 

V Kraji Vysočina by tedy během pár let mohlo 
fungovat kolem devíti překládacích stanic. Odtud 
by nezpracovatelný směsný odpad putoval nejspíš 
do brněnské spalovny SAKO.

Pokud se všechny dotčené obce shodnou na 
memorandu, jako to nyní učinil Žďár n. S., mohou 
při budování překládacích stanic (PS) na svém 
katastru počítat s individuální krajskou dotací. 
Kapacity překládacích stanic vycházejí z produkce 
odpadů v daném spádovém území. 

Jak pro ŽN přibližuje Dana Wurzelová, vedoucí 
odboru komunálních služeb, předpokládaná kapa-
cita pro PS Žďár je kolem  15.000 t/rok. „To před-
stavuje osm svozových vozidel denně do PS, a dvě  
automobilové soupravy z PS do zařízení na využi-
tí odpadu (např. spalovny). Prověřovanou variantou 
je i dražší doprava odpadu z PS po železnici,“ uvádí 
vedoucí KS. 

Na dotaz kolem nákladů na PS dodává, že budou 
stanoveny teprve po upřesnění zadání – technické-
ho provedení stanice a jejího vybavení technologií, 
a po vyřešení majetkových vztahů k pozemkům.
 -lko-

Žďár chce překládací stanici odpadu

Dopravní omezení ulice
Santiniho potrvá celý říjen

Uctění památky T. G. M.
Dne 14. září členové žďárské pobočky Konfederace politických vězňů uctili 

památku 80. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua 
Masaryka položením pamětní kytice k bustě T. G. M. na náměstí Republiky 
ve Žďáře nad Sázavou. Chvílí ticha a vzpomínání vzdali čest našemu národní-
mu a vlasteneckému velikánu.  Jaroslav Krásný, 

 člen výboru KPV-ZR

N a p s a l i   n á m

Za několik týdnů se dalším part-
nerským městem Žďáru nad Sáza-
vou stane Chust, třetí největší měs-
to ukrajinské Zakarpatské oblasti. 
Do roku 1938 bývalo součástí prvo-
republikového Československa. 

Prvorepubliková historie
V Chustu jsou dodnes stopy po 

československé přítomnosti. Ve 20. 
letech minulého století českoslo-
venský stát postavil nedaleko centra 
Masarykovu kolonii, což byly obyt-
né domy pro zaměstnance čs. státní 
správy. Památkou na tu dobu jsou 
budovy reálného gymnázia, okres-
ní nemocenské pojišťovny a  vlako-
vé nádraží.

Do roku 1918 bylo město sou-
částí Rakouska-Uherska, po jeho 

rozpadu se stalo částí nově vznik-
lé Maďarské republiky rad. Když v 
dubnu 1919 město obsadily jednot-
ky rumunské armády, místní Rusí-
ni odmítli jejich nadvládu  a žádali 
být součástí Československa. Situa-
ci vyřešila Saint-Germainská míro-
vá smlouva z podzimu 1919, která 
Chust i celou oblast Zakarpatí při-
družila k Československu. 

Tehdy v oblasti nastal prudký 
ekonomický rozvoj, a počet oby-
vatel Chustu se zvýšil. Blahobyt 
však netrval dlouho. Na základě 1. 
Vídeňské arbitráže v roce 1938 byla 
Podkarpatská Rus i s hlavními cen-
try Užhorodem a Mukačevem při-
pojena k Maďarsku. Chust se v lis-
topadu 1938 stal novým centrem 
zmenšené oblasti.

CHUSTSKÉ děti v tradičních krojích, jak je objektivem zachytil radní Radek 
Černý.  Foto: archiv RČ 

České stopy v Chustu

Výsledkem bude
 větší autobusové stání 

a nový přechod
pro chodce

Až do konce října má v ulici Santini-
ho trvat částečné omezení provozu na 
silnici 1/37.

Důvodem je výstavba autobusové 
zastávky a přechodu pro chodce.

Provoz je veden v jízdním pruhu, v 
němž zrovna neprobíhají stavební prá-
ce, dopravu řídí kyvadlově semafory.

„Cílem stavby v režii města je i rozšíře-
ní autobusového stání na dva až tři auto-
busy. Budovaný přechod vede od zastáv-
ky směrem k zámku a ke škole a školce 
v jeho areálu,“ vysvětluje místostarosta 
Josef Klement. 

Dodavatelem stavby za téměř 2,9 
mil. Kč je fi rma Staredo, s. r. o. 

Jedním z kritérií soutěže na doda-
vatele stavby bylo 88 dní, takže podle 
Klementa by mělo být hotovo do kon-
ce října, a začátkem listopadu může 
předání stavby.

Na otázku, proč město nerealizova-
lo stavbu již loni, spolu s rekonstrukcí 
parkoviště, místostarosta vysvětluje, že 
se čekalo na přislíbenou dotaci ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 

„Tu jsme také nakonec získali ve výši přes 
2 mil. Kč, což je přes 85 % uznatelných 
nákladů,“ říká. 

Semafory jsou v provozu jen v době 
stavby, mezi 6.30 a 16.00 hodinou. 
Jakmile stavba postoupí do fáze, že již 
pracovníci nebudou bezprostředně 
ohroženi provozem, semafory zmizí. 

Z důvodu realizace stavby totiž došlo 
k posunům  autobusových zastávek, 
a o bezpečnosti školních dětí radnice 
jednala  s oběma policiemi i základní 
školou.

„Máme dohodu, že od 7.15 do 8.00 
hodin v daném úseku dohlíží na bezpeč-
nost školáků dva strážníci, nebo asisten-
ti prevence kriminality, a také dle svých 
možností škola,“ informuje Klement. 
 -lko-



Zaměstnání
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Zajímá vás, jak si stojí země-
dělství na Žďársku, kolik 
zaměstnává lidí, a kde mají 
zastání? To pro ŽN přibližuje 
Václav Špaček, tajemník územ-
ní organizace Zemědělského 
svazu (ZS) ČR. 

 Lenka Kopčáková

ZS pro oblast Žďáru nad Sázavou 
sídlí v Novém Městě na Moravě, na 
ulici Petrovická 857. Náleží do kate-
gorie komor a profesních organizací.

Pro představu, kolik působí na 
Žďársku zemědělců, zemědělských 
družstev a podnikatelů v zeměděl-
ství, tajemník svazu uvádí, že podle 
všech žadatelů o dotace je jich více 
jak 800. 

„Ale těch, které to uživí, tzn. kteří 
obhospodařují alespoň 30 hektarů, 
je kolem 350. A z nich je právnických 
osob, tedy družstev, akciových společ-
ností, společností s ručením omeze-
ným a dalších institucí asi 80,“ dodá-

vá Špaček. 
V posledních pěti až osmi letech 

také došlo k nárůstu počtu žadatelů 
o dotaci o asi 200 osob. To v obdo-
bí příjmu a kontroly žádostí přináší i 
větší administrativní zatížení pracov-
níků na místním oddělení Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 

Profesní komora zemědělců
Jak Václav Špaček vysvětluje, Země-

dělský svaz je dobrovolným, nezá-
vislým, nevládním a nepolitickým 
sdružením právnických a fyzických 
osob, jejichž podnikání je zaměřeno 
na zemědělství, pěstitelství, chovatel-
ství a služby. Ty se sdružily na ochra-

nu svých hospodářských a sociálních 
zájmů v souladu s předpisy ČR. Svým 
členům může být svaz nápomocen 
a svojí činností  zasahuje do těchto  
oblastí:

1) Zemědělská produkce a kvalita 
potravin, kde je snaha vyrobit dosta-
tečné množství kvalitních, zdravých a 
cenově dostupných potravin pro oby-
vatele podle moderních zásad.

2) Družstevnictví a zaměstnava-
telské organizace, kdy družstva zde 
byla již po I. světové válce, a Česko-
slovensko bylo nejagrárnější zemí 
Evropy. A zaměstnavatelské organi-
zace zastupují zaměstnavatele při jed-
náních o podmínkách pracovně práv-
ních vztahů.

3) Sociální, v podobě udržení pra-
covních příležitostí na venkově i pro 
mladou generaci.

4) Péče o krajinu a pohodu cho-
vaných zvířat, kdy krásná a udržo-
vaná krajina by měla být zárukou 
produkce kvalitních potravin a krmi-
va pro chovaná hospodářská zvířata.

Žďársko má 56 %
zemědělské půdy

Obecně na Vysočině,  kde zeměděl-
ská půda tvoří asi 60 % rozlohy kra-
je, představuje zemědělství tradiční 
odvětví.  (Pokračování na str. 20)

ZEMĚDĚLSKÁ půda na Žďársku tvoří přes polovinu výměry bývalého okre-
su. Z toho 71 % je orné půdy, 28 % travních porostů a zbytek tvoří vodní plochy. 
Záběr je z okolí Nového Města. Foto: Lenka Kopčáková

Až 16 % lidí pracuje v zemědělství 

Po 1. sv. válce jsme byli 
nejagrárnější
zemí Evropy
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Až 16 % lidí pracuje v...
(Dokončení ze str. 18)

Podíl zaměstnaných v primárním 
sektoru je nejvyšší v rámci krajů a více 
jak dvojnásobný ve srovnání s Čes-
kem.  

„Celkem v rámci Kraje Vysočina 
máme asi 16 % pracovníků v zeměděl-
ství a navazujících sektorech. To je nejví-
ce v rámci celé ČR, a ani Žďársko není 
výjimkou,“ dodává V. Špaček.

Na otázku, jak zemědělsky je přízni-
vá oblast Žďárska se svým nejchlad-
nějším a nejvlhčím klimatem, a jaký je 
tu podíl orné půdy, odborník vysvět-
luje, že podíl zemědělské půdy na  
bývalém okrese Žďár činí asi 56 % z 
celé výměry okresu. 

„Z této větší poloviny je cca 71 % orná 
půda, 28 % trvalé travní porosty a zby-
tek jsou vodní plochy. Většinu okresu tvo-
ří méně úrodné hnědozemě,“ dodává.

Vývoj a dopady redukcí  
Jiný způsob hospodaření byl v 

našem mikroregionu do roku 1989, 
kdy se osévaly větší plochy i v pod-
nebně méně příznivých místech. Za 
posledních 25 let se situace na Žďár-
sku změnila. 

„Do roku 1989 se pěstovaly na poměr-
ně hodně plochách  škrobárenské bram-
bory, a část konzumu a sadby. K silné-
mu zastoupení živočišné výroby až osmi 
tisíc kusů prasnic a 27 tisíc kusů dojnic 
zde musela být odpovídající krmivo-
vá základna objemné píce (hůře se pře-
váží) a částečné zastoupení obilovin,“ 
říká V. Špaček s tím, že k tomu zde 
byly plochy krmné řepy, lnu, máku i 

další plodiny. „Ekonomický tlak nám 
stavy v živočišné výrobě úměrně snížil 
na asi polovinu u prasnic – cca 4,5 tis. 
kusů, u dojnic  asi o 1/3. Došlo k ná-
růstu počtu masných krav, ovcí a koz,“ 
informuje.  

Růst užitkovosti
Při srovnání s rokem 1989 nastal 

dle tajemníka ZS progres užitkovos-
ti. Dřív dochov selat na prasnici činil 
18,3 selete za rok, a dnes činí u špič-
kových chovatelů 25 – 27 selat, a jsou 
chovy, které se blíží 30 selatům.

U dojnic v roce 1989 chovatelé 
dosahovali užitkovosti 3,5  - 3,7 tis. 
litrů na dojnici za rok; u špičkových 
chovatelů s černostrakatým skotem i 
4 tis. litrů/rok. „Dnes máme průměr za 
okres Žďár 8,3 tis. litrů na dojnici a rok, 
a špičkoví chovatelé dosahují užitkovosti 
i ve velkochovech 11, a přes 12 tis. litrů 
na dojnici za rok,“ přirovnává Špaček.

Čelí aktivistům
Dnešní chovatelé podle jeho slov 

také musí často odrážet útoky eko-
logických aktivistů, že vysoké kon-
centrace dojnic jsou týráním. „Ale 
může nešťastná kráva produkovat tako-
vé množství mléka, anebo stresovaná 
prasnice tolik selat? Samozřejmě, že 
nemůže,“ odpovídá tajemník ZS.

Všichni chovatelé dle jeho ujištění 
dbají na vytvoření dobrých životních 
podmínek chovaných zvířat, aby se 
mohl plně projevit genetický potenci-
ál každého chovu.

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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 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

 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

 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:
růže, angrešt, rybíz, maliny, rakytník, 
ovocné a okrasné stromy, habry, 
macešky, trvalky, chrysantémy, 
dušičkové vazby, sušené a umělé 
květy, substráty a hnojiva.
Otevřeno: 7,30 - do setmění, otevřeno 
i sobota a neděle., 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
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 nabí-
zí:
zdravé potraviny, dia, bezlepka, spor-
tovní výživa, oříšky a sušené ovo-
ce, rehabilitační a masážní pomůcky, 
magnetické a el.dečky, náramky, tla-
koměry, rašelinové polštářky, zdravot-
ní polštáře a deky, přírodní kosmetiku 
včetně konopí, Henu, šampony, zub-
ní pasty, byliny, tinktury, čaje, Joalisy, 
zdravotní obuv pro děti i dospělé, dár-
kové zboží a poukazy.
Žďár n.S., Nádražní 52, 
tel. 566624210
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Říjnové tipy(Dokončení ze str. 11)

Středa 18. října 
•13.00 Bio senior: PO STRNIŠTI BOS 

– Válečné drama (Čes 2017, 2D) očekáva-
ný fi lm Jana Svěráka dle knižní předlohy 
Zdeňka Svěráka. Se slevou pro seniory.
•5.30 Bejby kino: HORA  MEZI NÁMI 

– Dobrodružné drama (USA 2017, T, 12+, 
2D) Strhující příběh o lásce a vůli přežít v 
horách. Kate Winslet v hl. roli.

Čtvrtek 19. října
•17.00 BAJKEŘI – Letní komedie (Čes 

2017, 2D) Rozverný fi lm ve stylu Snowbo-
arďáků a Rafťáků rozptýlí podzimní depre-
se! H. Vagnerová, A. Mišík, J. Komínek, C. 
Buckingham, T. Matonoha, M. Suchánek 
ad.
•19.30 Filmový klub: ŠPÍNA - Drama 

(Slov / Čes 2017, OV, 15+, 2D) Svět plný 
snů a touhy sedmnáctileté Leny rozbije 
znásilnění…

Pátek 20. října 
•17.00 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 

NEBEZPEČÍ - Akční Sci-Fi (USA 2017, 
T, 12+, 3D) Systém vytvořený k ochraně 
Země začne na Zemi útočit! Začíná závod 
s časem…
•19.30 BAJKEŘI – Letní komedie (Čes 

2017, 2D)Opakování.

Sobota 21. října
•14.30 MATKA  - Mysteriózní drama 

(USA 2017, T, 15+, 2D) Jennifer Lawrence 
a Javier Bardem - manželský pár, jehož idy-
lické soužití naruší nezvaní hosté. Stále jich 
přibývá…
•17.00 BAJKEŘI – Letní komedie. Opa-

kování
•19.30 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 

NEBEZPEČÍ - Akční Sci-Fi (USA 2017, 
T, 12+, 2D) Opakování.

Neděle 22. října
•14.00 VENKOVSKÁ KA PELA – Kino-

VEŘEJNÉ BESEDY
Út 3. 10. 17.00, zasedačka rady města
Zeptejte se, na co chcete
Klasické hovory s občany za účasti vede-

ní radnice a zástupců odborů komunálních 
služeb, územního plánování a městské poli-
cie.

VZDĚLÁVACÍ AKCE
•Čt 5. 10. 16.00, Husova kaple CČSH, ul. 

Kopečná
Cestopisná beseda
Norsko  a Švédsko ve vyprávění cestova-

tele Romana Suchomela, aneb Kam se dva 
manželské páry vypravily  po 40 letech od 
své svatební cesty…Snímky, videa.

•Út 10. a st 11. 10. 19.00, kulturní cent-
rum Batyskaf

KVÍZ - LIGA
Sestavte tým max. osmi hráčů a zodpo-

vězte 56 otázek. Na vítězný i nejlépe tipují-
cí tým čeká odměna.

•So 14. 10. 21.00 - 23.55, KC Batyskaf
GREGY PÁRTY

dechkoncert, vstupenky na ZUŠ 

Čtvrtek 26. října 
•15.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM – Animovaná komedie pro děti 
k podzimním prázdninám (Čes 2017, 2D).
•17.00 THOR: RA GNAROK – Dobro-

družné Sci-Fi (USA 2017, ČD, 3D) Aby 
zachránil svůj domov, musí přežít smrtící 
gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří 
v tvář bývalému spojenci z řad Avengers - 
neuvěřitelnému Hulkovi.
•19.30 Film na přání BAJKEŘI / MAT-

KA  / ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR
Hlasujte na www.dkzdar.cz

Pátek 27. října
•15.00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE - Film pro děti k podzimním 
prázdninám. Animované dobrodružné fan-
tasy (USA 2017,  ČD, 3D)
•17.00 ČÁRA  - Krimi (Slov / Ukra / Čes 

2017, T, 2D) Th riller o pašerácích ze slo-
vensko-ukrajinských hranic získal na MFF 
v Karlových Varech Cenu za Nejlepší režii. 
•19.30 THOR: RA GNAROK – Dobro-

družné Sci-Fi (USA 2017, ČD, 2D) Opa-
kování.

Sobota 28. října
•14.30 ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR 

Opakování ve 2D.
•17.00 THOR: RA GNAROK Opaková-

ní ve 2D. 
•19.30 TO Opakování ve 2D.

Neděle 29. října
•14.30 EMOJI VE FILMU – Rodinný, 

opakování ve 3D. 
•17.00 SNĚHULÁK – HOROR OPA-

KOVÁNÍ VE 2D.

KONTAKT: ON-LINE PŘEDPRO-
DEJ: WWW.DKZDAR.CZ, POKLAD-
NA KINA VYSOČINA: 564 407 559.

MOMENTKY z Norska a Švédska 
oživí besedu s cestovatelem Romanem 
Suchomelem ( 5. 10. od 16.00, Husova 
kaple, Kopečná). Foto: archiv RS.

•Út 17. 10. 18.00,  Muzeum nové gene-
race 

Tajemství vojenských prostorů
Unikátní záběry z prvních průzkumů Ral-

ska, Milovic a oblastí opuštěných sovětský-
mi vojsky v roce 1991. Promítá a vypráví 
Ladislav Lahoda, prezident CMA - společ-
nosti pro výzkum historického podzemí.

•Út 24. 10. 9.30,  Family Point, polikli-
nika 

Podzimní perníčky
Zdobení perníčků s podzimní tématikou 

podle Jaroslavy Rainerové.

KULTURNÍ AKCE
•So 14. 10. 8.00 – 11.30, nám. Republiky 
Žďárský farmářský trh

•Po 16. 10. 20.00 – 22.00, kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH

Nikodémova noc
Tradiční duchovní akce, kdy je kostel 

večer otevřený k tichému rozjímání, mod-
litbě či tichému duchovnímu rozhovoru. 

•So 28. 10. 9.00 – 17.00, zámek
Den venkova
Pestré „plody“ Žďárských vrchů, zvěřino-

vé a rybí speciality, trofeje zvěře ze zdejší  
honitby a přehled ryb z  chovných rybníků 
a sádek, ukázka výcviku loveckých psů…

KONCERTY
•Čt 12. 10. 19.00, kostel sv. Jana Nepo-

muckého
Cristian Gutiérrez - barokní kytara
Koncert v rámci 8. ročníku Bachova var-

hanního podzimu 2017.

•So 21. 10. 21.00 - 22.30, KC Batyskaf
ZRNÍ

•Po 30. 10. 19.00,  konvent zámku
Marianne Solivan & Walter Phish-

bacher Trio
Nejslibnější jazzová zpěvačka nového 

tisíciletí a její neomylný swing na nejvyš-
ší interpretační úrovni. Pořádá SK Axiom 
OrBiTt. -lko-

ODVAHA PŘEVZÍT 
ODPOVĚDNOST

„Stát má sloužit, ne překážet.“

VOLTE 
ŠŤASTNOU

Zdeňka Marková
Žena, která pomáhá domácí hospicové péči
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Základní umělecká škola

Knihovna M. J. Sychry        

Klub českých turistů

Stomatologové
o víkendech

Basketbal BK Žďár Kopaná

Hokej

Svaz důchodců

Klub kardiaků
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Žďárské noviny

Hala TJ Bouchalky
So 21.10. v 18.00 hod. ZR – Hladnov, 2. 

liga muži
Ne 22. 10. v 10.00 hod. ZR – Ostrava, 2. 

liga muži

Hala 2. ZŠ Stalingrad
So 30. 9. v 9.00 a 10.45 ZR – Skokani 

Brno, OP nejml. minižáci U11
ve 12.30 a 14.15 ZR – Blansko, OP starší 

minižáci U13

Ne 1. 10. v 10.00 ZR – BC Benešov, liga 
juniorky U19

ve 12.00 ZR – BC Vysočina B, OP I muži B

So 7. 10. v 9.00 a 11.00 ZR – Vinohrady, 
OP mladší minižáci U12

ve 13.00 ZR – Koscian Polsko, přátelské 
utkání mužů 

v 15.00 ZR – Kyjov, liga kadeti U17
v 17.00 ZR – Slovanka B, liga kadetky U17
v 19.00 ZR – Nymburk B, II. liga ženy

Ne 8. 10. v 9.00 ZR – Zlín, liga kadeti U17
 v 11.00 ZR – Nusle, liga kadetky U17
ve 13.00 ZR – Poděbrady, II. liga ženy
v 15.00 a 17.00 ZR – Břeclav, NRS kadeti 

U17

So 14. 10. v 9.00 a 10.45 ZR – BC Vysoči-
na, OP nejml. minižáci U11

ve 12.30 a 14.15 ZR – Žabiny Brno, OP 
starší minižákyně U13

v 17.00 ZR – Liberec, liga juniorky U19

Ne 15.10. v 9.00 a 10.45 ZR – BC Vysoči-
na, OP starší minižáci U13

ve 13.00 ZR – Jičín, liga juniorky U19

So 21. 10. v 9.00 a 10.45 ZR – JBC Brno, 
OP mladší minižáci U12

ve 12.30 a 14.15 ZR – Olomouc, OP mlad-
ší minižákyně U12

v 16.00 ZR – Olomouc, liga kadeti U17
v 18.00 ZR – Brandýs, liga kadetky U17

Ne 22. 10. v 9.00  ZR – Nový Jičín, liga 
kadeti U17

v 11.00 ZR – Jablonec, liga kadetky U17

Ne 29. 10.v 9.00 a 11.00 ZR – Podolí, OP 
nejmladší minižáci U11

ve 13.00 ZR – Kolín, liga juniorky U19.

Změny začátků vyhrazeny, aktuálně nás-
těnka na hale ZŠ Komenského.

Pozvánka na vycházky Svazu důchodců:
Ne 1. 10. Rudolec – vyhlídka Blažkov 

– Újezd (8 km) sraz v 11.50 hod. nádraží
Po 9. 10 Uhřínov - Dolní mlýn - NS 

Balinské údolí - Velké Meziříčí (10) 
7.50, nádr.

Pá 13. 10. Kuřim – rozhledna Zlobice 
– Kuřim (doporučujeme turistické hole) 
(6) 8.25, nádr.

Ne 22. 10. Polnička – Hynkovec – Pil-
ská nádrž  (6) 13.05, Žižkova

Ne 29.10. Trhová Kamenice – Petrkov 
– Svobodné Hamry (stará hospoda)-Trh. 
Kamenice (9) 8.05, nádr.

SKLH Žďár n. S.
Muži – 2.liga 

So  7. 10. 17.30 ZR - HC Tábor
So 21. 10. 17.30 ZR - HC David Servis 

České Budějovice
So 28. 10. 17.30 ZR - NED Hockey Nym-

burk

Extraliga staršího dorostu
Pá 27. 10. 18.45 –ZR - HC Dynamo Par-

dubice 
So 28. 10. 14.00 – ZR - Mountfi eld HK

ELIOD extraliga ml. dorostu 
Čt 12. 10. 16.30 ZR – HC Bílí Tygři Libe-

rec 
Čt 26. 10. 16.30 ZR - BK Mladá Boleslav 

Nábor malých hokejistů a hokejistek kaž-
dou sobotu a neděli ráno, a ve středu, když 
nehraje „A“ tým zápas. Aktuální časy a infor-
mace na www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice (stačí 
i lyžařské), přilba (i cyklistická). Tréninky 
zdarma, možnost zapůjčení výstroje. 

Žďárský klub kardiaků zve členy i ostatní 
zájemce na klubové akce.

*Čt 5.10. 9.00 – 10.30, budova ČP, 2.p., 
dveře č. 305.

Klubové setkání u kávy s informacemi 
o akcích v r. 2018, lze uhradit účastnický 
poplatek za zájezd.

*Út 17.10. Zájezd do termálních láz-
ní Mosonmagyovár. Odjezd v 5 hod. ze 
zastávky MHD, ul. Žižkova, příjezd po 20 
hod. 

*Čt 19. 10. 14.00, budova ČP, 2. p., dve-
ře č. 305

„Život v Klášteře a předklášteří v době 
baroka“. Přednáší Mgr. Miloslav Lopaur.

*Čt 26.10. 15.00, Bowling SAUNA. 
Vedoucí M. Hrdinová.

Týden knihoven 2. - 8.10.
21. ročník celostátní akce
Po 2. 10.  KNIHOVNA SENIORŮM: 

8.00 – 9.30  Jana Hejtmánková: CHKO 
Žďárské vrchy - přírodní zajímavosti a 
péče o ně; 10.00 – 11.30  PaeDr. Jiří Libra:  
Hudební dopoledne

Po 2. 10. 18.30  ŠVÉDSKÁ TEORIE 
LÁSKY: v roce 1972 se spustil přelomový 
program „Rodina budoucnosti“. Jak se žije 
v zemi po čtyřiceti letech sociálního expe-
rimentu? Švédský dokumentární fi lm v 
rámci projektu „Promítej i Ty!“ 

O výběru fi lmu rozhodli hlasováním 
účastníci ankety.

Út  3.10. dopoledne  NÁŠ DVŮR MÁ 
TAJEMSTVÍ:  Michaela Fišarová, beseda 
pro žáky 3. tříd ZŠ 

St. 4. 10.  9.30 DOPOLEDNE S KOP-
RETINOU: Čtení, hry a tvoření pro 
nejmenší, odd. pro děti a mládež 

St  4. 10. 17.00 JIŘÍ HÁJÍČEK: 
AUTORSKÉ ČTENÍ.  Akce s podporou 
MKČR.

Čt  5. 10. dopoledne,  ŽIVELNÍ 
POHROMY V DOBĚ BAROKA : před-
náška Mgr. Miloslava Lopaura pro žáky 5. 
tříd ZŠ. Akce s podporou MKČR.

Čt 5. 10. ve 14.45 ZNAKOVÝ JAZYK  s 
Bc. Adélou Hudcovou

Po 9. 10. 17.00  KDE ŽENY VLÁD-
NOU: Kulturně-cestopisná přednáška 
Kateřiny Karáskové o zemích, kde ženy 
mají navrch (Čína, Indie, Indonésie...) 
Akce s podporou MKČR. 

Út 17. 10. 17.00  Jaroslava Synková, 
PRŮVODCEM DÍTĚTI NA CESTĚ K 
VOLBĚ POVOLÁNÍ: určeno rodičům 
dětí 6. - 7. ročníků ZŠ. 

Út 24. 10. 16.30  PLETENÍ NA PRS-
TECH: Tvůrčí dílna s Hanou Hájkovou,  
čítárna. 

Út 24. 10. 17.00  KLÁŠTER A MĚS-
TO V DOBĚ BAROKA  - přednáška Mgr. 
Lopaura v rámci Roku baroka. Akce s pod-
porou MKČR.

Po 30. 10. 14.00  HALLOWEEN: tvůr-
čí dílna pro děti s výtvarnicí Zdeňkou For-
mánkovou.

Od 1.do 31.10.  BURZA KNIH A 
ČASOPISŮ 

knihy: odd. pro dospělé  a odd. pro děti a 
mládež (5,- Kč/ks)

časopisy: čítárna,  přílohy novin (1,- Kč/
ks); pobočka Nádražní (3 - 5,- Kč/ks)

Výstavy v knihovně:
Od 2. do 30.10. - MŮJ SVĚT X. - výsta-

va fotografi í z celonárodní soutěže pracov-
níků, dobrovolníků a klientů Charity ČR. 
Jedním z výherců ceny je fotograf Zbyněk 
Čech, spolupracující s Oblastní charitou 
Žďár n. S. (vestibul Čechova domu).

MY & VY 1987 – 2017 - výstava ke 30. 
výročí otevření nové budovy Knihovny M. 
J. Sychry (odd. pro dospělé).

OHLÉDNUTÍ - dětské oddělení ve foto-
grafi ích.

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

FC Žďár nad Sázavou
Stadion Na Bouchalkách, více o klubu 

na www.fczdas.cz

Mistrovská kopaná
Muži A - divize
So  7. 10. 15.30, ZR - Slovan H. Brod
Ne 22. 10. 15.30, ZR - Slovan Rosice

Muži B - 1. A třída KVS
So 30. 9. 15.00, ZR - FC Nové Syrovice
Ne 15. 10. 15.00, ZR - Sok. Herálec
Ne 29. 10. 10.15, ZR - Ji Náměšť n. Osl.

Dorost st. + ml. - divize
Ne 1. 10. 10.15 + 12.15, ZR - HFK Třebíč
So 14. 10. 10.15 + 12.15, ZR - FC Kohou-

tovice Brno
So 28. 10. 10.15 + 12.15, ZR - Sparta Brno

Žáci ml. +st. - krajský přebor
So 7. 10. 9.00 + 10.30, ZR - SFK Vrchovi-

na
So 21. 10. 9.00 + 10.30, ZR - FC Chotě-

boř

Žáci ml. + st. B - 1. třída KVS
So 30. 9. 9.00 + 10.30, ZR - FC Náměšť n. 

Osl.
Ne 8. 10. 9.00 +  10.30, ZR - FC Přibyslav
Ne 22. 10. 9.00 + 10.30, ZR - Sok. Rapo-

tice

Přípravka st. + ml. – kraj. Přebor, turna-
jově

Ne 8. 10. od 13.00, ZR, Pelhřimov, Polná

Přípravka starší B – okr. Přebor, turna-
jově

Ne 15. 10. od 9.00, ZR, Strážek ,Rozsochy

Přípravka mladší B – okr. Přebor, tur-
najově

Ne 15. 10. od 9.00, ZR, Bory, Nová Ves
FC zve všechny příznivce na zápasy o mis-

trovské body.

7. 10. Rozsochatec, Knyk-rybí hody, 
Havlíčkův Brod /L/ 16 km, 6.20 nádr. ČD

14. 10. Česká, hrad Veveří, lodí-příst.
Veverská Bítýška /N/ 15 km, 6.20 nádr. 
ČD

21. 10. 42. ročník - Podzimní Vysoči-
nou /L/ 14 km, 8.00 5.ZŠ

28. 10. Podzimním Horáckem - 
Kojatín, Třebíč /L/ 14 km, 6.20 nádr. ČD.

Vycházky jsou určeny pro veřejnost, kaž-
dý jde na vlastní nebezpečí. Náročnost tra-
ti: L – lehká, N – náročnější, ST – středně 
těžká, T – těžká.

 1. 10. MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, Žďár (774 430 777)

 7. 10. MUDr. Eva Brázdilová, Osová 
Bitýška 303 (566 536 712)

 8. 10. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 
201 (605 171 774)

14. 10. MUDr. Olga Šejnohová, Stu-
dentská 7, Žďár (566 690 125)

15. 10. MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, Žďár (774 430 777)

21. 10. MDDr. J. Samohýlová, Vratisla-
vovo nám. 449, N. Město n/M (566 616 
904)

22. 10. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 
624/2 (566 523 796)

28. 10. MUDr. Kateřina Pařízková, 
Studentská 7, Žďár (566 690 130)

29. 10. MUDr. Michaela Kaletová, 
Strážek 80 (566 567 332)

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

Tanečnice se připravují
na celostátní přehlídku

Žáci tanečního oboru hned zkraje nového školního roku 
vystoupili v Městském divadle se scénickým tancem „GEN 
JEŘABINÁM“ v rámci tradičního festivalu Slavnosti jeřa-
bin. K vidění byly i choreografi e souborů hostujících ZU-
Šek z Brna. 

Zdejší tanečnice se podílely také na „Santiniho barok-
ních slavnostech“, kdy při zahajovacím večeru na náměstí 
předvedly současné taneční ztvárnění barokní hudby Jana 
Dismase Zelenky. Obě akce podpořili organizátoři z MěÚ. 

Nyní se tanečnice připravují na říjnovou celostátní pře-
hlídku v Jablonci nad Nisou. Jejich účast fi nančně podpořil 
Kraj Vysočina.   -red-

SNÍMEK na památku ze společného koncertu.  Foto: archiv školy

Doprovázeli 
operní 

legendu
DPS Žďáráček, pod vede-

ním Pavla Schmidta, se 
v polovině září připojil   ke 
koncertu žďárského pěvce 
Jakuba Pustiny s pěveckou 
operní legendou Gabrie-
lou Beňačkovou. Událost se 
konala v Městském divadle.
 -red-
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Objednávejte se na: 774 790 111 nebo 608 041 474
Reinpo-autoFive s.r.o., Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou

www.autofive.cz Akce platí do 30. 11. 2017

SAFETSAFETSAFETSAFETYYYY
FIRSFIRSTT

Bosch Car Service
Podzimní prohlídka za 49 Kč

*Ceny jsou včetně DPH. Cena přezutí nezahrnuje závaží

Při nákupu a přezutí 
4 ks zimních pneu 
přezutí za 99 Kč*
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