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 STUDNY 

Stojíme na prahu tzv. osmičkového roku. 
Česku přináší řadu výročních milníků, které se 
udály v letech 1918, 1938, 1948 a 1968.

Největší váhu mají sté narozeniny republiky. 
Samostatný Československý stát vznikl 28. 10. 
1918 a existoval (mimo krátkou epizodu za 2. 
sv. války) až do 31. 12. 1992.

Na Nový rok 1993 se Československo roz-
padlo na dva samostatné státy. Je to právě 25 
let.

Sté výročí republiky město Žďár n. S. a míst-
ní spolky jaksepatří oslaví výstavami, kvízy a 
programy pro školy, folklorem, mezinárodními 

akcemi i pietou…
Přání městu a jeho občanům v tom „osmič-

kovém“ roce zaznívalo i při nedávném výroč-
ním zastupitelstvu. Snad za všechny kolegy to 
vystihl MUDr. Radek Černý: „Žádná dramata 
a špatné diagnózy!“  Tak Šťastný nový rok!

 Vaše redakce ŽN

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU stojí na prahu „osmičkového“ roku. Foto: Lenka Kopčáková

Čeká nás druhá přímá volba prezidenta České repub-
liky v historii. Do října 2012 totiž býval volen nepřímo 
parlamentem na společné schůzi obou komor. 

Volbu prezidenta vyhlásil předseda Senátu na 12. a 13. 
ledna 2018. Budeme vybírat z celkem devíti prezident-
ských kandidátů.

Mimo domov lze hlasovat na voličský průkaz v jakém-
koliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volební místnosti budou otevřeny takto: 12. 1. 
(14.00-22.00) a 13. 1.(8.00-14.00).

Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 
2018. -lko-

Zvolíme si prezidentaVstupujeme do Roku republiky
Milí čtenáři,
napište nám, jaký je podle vás největší počin ve 

městě Žďáře za posledních sto let? 
 Těšíme se na vaše názory. 
 (Kontakt najdete na str. 15 v tiráži)

 Tříkrálová tradice  str. 2

 Nový rozpočet Žďáru  str.4

 O ceně vody  str. 8

 Chystá se souboj draků
      na ledě  str. 8

 Pracovněprávní poradna
  str. 9,10

 Sledujte naši fotogalerii
  na www.jihlavske-listy/zn

Dnes přinášíme:
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„My, tři králové, jdeme k 
vám, štěstí, zdraví vinšujem 
vám…“

Až uslyšíme za dveřmi 
nápěv známé české koledy, 
zavítala k nám jedna z tra-
dic české zimy. Má podtext 
lidskosti a solidárnosti…

 Lenka Kopčáková

Ke vzkříšení tříkrálové obchůzky na 
Žďársku došlo asi před 18 lety a mno-
hé domácnosti již od prvních ledno-
vých dní očekávají návštěvu kolední-
ků, kteří nápisem K+ M+ B požehnají 
jejich domy. 

Kromě tří písmen ukrývajících 
význam latinského Christus Mansio-
nem Benedicat, přicházejí koledníci 
s písní na rtech a s cukříkem, který je 
symbolem tří darů donesených Ježíš-
kovi. 

Tříkrálová sbírka má svůj původ již 
ve středověku, u nás se chudé děti 6. 
ledna převlékaly za Tři krále a cho-
dily po domech s betlémskou hvěz-
dou a kadidlem. Zpívaly lidem koledu 
a posvěcenou křídou psaly na dveře 
domů K + M + B s příslušným leto-
počtem. Lidé je za to drobně obdaro-
vali. 

Jenže tradice po roce 1948 téměř 
vymizela… Až v roce 2000 ji oživila 
Česká charita, a tříkrálovému koledo-
vaní dala nový smysl. Totiž možnost 
pomoci potřebným přímo ve svém 
regionu.

Jak pro ŽN vysvětluje Lenka Šustro-
vá ze žďárské Oblastní charity, koled-
níky poznáme podle kasičky s logem 
Charity a razítky dobrovolnické-

ho centra Kambala a pečetící obce. 
Vedoucí skupinky má také průkaz. Je 
to opatření proti případným podvod-
níkům.

„V letošním roce budou koledníci puto-
vat po ulicích od 1. do 14. ledna, většina 
našich skupinek vyrazí do terénu o víken-
du 6. a 7. ledna,“ upřesňuje Šustrová. A 
tak se po regionu rozeběhne dva tisí-
ce koledníků v pěti stech skupinkách. 
Ponesou celkem 505 zapečetěných 
kasiček.

Přípravy letošní tříkrálové sbírky 
prý začaly už koncem října a od začát-
ku prosince rozvážela koordinátorka 
sbírky materiál nezbytný pro všechny 
kolednické skupinky: cukr, kasičku, 

letáky či průkazku dobrovolníka… 
Oděvy si prý každá skupinka zajišťu-
je sama, což přináší přehlídku nejrůz-
nějších tříkrálových modelů. „Letos se 
do sbírky zapojila i skupinka pionýrů z 
Hamrů nad Sázavou. Ti si dokonce ušili 
obleky sami,“ říká Lenka Šustrová. 

Již dva velbloudi…
Doprovodným předmětem bývá 

lucerna a kometa, chybět nesmí ani 
uhlí na nalíčení třetího krále. „Velký 
ohlas má zvířecí sestava, a velmi žádaná 
je maska osla a velblouda. Proto máme k 
zapůjčení i velblouda číslo dvě,“ nazna-
čuje s úsměvem naše průvodkyně.

Jak dlouho koledníčci vydrží v teré-

nu, to dle Šustrové záleží hlavně na 
jejich věkovém složení, a jak dobře se 
na mrazivou výpravu vybavili. V prů-
měru jejich obchůzka trvá asi tři hodi-
ny. „Koledníci by měli znát alespoň prv-
ní sloku tradiční koledy My, tři králové… 
a vedoucí skupinky má ovládat nápis na 
dveře,“ uvádí podmínky. 

Zkušenosti z obchůzek Tří krá-
lů mohou být různé. Podle Lenky 
Šustrové bývají nejpříjemnější zážitky 
u starších opuštěných osob. „Tříkrálo-
vou skupinku již vyhlíží s připravenou 
dobrotou pro koledníky. Nejsmutnější 
vzpomínky pak přináší oblasti, kde kole-
da není zvykem, a lidé jsou pak zaskoče-
ní a neví, jak reagovat,“ říká.

To, co ale dle zkušeností dobrovolní-
ků v chování veřejnosti mění, je zvyk, 
tradice a často i zkušenost lidí s péčí 
Charity. A také pocit z vykonání dob-
rého skutku…

Tradiční tříkrálovou obchůzku pro-
vází i další akce. Žďáráci třeba mohou 
přihlížet žehnání koledníčků v sobotu 
6. 1. od 8 hodin při mši svaté v kostele 
sv. Prokopa. A v ten samý den od 8.30 
hodin při mši v zámecké bazilice. 

Všichni se těší na již 12. ročník 
Tříkrálového koncertu. Zazní v nedě-
li 14. 1. od 17 hodin v novoměstském 
kostele sv. Kunhuty. Účinkuje Uskupe-
ní mladých hudebníků z Nového Měs-
ta a Schola mládeže Jakoby z Dalečína.

Výtěžek minulé tříkrálové sbírky 
pomáhal během roku 2017 v mno-
ha projektech žďárské Charity. Díky 
zakoupeným automobilům např.  
zrychlila a zkvalitnila terénní ošetřo-
vatelská a pečovatelská služba, osobní 
asistence a domácí hospicová péče.

TŘI KRÁLE na Žďársku doprovodí další oblíbený velbloud…
 Foto: Zbyněk Čech

Přichází s cukříkem, symbolem darů…

Koncem roku se rozeběh-
la avizovaná revitalizace 
zeleně na Stržanově. V první 
fázi přinesla kácení, a hned 
zvonily telefony…

 Lenka Kopčáková

Revitalizace zeleně ve Stržanově 
dle plánu přinese komplexní úpravu 
veřejných prostranství, obnovu ryb-
níčku a okolí kapličky. Místo se pro-
mění v upravenou a funkční náves.

Obyvatelé Stržanova však pouka-
zují na to, že se nekácí jen poškozené 
stromy, litují i odstraňovaných jehlič-
nanů…

Námi oslovený starosta Zdeněk 
Navrátil říká, že úřad se nebrání dis-

kutovat o konkrétních stromech a 
důvodech návrhu ke skácení. „Pro-
jekt připravuje odborná fi rma, která jej 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
konzultuje. Není možné, aby se někde 
bezdůvodně sahalo na zdravý strom, 
nebo strom, který odpovídá nové kon-
cepci,“ říká.

Vše kolem povolování kácení prý 
sleduje městský odbor životního pro-
středí.„Nelze tedy obejít tyto tři stupně 
ochranářů, kteří se k tomu vyjadřují,“ 
dodává Navrátil.

Radnice před akcí vedla informač-
ní kampaň a osadní výbor měl dle 
starosty víc jak půl roku k dispozici 
plán revitalizace zeleně na Stržanově. 
„Také jsme lidem této místní části celý 
projekt představovali. Jsme však schopni 

říci, proč konkrétní strom bude skácen,“ 
dodává. Jehličnany kvůli alergennímu 
pylu do koncepce budoucí podoby 
zeleně mnoho nepasují.

Od jara bude ve Stržanově probíhat 
výsadba, celá revitalizace zdejší zeleně 
má končit do 4. 7. 2018. 

Koncem roku 2017 městští radní 
dali zelenou obdobné revitalizaci zele-
ně i v samotném městě Žďáře. 

Je naplánována v celkem sedmi 
lokalitách, a dotační podmínky měs-
to nutí, aby zrealizovalo projekt rych-
le. Nyní tedy běží výběrové řízení na 
dodavatele. V lednu již budou Žďár-
ští vědět, zda byli úspěšní v žádosti o 
dotaci. Pokud ano, práce se okamžitě 
rozjedou. Jako první začne nepopulár-
ní kácení. Vytipované dřeviny je třeba 

Rehabilitaci v přízemí městské poli-
kliniky čeká v roce 2018 modernizace 
úseku vodoléčby a výstavba nového 
zázemí v podobě šaten a recepce. 

Jde o investici za 1 mil. Kč, a město 
právě vybírá dodavatele stavby. Vodo-
léčba se rozšíří do dalších prostor pří-
zemí a nabídne nové vodní procedury. 

„Ve výsledku bude obsluhováno více kli-
entů, neboť přesunem van jinam se rozší-
ří možnosti pro další druhy rehabilitace,“ 
informuje starosta Zdeněk Navrátil. 

Lidé si totiž současně stěžují na dlou-
hé objednací doby.

Poptávaný rehabilitační bazén je prý 
ve strategickém plánu rozvoje měs-
ta stále zapsán, ale v nejbližším obdo-
bí čerpání evropských dotací do roku 
2022 město nemá šanci, a samo se do 
tak nákladné investice nepustí. 

„Bohužel, toto plánovací období na 
zdravotnická zařízení v městských rukou 
vůbec nepamatovalo,“ konstatuje proza-
tím starosta. -lko-

Zmodernizují vodoléčbu Do lesů nesmíme
Až do 28. 2. 2018 platí na Žďársku 

zákaz vstupů do lesů, kde probíhá 
těžební činnost po říjnovém orkánu.

V lesích se pohybuje těžká technika 
a opatření je pro bezpečnost veřej-
nosti. Kalamitu chtějí majitelé zvlád-
nout přes zimu.

Zákaz platí i v městských lesích, 
kam Žďáráci rádi chodí na procház-
ky a ke studánkám. Porušením záka-
zu se lidé vystavují možnému posti-
hu. Na zákazové mapy se můžeme 
podívat na webu města.  -lko-

Na kácení stromů jsou lidé citliví…
odstranit v době vegetačního klidu, 
tedy do konce března.

„K projektu již proběhla dvě veřej-
ná projednávání a v lednu a únoru ještě 
povedeme komunikační kampaň,“ říká 
šéf radnice.

Doporučuje nahlédnout do webu 
města, kde je v kategorii Aktivně pro 
Žďár celá prezentace revitalizace zele-
ně, včetně mapy osazovacího plánu. 

Jak má městská zeleň vypadat, se prý 
občané nikdy zcela neshodnou. Jedni 
chtějí vyšší stromy, druzí nižší… „V té-
to věci nemůžeme dbát jen na to, co říká 
občan. Máme tu na devět tisíc dřevin a 
městskou zeleň chceme s pomocí koncep-
ce postupně v celém Žďáře obnovovat,“ 
plánuje starosta.

Koncepční přístup zajistí jen odbor-
níci. Také odbor komunálních služeb 
města byl posíleno dendrologa. 
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REZERVACE MÍST V RESTAURACI: 606 700 717 nebo 733 747 001
www.balonovyhotel.cz 

Balónový hotel a pivovar Radešín Vás zve na

2.— 4. února 2018

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

N    V    R    ČNÍ
VÝPRODEJ

TRADIČNÍ

SLEVA 50%  
NA ZNAČKOVÉ OBRUBY 

 
NOVOROČNÍ VÝPRODEJ  

ZAČÍNÁ 2. 1. 2018  
A PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



STRANA 4 Aktuality ŽN - LEDEN 2018

Žďár vstupuje do roku 
2018 s rozpočtem v obje-
mu něco přes 460 miliónů 
korun. Plánuje investice za 
víc jak 100 miliónů.

 Lenka Kopčáková

Návrh rozpočtu, o kterém zastupi-
telé města 14. prosince  rozhodova-
li, již znali z listopadového semináře. 
Doporučila jej rada města a dvakrát 
projednal fi nanční výbor. 

Položku Financování zastupite-
lé pozměňovacím návrhem navýšili 
o 7 mil. Kč. Jde o fi nance určené na 
revitalizaci žďárské zeleně. Položka 
přechází do rozpočtu z letoška, kde 
byla zavedena pro nutnost alokace 
fi nančních prostředků k vyhlášení 
soutěže na dodavatele. Samotná rea-
lizace proběhne po případném při-
dělení dotace právě v roce 2018. 

Plánované investice v novém roz-
počtu tvoří přes 22 %, což je víc jak 
100 miliónů korun.

Zastupitelé schválili i odborem 
fi nancí předložený velmi konzerva-
tivní přístup k položkám sdílených 
daňových příjmů. Prošel i rozpoč-
tový výhled města Žďáru na roky 
2019–2022.

Více o rozpočtu 2018, plánovaných 
investicích i zmiňovaném střednědo-
bém výhledu najdeme na webu měs-
ta. V klikacím rozpočtu se můžeme 
seznámit s aktuálním přehledem 
hospodaření města.

 
Rozpočet města stručně

ŽN dnes pro zajímavost přináší 
stručný přehled o fi nancích města v 
roce 2018.

PŘÍJMY CELKEM 460 002 tis. Kč
 Daňové příjmy

331 435 tis. Kč ( Jde zejména o 
daně inkasované fi nančními úřady 
a zasílané na účet města. Dále sem 
patří správní poplatky, místní poplat-
ky a poplatky týkající se životního 
prostředí)

 Nedaňové příjmy
53 564 tis. Kč
(Vlastní příjmy představují zisk z 

prodeje dřeva, ryb z městských ryb-
níků, příjmy za nájemné a služby v 
městských bytech, pronájmy neby-
tových prostor, za tříděné odpady 
od fi rmy Ekokom, za pokuty a sank-
ce…)

 Kapitál. příjmy 25 000 tis. Kč
(Zahrnují příjmy z prodeje majet-

ku a pozemků, zejména na Klafaru)

 Přijaté dotace běžné
36 119 tis. Kč
Příjmy jsou tvořeny dotací ze stát-

ního rozpočtu: příspěvkem na výkon 
státní správy ve výši 31 102 tis. Kč, 
dotací na výkon veřejného opatrov-
níka – 493 tis. Kč a příspěvkem na 
vydávání občanských průkazů ve 
výši 612 tis. Kč. Další významnou 
je dotace SFŽP na revitalizace zele-
ně Stržanov 1 900 tis. Kč a dotace 
MPSV na fi nancování projektu Asi-
stent prevence kriminality 1 232 tis. 
Kč)

 Ostatní příjmy 20 000 tis. Kč 
Jde o převod z Fondu správy 

fi nančních prostředků, který tvoří 
zdroj fi nancování výdajů spojených s 
předpokládaným přijetím dotace. 

 Financování –6 116 tis. Kč
Převod neukončených akcí roku 

2017 ve výši 7 500 tis. Kč na revita-
lizaci zeleně a opravu hřbitovní zdi 
Jamská). Objem kapitoly je snižován 
splátkami jistiny úvěrů na komuni-
kace ( Jamskou, Neumannovu), na 
Relaxační centrum a úvěr přijatý v 
roce 2017 (na Klafar, kino a Vodo-
jem). 

VÝDAJE CELKEM 460 002 tis. Kč
 Zemědělství, lesní hosp.,

rybářství 2 522 tis. Kč
(Zejména na správu a údržbu lesů 1 

425 tis. Kč a rybníků 618 tis. Kč)

 Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby 1 235 tis. Kč 
(Výdaje na pouť a trhy 570 tis. Kč a 

Turistické informační centrum 350 
tis. Kč)

 Doprava 62 125 tis. Kč
(Z největších investic Klafar III - 

Hrnčířská, K Milířům, Barvířská 13 
000 tis. Kč; výdaje na rekonstrukci 
Vodojemu 12 000 tis. Kč; povrchy ulic 
V Lískách a Na Úvoze 10 000 tis. Kč. 

Z kapitoly budou hrazeny i dotace 
MHD 8 500 tis. Kč a oprava cyklos-
tezky od mostku 870 tis. Kč)

 Vodní hospodářství
  20 153 tis. Kč

(Významné je vybudování vodovod-
ní a kanalizační sítě Klafar II, C2 10 

000 tis. Kč. Na rekonstrukci vodovo-
dů a kanalizací V Lískách a Na Úvoze 
(I. etapa) bude vynaloženo 7 847 tis. 
Kč)

 Vzdělávání a školské služby
celkem 53 652 tis. Kč
(Zejména příspěvek základním ško-

lám 26 410 tis. Kč. Na opravy, údrž-
by a rekonstrukce budov základních 
škol jde 11 405 tis. Kč; příspěvek na 
provoz PO Mateřská škola činí 6 737 
tis. Kč a výdaje na opravy, údržbu a 
rekonstrukce objektů MŠ 6 563 tis. 
Kč. Významným výdajem je i investič-
ní příspěvek 1 400 tis. Kč na koncertní 
křídlo pro ZUŠ). 

 Kultura celkem 20 371 tis. Kč
(Zásadní jsou příspěvky na provoz 

Knihovny M. J. Sychry ve výši 7 820 
tis. Kč; Regionálního muzea 3 734 
tis. Kč; PO Kultura 3 444 tis. Kč. Také 
zdroje DP Obnova kulturních pamá-
tek ve výši 1 600 tis. Kč.)

 Tělovýchova a zájmová činnost
48 916 tis. Kč
(Nejvýznamnější investicí je vybu-

dování zázemí pro fotbalisty a tenisty, 
nafukovací tenisová hala a revitalizace 
hřiště pro tenis a fotbal v předpoklá-
dané výši 35 000 tis. Kč. K 15 milió-
nům z roku 2017 přibude 20 miliónů 
rozpočtu nového. Dále výdaje na pro-
vozní příspěvek PO Sportis 19 500 
tis. Kč. Navýšený dotační program 
Sportovní činnost mládeže byl schvá-
len v objemu 3 800 tis. Kč a dotační 
program Sportoviště v objemu 1 600 
tis. Kč).

 Zdravotnictví 3 623 tis. Kč
(Souhrnný provozní příspěvek na 

PO Poliklinika a LPS bude činit 3 273 
tis. Kč)

 Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj 33 811 tis. Kč
(Největší položkou kapitoly jsou 

výdaje do oprav a rekonstrukcí neby-
tových prostor, celkem 12 950 tis. 
Kč. V rámci bytového hospodářství 
budou velké opravy fi nancovány do 
výše 4 360 tis. Kč; na režii a běžné 
opravy v bytovém fondu bude vyna-
loženo 4 150 tis. Kč a na rekonstruk-
ce bytů v DPS - Haškova, Libušínská 
1 000 tis. Kč)

 Komunální služby a územní 
rozvoj 28 700 tis. Kč

Rozpočet Žďáru přesahuje 460 miliónů

Město Žďár musí co nej-
dřív začít řešit start nut-
né rekonstrukce čistírny 
odpadních vod, jejíž ka-
pacita je už na hraně.

 Lenka Kopčáková

Zařízení na čištění odpadních vod z 
městských kanalizací naposledy pro-
šlo rekonstrukcí v roce 1996, od té 
doby se Žďár rozrostl. Zastupitele 
vyzvala k činu při rozpočtovém jedná-
ní 14. 12. Dagmar Zvěřinová, zástup-
kyně Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko (SvaK), jinak členka klubu 

ČSSD. 
„Žďár se za 20 let změnil a rozros-

tl, lidé používají jinou chemii v domác-
nosti, a rozhodně se již tak nešetří na 
vodě,“ konstatuje Zvěřinová. Je také 
třeba počítat se zpřísněním norem na 
vypouštěnou vodu, což obnáší tech-
nologicky náročnější a dražší proces.

I když půjde o stavbu v režii SVaKu, 
fi nanční impuls v podobě projektu 
modernizace a zkapacitnění čističky 
musí přijít od města. „Rozhodně se v 
roce 2018 musí začít s projektovou pří-
pravou. Tu zaplatí v prvopočátku měs-
to, a po realizaci stavby ji SVaK Žďár-

sko vrátí v plné výši do rozpočtu města,“ 
vysvětluje Zvěřinová.

Nelíbí se jí, že přípravná fáze se táh-
ne přes dva roky. „Nejsou učiněna 
zásadní rozhodnutí a nelze zatím žádat 
o dotaci. Zastupitelstvo bude muset 
řešit i tento problém,“ vyzývá kolegy v 
obavě, aby Žďáru neutekly současné 
dotační možnosti.

Jak při diskuzi zastupitelů také 
zaznělo, na ČOV se chtějí napojit i 
sousední Hamry. „Připojení Hamrů 
je v tak malém rozsahu, že situaci nijak 
zásadně nezatěžuje,“ dodává zástupky-
ně SVAK Žďársko.

Aktuálním úkolem je čistička Od ledna ve žďárské MHD platí 
fi nální jízdní řád, který po letní změ-
ně systému MHD již zohledňuje vět-
šinu požadavků občanů. 

Lidé také ve schránkách najdou 
kapesní brožurku s informacemi a 
jízdními řády MHD. 

Každá autobusová zastávka MHD 
je nově označena RQ kódem. Maji-
telé chytrého telefonu si mohou 
přes aplikaci „Kdy přijede“ přímo 
na zastávce stáhnout aktuální infor-
mace: jaká linka k nim míří a jak je 
daleko.

„Pět kmenových autobusů MHD je 
vybaveno GPS, takže člověk ví, kde se 
asi pohybují. Systém polohu vozidla 
neustále přepočítává,“ vysvětluje sta-
rosta Zdeněk Navrátil.  -lko-

Pozor na změnu 
jízdního řádu

(Investice do výkupu pozemků 
budou 8 000 tis. Kč; na výdaje spojené 
s technickou správou budov je rozpoč-
továno 6 210 tis. Kč. Na veřejné osvět-
lení je vyhrazena částka 6 033 tis. Kč; 
služby spojené s pohřebnictvím bude 
město hradit do výše 2 700 tis. Kč. Na 
přípravu staveb (inženýrská činnost, 
projekty a konzultační činnost) půjde 
celkem 2 850 tis. Kč) 

 Ochrana životního prostředí
35 460 tis. Kč
(Nakládání s komunálním odpadem 

je nejvýznamnější částí této kapito-
ly. Je o výdajích v objemu 13 000 tis. 
Kč. Nosná je i údržba a sečení veřejné 
zeleně ve výši 9 030 tis. Kč. Významné 
jsou i předpokládané výdaje na revita-
lizaci zeleně Stržanov ve výši 3 700 tis. 
Kč a revitalizace zeleně ve Žďáře ve 
výši 7 000 tis. Kč)

 Sociální věci 16 943 tis. Kč
(Výdaje na provoz Sociálních služeb 

města činí 14 349 tis. Kč. Schválena je 
individuální dotace Charitě 900 tis. 
Kč; dotační program Poskytovatelé 
soc. služeb 800 tis. Kč; výdaje na pro-
voz Family a Senior pointu 360 tis.Kč 
a DP Spolková činnost sociální a zdra-
votní ve výši 220 tis. Kč)

 Bezpečnost 19 926 tis. Kč
(Nosné jsou výdaje na provoz Měst-

ské policie ve výši 17 314 tis. Kč; doto-
vaný projekt asistent prevence krimi-
nality ve výši 1 572 tis. Kč. Výdaje na 
provoz Sboru dobrovolných hasičů a 
jednotku požární ochrany činí 900 tis.
Kč)

 Všeobecná veřejná správa
a služby 90 566 tis. Kč
(Významnými položkami v Místní 

správě jsou limit osobních výdajů 67 
051 tis. Kč, limit věcných výdajů 12 
350 tis. Kč. Výdaje Zastupitelstva měs-
ta představují celkem 4 040 tis. Kč; na 
městský informační systém půjdou 3 
000 tis. Kč a příděl do soc. fondu činí 
2 000 tis. Kč)

 Ostatní fi nanční operace 
22 000 tis. Kč
(Jde o daň, kterou město platí samo 

sobě v předpokládané výši 20 000 tis. 
Kč a dále výdaje na DPH ve výši 2 000 
tis. Kč).
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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

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

tel.: 566 620 261

Skupinové a individuální kurzy 
únoru

11. 01. 08. 02. 

  

  

cena 1 lekce:  300,- 

Dobrá praxe v inkluzivním vzdělá-
vání, půjčování speciálních pomů-
cek mezi školami, či toulavé auto-
busy pro mateřinky na Žďársku… 

Žďár se hlásí do další řady projek-
tu MAP II, což je Místní akční plán 
pro vzdělávání. Plusem tohoto tří-
letého projektu je možnost dotací 
od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a cesta k evrop-
ským zdrojům.

Společné plánování a sdílení akti-
vit mezi školami je hlavně o předá-
vání zkušeností a využívání dobré 
praxe.

„Udělali jsme si šetření, co kte-
rou školu nejvíce zajímá. Je to tře-

Předávají si zkušenosti
ba inkluzivní vzdělávání, vzdělávání 
nadaných žáků, či žáků se zrakovým 
postižením,“ vyjmenovává místosta-
rosta Josef Klement, který má škol-
ství a také MAP II ve své gesci.

Dobrá praxe škol ve způsobu 
vzdělávání těchto žáků se tak šíří i 
mezi ostatní „základky“ v regionu. 
„Patří sem třeba i sdílení pomůcek. Je 
nesmysl, aby každá škola měla široké 
spektrum pomůcek pro slabozraké a 
jinak hendikepované děti, když mají 
např. jen jednoho žáka. Ti žáci se buď 
mohou sdružit, nebo si školy mohou 
pomůcky mezi sebou půjčovat. Je to 
o vytvoření sítě možností,“ vysvětlu-
je Klement. Zajímavostí pro mateř-
ské školy jsou zase toulavé autobu-
sy. Zajišťují vzájemné poznávání 
a informovanost mezi školkami o 
jejich aktivitách a vybavení.

Do programu MAP město Žďár 
vstoupilo již před lety jako „troj-
ková“ obec a svým 5% podílem 
zaštiťuje projekt pro celkem 33 škol 
a školek v regionu. To městský roz-
počet stojí ročně 150 tis. Kč.

Koncem roku 2017 se do pokraču-
jícího MAP 2 přihlásilo již 31 škol 
ze Žďárska, což je víc jak povinná 
70% dotační povinnost. 

MAP sbírá informace z prostředí 
škol a školských zařízení, a zároveň 
je nutným dokumentem k podávání 
žádostí o dotace z evropských fon-
dů.

Za dva roky proběhla mezi peda-
gogy a vychovateli řada odborných 
seminářů a došlo i ke sblížení škol v 
rámci regionu. 

„S podporou projektu se konal i Den 
učitelů ve žďárském divadle. Myslím, 
že školství na Žďársku tímto projek-
tem pokročilo o stupínek výš, a je na 
dobré úrovni,“ věří Josef Klement. 
Na Místní akční plán navazuje i 
krajská varianta projektu.  -lko-

Školáci a studenti vědí, že po svátcích  to vypukne. 
Zkoušení, testy a boj o lepší známky na pololetí. 

Ti, kteří doposud brali  studium na lehkou váhu, 
nyní zažívají zbytečná muka a slibují si, že hned od 
února začnou „makat“. Uvidíme, jak dlouho jim dob-
rá vůle vydrží… 

Školní vysvědčení tak může mít víc podob. Pro jed-
ny vizitka, kterou se chlubí, pro druhé výčitka čer-
né na bílém, již je třeba schovat hodně hluboko… 

A nejlépe i před svými ratolestmi, kterým jednou 
budeme vyčítat…  

Jak mj. stojí ve Wikipedii, za školní vysvědčení vdě-
číme císařovně Marii Terezii.  V roce  1774 byl totiž 
na našem území zaveden Všeobecný školní řád, a 
kvůli povinné školní docházce bylo třeba zavést sys-
tém hodnocení prospěchu žáků. 

Vysvědčení se udělovalo až na konci školní docház-
ky. Koncem 19. století existovaly tři druhy vysvědče-

ní. Tzv. vysvědčení propouštěcí dostávaly děti, které 
dovršily potřebného věku a měly dostatečné znalosti 
z náboženství, vyučovacího jazyka a počtů.

Vysvědčení na odchodnou  obdrželi 14letí žáci, 
kteří ale neměli potřebné dovednosti, a podle uči-
telské konference se to ani nedalo očekávat. Toto 
vysvědčení neobsahovalo známky.

Vysvědčení frekventační se předávalo žákům, kteří 
z obecné školy  přecházeli na školu střední. -lko-

Školní vysvědčení zavedla císařovna
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Den otevøených dveøí: 12. 1. 2018, 8:00-17:00 hod.

Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.: 567 587 411

Konntaktakty:ty: VŠ VŠPJPJ, Tolslstého 16, 586 6 01 01 Jihlava 
email: studijnii@vs@vspj.pj.cz,cz, ww www.vw.vspjpj.cz.cz      facebobook.ok.com/vsp.jihllavaa

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. ÚNORA 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Technika, ekonomika, cestovní ruch,  
zdravotnictví a sociální práce.

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď.

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!
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Voda z kohoutku nám od 
ledna poteče za stejnou 
cenu jako v roce 2017, tedy 
za 95 Kč/m3…

 Lenka Kopčáková

Cena pro rok 2018 zůstává na 
úrovni loňska: vodné 54,50 Kč/
m3; stočné 40,40 Kč/m3, celkem 
94,90 Kč/m3. To je dle starosty 
Zdeňka Navrátila úspěchem města v 
jednání se Svazem vodovodů a kana-
lizací Žďársko. „Podařilo se dohod-
nout, že vodné se pro rok 2018 nena-
výší,“ dodává s optimismem.

Přesto má Žďár jednu z nejdražších 
cen pitné vody v ČR. Stačí se podí-
vat do cenové mapy Česka, např. 
na webu: pravdaovode.cz/srov-
nani-cen-v-s/. Je patrné, že např. 
Tábor a Semily jsou na tom ještě hůř 
(přes 105 Kč/ m3) ale Bruntál, kde 

je vodárna také v rukou obcí, platí 
47,73 Kč za m3 PV. 

Vysokou cenu vody ve Žďáře sta-
rosta vysvětluje velkými investicemi 
SVaKu do komplexní rekonstrukce 
kanalizační sítě na Stalingradě za sto 
mil. Kč, před asi deseti lety.

„Tehdy na to svazek přijal velké 
dotace, a s nimi i podmínky, že nebu-
de porušovat hospodářskou soutěž. 
Zavázal se k ročnímu růstu ceny vody 
ve výši asi 2 % + infl ace,“ popisuje 
Navrátil s tím, že svazek za těchto 
podmínek více investoval do infra-
struktury potrubí, přivaděčů, vodo-
jemů a ČOV, které dostával do kva-
litního stavu. 

„Finanční analýzy ale dnes již neod-
povídají ceně růstu vody a v případě 
Žďáru začíná docházet k fi nančním 
disproporcím. Město tlačí na SVaK, 
aby v této věci jednal,“ říká Navrátil.

Radnice chce v příštích dvou 
letech vést jednání i kolem stočné-
ho. „Věřím, že úprava bude možná i 
zde. Povinnosti vyplývající z dotací 
nám skončí v roce 2024. Pak bychom 
si snad mohli cenu vody začít řídit,“ 
doufá žďárský starosta.

Zástupkyně SVaK Žďársko Dag-
mar Zvěřinová pro ŽN potvrzuje, že 

předsednictvo po diskuzi na val-
né hromadě splnilo svůj úkol, a pro 
rok 2018 se podařilo udržet cenu 
vody na stávající úrovni. „Byla prove-
dena konsolidace ceny u stočného, a u 
pitné vody nás tento čin čeká po reali-
zaci projektu, na který žádáme dotaci, 
tj. ´Vodojemy Velké Meziříčí´. Projekt 
nám otevírá cestu k přepočtu vody,“ 
říká Zvěřinová s tím, že při dotacích 
je jednou z podmínek navyšování 
ceny vody. 

„Ale tato metodika byla velmi přís-

ná a cenu zvedala dosti rychle. I Stát-
ní fond životního prostředí uznal tuto 
skutečnost. Současně toto lze přepočí-
tat na mírnější růst, ale až s dokonče-
ným novým projektem,“ říká. Žďár prý 
sice takový projekt nemá, ale ostatní 
lokality ano. A to umožní přepočítat 
cenu v celém regionu. 

Otázkou podle Zvěřinové je, co 
bude s DPH u vodného stočného, a 
co s poplatky za vypouštění, place-
né státu. To je velká neznámá a při 
každém zásahu ze strany státu se to 
projeví v celém vodním hospodář-
ství.

„Naší snahou je cenu zastavit či při-
brzdit. Vodní hospodářství na Žďársku 
je v dobré kondici, ale neustále potře-
buje opravy a rekonstrukce. Tam ,kde 
jde o navýšení kapacity, i razantnější 
investice,“ dodává závěrem zástupky-
ně SVaK Žďársko.

Cenu vody snad brzy čeká přepočet

Kdo byl druhou adventní sobo-
tu u toho, potvrdí, jak tóny madri-
galů dokázaly rozechvívat klenby 
zámecké baziliky… 

Proslulý filipínský sbor Philippi-
ne Madrigal Singers je totiž spe-
cialistou na vokální renesanční a 
barokní hudbu. 

„Byl to jedinečný koncert, který 
dokreslil letošní Rok českého baroka 
ve Žďáře, a je i počinem nových turis-
tických možností pro Žďár,“ infor-
muje starosta Zdeněk Navrátil.

Na mysli má navázanou spoluprá-
ci města Žďáru n. S. s ambasádou 
Filipínské republiky v oblasti ces-
tovního ruchu.

Tato křesťanská, a převážně kato-
licky založená země totiž také uctívá 
svatého Jana Nepomuckého, posta-
vu českých dějin. Zelenohorský kos-
tel tedy bude zajímavým cílem pro 
tamní turisty. Sv. Jan Nepomucký 

proslul jako ochrán-
ce mostů, mlyná-
řů a plavců, či jako 
patron zpovědního 
tajemství…

„Jsme v kontaktu 
s cestovními agentu-
rami, které přiváží 
do Čech fi lipínské 
turisty. Očekáváme, 
že Zelená hora bude 
nově jejich cílem,“ 
doufá žďárský sta-
rosta. Výsledkem 
navázané spoluprá-
ce bylo právě 
vystoupení jednoho 
z nejvýznamnějších 
pěveckých sborů na 
Filipínách. Hudeb-
níci v rámci svého 
českého turné vystoupili ve Žďá-
ře zdarma, dobrovolné vstupné od 

posluchačů jde na několikamilióno-
vou opravu varhan v bazilice.  -lko-

KONCERT fi lipínského sboru Philippine Madrigal Sin-
gers byl zážitkem. Foto: Lenka Kopčáková

Filipínští turisté objevují Žďár…

TŘI KRÁLOVÉ PŘINESLI DARY. Nej-
méně 20 let se vždy kolem 20. prosince 
odehrává před Starou radnicí tradiční 
biblický příběh. Podstatu Vánoc tak v 
lidové hře připomínají farníci a studen-
ti církevních škol. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Živý betlém zahájil 
ve Žďáře svátky

Mezinárodní klání draků. 
Tak na to se v sobotu 13. 
ledna těší rychlobruslařský 
ovál u zimního stadionu ve 
Žďáře.

 Lenka Kopčáková

Dragon Boat Race on Ice, čili závod 
dračích saní na ledě proběhne 13. 1. 
2018. Již 5. ročník představuje jedineč-
nou akci v Evropě i ve světě. Ovšem 
kromě Číny, kde je kolébka draků… 

První národní závod dračích saní se 
totiž v Číně jel roku 2009, v autonomní 
oblasti Ningxia Hui, městě Yinchuan. 

Žďárská akce s podporou Českého 
svazu dračích lodí je jednak 4. Mistrov-
stvím ČR a zahajovacím závodem Mis-
trovství Evropy amatérských posádek, 
ale i počinem letošního šestidílného 
seriálu Závodů dračích lodí Vysočiny. 

„Jen při nepřízni počasí by se mohl 

závod o týden posunout, tedy na 20. led-
na. Uzávěrka přihlášek je 6. 1., ale před 
svátky již bylo přihlášeno 10 týmů. Ze 
zahraničních to byli např. Ľadový drak 
ze Slovenska a Dafe Plast SA ze Švýcar-
ska.Předpokládáme účast maximálně 30 
posádek,“ informuje pořadatel Vladi-
mír Ehl, který je i prezidentem Wind-
surfi ng clubu Velké Dářko.

Pro zajímavost, Velké Dářko, kde 
závod před téměř čtyřmi roky začal, 
má stejnou nadmořskou výšku jako 
Špindlerův Mlýn a Lipno. Lední draci 
z Yinchuan tedy zdejší nadšence inspi-
rovali k další atraktivní zimní aktivitě 
na „Moři Vysočiny“. V únoru 2014 se 
tu jel 1. ročník závodu ledních dračích 
saní…

Když se pak závod přesunul na rych-
lobruslařský ovál ve Žďáře, zname-
nal nejen bezpečnou umělou ledovou 
trať pro závodníky, ale zajásali hlavně 

fanoušci, pro něž je atrakce pohodlně 
přístupná. 

Letos bude na místě vyhřívaný spo-
lečný párty stan pro závodníky i náv-
štěvníky. Spolupořadatelem v péči o 
trať a zázemí je městská organizace 
Sportis. Trať závodu měří 100 m a star-
tuje vždy současně jeden pár dračích 
saní. 

„Originální ceny pro vítězné posád-
ky nám opět připravuje umělecký sklář 
Odřich Šimpach ze Škrdlovic, a letos jsou 
v duchu závodu obzvláště povedené,“ těší 
se Vladimír Ehl. 

Diváci a závodníci ani letos nepři-
jdou o ohňové a pyrotechnické efekty. 
Ty se pro větší zážitek přesouvají už na 
start. „Návštěvníci si také mohou i s dětmi 
vyzkoušet jízdu na dračích saních,“ nabí-
zí pořadatel.

Loni žďárští pořadatelé dostali nabíd-
ku města Superior ve Státě Wisconsin 

(USA), uspořádat závod současně ve 
Žďáře a Superioru, pomocí virtuální-
ho přenosu na obřích obrazovkách. 
Bohužel se aktivita nakonec neusku-
tečnila.

„Popudem našeho konání byl zpětně 
,probuzen Čínský drak´ v podobě zvýšené 
dvouleté aktivity pořádání těchto závodů 
v Číně a Kanadě.

Závody nově pořádají na krátkých dra-
čích lodích, na které mají připevněné brus-
le, a nepokračují v závodech na původních 
dračích saních,“ informuje Vladimír Ehl 
o novince. 

Čínu prý v tomto ale čeští pořadatelé 
prozatím kopírovat nebudou. „Pokra-
čujeme ve stejném stylu, na našich dračích 
saních... Čínu jsme oslovili s nabídkou 
spolupráce a rozvoje tohoto sportu. Nyní 
čekáme reakci, zda projeví zájem,“ dodá-
vá závěrem prezident Windsurfi ng clu-
bu Velké Dářko.

Chystá se souboj draků na ledě



www.deichmann.com

Hledáme prodavače
U nás jen 3x týdně na 5 hodin 
za 6.800,- Kč měsíčně 
+ provize a další benefity  
Skvělý kolektiv 
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PORA DKYNĚ Dagmar Čížková.
 Foto: Archiv

Dnes se opět vracíme k nejas-
nostem a problémům v pracov-
něprávních vztazích. Je dobré 
vědět, co smíme a co musíme.

 Lenka Kopčáková

Na naše otázky odpovídá JUDr. 
Dagmar Čížková ze žďárské Občan-
ské poradny na Dolní ulici. Lidé tu 
naleznou bezplatnou pomoc... Na 
poslední otázku prvního dílu, jaký 
vliv na skončení pracovního poměru 
má výpověď ze strany zaměstnance, 
nyní navazujeme.

Co když člověka k rozvázání pra-
covního poměru (PP) vedly vážné 
důvody?

V takovém případě uchazeč o 
zaměstnání doloží úřadu práce, že 
ho k rozvázání PP vedly vážné důvo-
dy. Pak získá nekrácenou podporu v 
nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 % 
a 45 %.

Co lze považovat za ony vážné 
důvody, pro které se podpora v 
nezaměstnanosti nekrátí?

Vážné důvody jsou uvedeny v § 5 
písm. c) zákona o zaměstnanosti, 
např. osobní péče o dítě ve věku do 4 
let, osobní péče o osobu závislou na 
pomoci jiné osoby, docházka dítě-
te do předškolního zařízení, povin-
ná školní docházka dítěte, místo 
zaměstnání druhého manžela, zdra-
votní důvody, jiné vážné důvody.

Zaměstnancům se někdy stane, 
že krátce po nástupu do práce s 
nimi zaměstnavatel skončí PP, 
aniž by to odůvodnil.

Jedná se nejspíš o zrušení PP ve 
zkušební době. Zaměstnavatel i 
zaměstnanec mohou zrušit PP ve 
zkušební době z jakéhokoliv důvo-
du, nebo bez uvedení důvodu. Zru-
šení PP ve zkušební době je nut-
né učinit písemně, jinak se k němu 
nepřihlíží. PP skončí dnem doruče-
ní zrušení, není-li v něm uveden den 
pozdější.

Jak je to s výpovědí z PP v době 
pracovní neschopnosti zaměst-
nance?

Po dobu pracovní neschopnosti 
je zaměstnanec v ochranné době a 
zaměstnavatel mu po tuto dobu nes-
mí dát výpověď.

Pokud si ovšem zaměstnanec tuto 

neschopnost nepřivodil úmyslně, 
nebo v opilosti, či při požití návyko-
vých látek. Zaměstnanec během své 
pracovní neschopnosti může dát 
výpověď bez uvedení důvodu. 

Umožňuje zákon zaměstnanci 
okamžitě skončit PP bez výpo-
vědní doby?

Zaměstnanec může PP okamži-
tě zrušit jen v těchto případech: a) 

Podle lékařského posudku nemůže 
dále konat práci bez vážného 
ohrožení svého zdraví a zaměstna-
vatel mu neumožnil v době 15 dnů 
ode dne předložení tohoto posudku 
výkon jiné, pro něho vhodné práce; 

b) Zaměstnavatel mu nevyplatil 
mzdu nebo náhradu mzdy do 15 
dnů po uplynutí období splatnosti, 
tzn. nejpozději do 15 dnů v měsí-
ci následujícím po měsíci, ve kte-
rém vzniklo zaměstnanci právo na 
mzdu. Zaměstnanci, který okamžitě 
zrušil PP, přísluší od zaměstnavate-
le náhrada mzdy ve výši průměrné-
ho výdělku za dobu, která odpovídá 
délce výpovědní doby, tj. nejméně 
dvěma měsícům. 

Stává se, že zaměstnavatel tlačí 
na zaměstnance, aby sami ukon-
čili PP?

Jsou případy, kdy zaměstnavatel 
chce skončit PP se zaměstnancem, 
který požádal o starobní důchod. 
Dovršení důchodového věku a 
pobírání starobního důchodu však 
není zákonným důvodem k rozvá-
zání PP. 

V řádném starobním důchodu je 
možné nadále pracovat a pobírat 
mzdu a důchod současně. 

 (Pokračování na str. 10)

Nejasnosti pracovněprávních vztahů

II. díl
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(Dokončení ze str. 9)
Navíc pracující starobní důchodce 

může žádat Českou správu sociální-
ho zabezpečení o přepočet starob-
ního důchodu, který v takovém pří-
padě bývá navýšen. 

Někdy zaměstnavatelé chtějí 
skončit PP se zaměstnankyní po 
skončení rodičovské dovolené. 
Jako důvod uvádí to, že pracovní 
pozice, kterou vykonávala před 
nástupem na mateřskou a rodi-
čovskou dovolenou, je obsazená 
jiným pracovníkem... 

V takovém případě platí, že po 
skončení RD zaměstnavatel sice 
nemusí zařadit zaměstnankyni na 
původní práci a pracoviště, ale je 
povinen jí přidělovat práci podle 
pracovní smlouvy. 

Pokud pro ni takovou práci nemá, 
jedná se o překážku v práci na jeho 
straně, a po dobu jejího trvání jí 
náleží náhrada mzdy ve výši prů-
měrného výdělku. V této situa-
ci někdy zaměstnavatel předkládá 
zaměstnankyni dohodu o skončení 
PP, nebo jí dá výpověď pro nadby-
tečnost v důsledku organizačních 
změn.

Může se tato zaměstnankyně po 
rodičovské dovolené proti takové 
výpovědi pro nadbytečnost brá-
nit?

Když půjde o účelové jednání 
zaměstnavatele, aby se zbavil dřívěj-

ší zaměstnankyně, kterou nahradil 
jiným zaměstnancem na stejné pozi-
ci a pracovišti, je výpověď neplatná. 

Je důležité, aby zaměstnankyně 
oznámila zaměstnavateli bez zby-
tečného odkladu písemně, že trvá 
na tom, aby ji dále zaměstnával, pak 
její PP trvá i nadále, a zaměstnava-
tel je povinen poskytnout jí náhra-
du mzdy. 

Zaměstnankyně se může bránit 
soudní žalobou o neplatnost výpo-
vědi ve lhůtě dvou měsíců ode 
dne, kdy měl PP skončit, tedy do 
dvou měsíců od uplynutí výpověd-
ní doby. V žalobě může uplatnit 
náhradu mzdy do doby, kdy jí bude 
umožněno pokračovat v práci, nebo 
kdy dojde k platnému skončení PP.

Takovým způsobem mohou 
postupovat všichni zaměstnanci, 
kteří mají za to, že jejich skonče-
ní PP ze strany zaměstnavatele je 
neplatné. 

A co když zaměstnankyně sou-
hlasí s dohodou o skončení PP, 
přičemž jí zaměstnavatel ústně 
slíbí, že jí vyplatí odstupné?

V takovém případě klientům 
doporučujeme, aby v dohodě o 
skončení PP bylo jasně uvedeno, že 
důvodem skončení PP je nadbyteč-
nost zaměstnance v důsledku orga-
nizační změny. 

Uvedením tohoto důvodu v doho-
dě vzniká nárok na odstupné ve 
výši jedno až třínásobku průměrné 
měsíční mzdy, podle délky zaměst-
nání u zaměstnavatele. 

Pokud by důvod organizační změ-
ny v dohodě nebyl uveden, nejspíš 
by zaměstnavatel nechtěl odstupné 
vyplatit a důvod organizační změny 
by popřel s tím, že skončit PP doho-
dou chtěl sám zaměstnanec. A u ÚP 
by to znamenalo snížení podpory v 
nezaměstnanosti na 45 % průměr-
ného čistého výdělku již od prvního 
měsíce, namísto 65 %.

Jak se může zaměstnanec bránit, 
když se zaměstnavatel opožďu-
je s výplatou mzdy, nebo ji vůbec 
nevyplácí?

Jak je již výše uvedeno, v situaci, 
kdy zaměstnavatel mzdu včas nepla-
tí, může zaměstnanec okamžitě zru-
šit PP, a kromě dlužné mzdy má ješ-
tě nárok na náhradu mzdy ve výši 
dvou průměrných výdělků. 

Pokud zaměstnavatel nezaplatí, 
nezbývá než poslat zaměstnavateli 
předžalobní výzvu k úhradě. Když 
ani poté nezaplatí, pak podat žalobu 
soudu. 

Jestliže zaměstnavatel nezaplatí ani 

na základě rozsudku soudu, je mož-
né předat případ k vymáhání dlužné 
částky exekutorovi.

Někdy se zaměstnavatel ocitne 
v insolvenčním řízení. Pak může 
zaměstnanec požádat úřad práce, 
aby mu dlužnou mzdu proplatil.

Má matka zákonné právo zůstat 
na rodičovské dovolené do 4 let 
věku dítěte?

Zákoník práce stanoví rodičov-
skou dovolenou pouze do 3 let věku 
dítěte. Pokud chce matka zůstat s 
dítětem doma o rok déle, tedy do 4 
let věku dítěte, je nutné, aby písem-
ně zaměstnavateli podala žádost o 
neplacené volno z důvodu péče o 
dítě do jeho 4 let. 

Toto volno však již není rodičov-
skou dovolenou a zaměstnavatel ho 
poskytnout může, ale také nemusí, 
záleží na něm. Kdyby zaměstnan-
kyně nedostala od zaměstnavatele 
souhlas a po dovršení věku dítěte 3 
let by se nevrátila do práce, mohla 
by dostat výpověď z důvodu poru-
šení pracovní kázně. 

Kdo za matku v době neplacené-
ho volna na rodičovské dovolené 
do 4 let věku dítěte platí zdravot-
ní pojištění?

Zdravotní pojištění je za matku 
placeno státem z titulu péče o dítě. 
Je nutné, aby matka o tomto uvědo-
mila svoji zdravotní pojišťovnu.

 Příště III. Díl.

Nejasnosti pracovněprávních vztahů

Vždy je dobré
vědět, co smíme,

a co musíme
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V recepci společnosti Telefl ex stál i 
letos Strom splněných přání. Tento-
krát na něm visely lístečky se vzkazy 
pro Ježíška od dětí ze SASky.

Zkratka SAS neznamená nic jiného, 
než dobročinný projekt Oblastní cha-
rity ve Žďáře n. S., v podobě Sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dět-
mi ze sociálně znevýhodněného pro-
středí.

Žďárská společnost Arrow Interna-
tional CR, a.s., člen skupiny Telefl ex, 
s oblastní charitou spolupracuje dlou-
hodobě. 

Letos odborníci na výrobu jedno-
rázových zdravotnických prostředků 
nadělovali dárky již potřetí.

„Děti si napsaly nebo nakreslily na 
přáníčko dárek, který by chtěly dostat 
od Ježíška, a my jsme těmito přáníčky 
ozdobili náš vánoční strom v recepci,“ 
říká Darina Hemzová z personálního 
oddělení společnosti. Již od listopadu 
se prý zaměstnanci po Stromu splně-
ných přání ptali… 

Pořizovali vysněné dárky, na ty dražší 
se lidé skládali. „Když dal třeba každý 
z oddělení stovku, mohli si dovolit kou-
pit dárek za 1000 Kč,“ popisuje Darina 
Hemzová zavedenou praktiku.

„Pořízené dárky naši zaměstnan-
ci také sami zabalili, a navrch připnu-
li dané přáníčko, abychom věděli, komu 
dárek náleží. Obdivuji, jak si na balení 
dali záležet, přinesli omašličkované dár-
ky jako z fi lmu, nádhera…,“ neskrývá 
radost.

Protože přáníčka nebyla jen od 

malých dětí, ale i od holek a kluků do 
16 let, mnohdy „Ježíšci“ spekulovali, 
co si vlastně pisatel lístečku přeje… Je 
pochopitelné, že lidé raději na strom-
ku sáhli po jednodušších přáních, jako 
jsou hračky a oblečení… 

„Náš princip je takový, že na strom-
ku nezůstane žádné přání nesplněné, a 
nikdo nesmí zůstat bez dárku. Firma 
tedy zbývající dárky dokoupila,“ dodá-
vá Darina Hemzová. Přáníček viselo 
na stromku kolem šedesáti, a fi rma ke 
každému dárku přidala vánoční bon-
boniéru.

K předání dárků zástupkyním SAS 
došlo v pátek 15. prosince, aby ještě do 
Štědrého dne stihly všechny dárky roz-
vézt. 

Jak pro ŽN upřesňuje sociální pra-
covnice projektu SAS Marie Utt en-
dorfská, dárky ze Stromu přání 
Telefl ex poputují za dětmi do Žďáru a 
blízkého okolí.

„Rodičům jsme vysvětlili, že dárky 
nekupuje žádná nadace, ale že „Ježíš-
kem“ jsou i lidé s průměrnými příjmy, 
kteří se před Vánocemi rozhodli obdaro-
vat někoho cizího, třeba i na úkor vlast-

ních dětí či blízkých,“ dodává zástup-
kyně Charity. Děti vyrobily pro dárce 
přáníčko, kterým chtějí alespoň trochu 
poděkovat a potěšit. 

„Podporujeme se zaměstnanci každou 
dobrou věc,“ říká za celý žďárský tým 
Arrow Darina Hemzová. „V létě jsme 
podpořili charitativní cyklojízdu Na kole 
dětem Žďárskými vrchy, což je projekt 
našeho zaměstnance Aleše Wasserbaue-
ra,“ dodává s tím, že výtěžek již pomá-
há onkologicky nemocným dětem 
a dětským oddělením nemocnic v 
Novém Městě na Moravě a v Jihlavě. 

Minipříběh
Pepíka nechtěl zklamat…

Jeden zaměstnanec Arrow si ze 
Stromu splněných přání vybral lís-
teček osmiletého kluka, který si 
přál Transformer Optimus  Prime, 
populárního autobota ze sci-fi  fi lmu 
Transformers, co se přetransformo-
vává na autobus či auto…

Pán se rozhodl, že jej tomu Pepí-
kovi (chlapci z přání) koupí, pro-
tože ví, o co jde. Jeho syn chce hrač-
ku také… Jenže když obešel všechna 
hračkářství, zjistil, že hračka je bez-
nadějně vyprodána. 

Druhý den se do práce vrátil zkla-
maný. Mohl tedy na Stromu přá-
ní vybrat jiný lísteček, a na ten prv-
ní zapomenout... Ale on ne. Pepíka 
nechtěl zklamat a vydal se hračku 
shánět do jiného města… (PI)

DÁRKY pro děti SAS čekaly pod Stromem splněných přání, než si je „Ježíšek“ 
vyzvedl a přenesl na to správné místo… Foto: archiv spol. Telefl ex

Telefl ex naděloval dárky dětem…  
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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.

 Ing. Petr Novák, kancelář č. 617, 
Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 
732 207 358, e-mail: gp.novak@
seznam.cz
Geodetické práce pro katastr 
nemovitostí a pro výstavbu. 
Zaměřování pozemků a staveb, 
vytyčování hranic, podklady pro 
projekty, zaměř. skut. provedení 
staveb.

Kamenictví

Geodetické práce

 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

 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, převod 
VHS,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

 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 kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truhářských 
výrobků. 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 přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 
2018.
S novým slunkem se těšíme na další 
setkání.

 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

 Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 622 164, 607 
778 849, po-čt 8-15 hod.
Vazby diplomových prací, časopisů, 
zhotovení kronik, opravy starých knih. 
Paspartování a rámování obrazů.

Klimatizace

Knihařství

 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

 Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd.

Dagmar Munduchová, Bohdalov 267, 
mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

nova zelena usporam.ai   1   13.10.2017   10:50:16
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Program na měsíc leden 2018

 Pořady pro děti
Dětské divadelní předplatné 
St 10. 1. 9.00, 11.00 a 14.00; Čt 11. 1. 

8.45, Městské divadlo
TEREZKA  A KOUZELNÉ AUTÍČ-

KO - Divadlo Tramtárie, trvá 45 minut.
Ne 21. 1. 15.00, Dům kultury
DĚTSKÝ KA RNEVAL S MÍŠOU 

RŮŽIČKOVOU

Kulturní minimum I. 
St 24. 1. 11.00; Čt 25. 1. 9.00 a 11.00, 

Městské divadlo
POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ - Divadlo 

Semtamfor, Slavičín. Trvá 55 minut.

 Divadla 
DP mimo předplatné 
Čt 18. 1. 19.00, Městské divadlo
POSLEDNÍ ARISTOKRA TKA  - 

Divadlo Na Jezerce, režie: A. Goldfl am, 
hrají A. Polívková, J. Hrušínský, M. 
Šplechtová, L. Hruška, D. Pfauserová,  
M. Sitt a ad. Vyprodáno.

Po 29. 1. 19.00, Městské divadlo
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC - Agentura 

Harlekýn, režie: V. Strnisko
hrají: S. Stašová, J. Nosek / F. Cíl, A. 

Daňková / K. Trnková, Z. Piškula / A. 
Vacula. Humorný příběh je zrcadlem 
našich směšných rodinných kotrmelců. 
Z lásky se dělají ty nejkrásnější i ty nej-
horší věci…

 Tanec a zábava
So 13. 1. 20.00 – pronájem, Dům kul-

tury 
DISKO V – LUKÁŠ VACEK

 Výstavy
9. 1. - 4. 2., Galerie Stará radnice
VÁCLAV MACH KOLÁČNÝ / 

OBRA ZY / OPUS PICTUS 
Vernisáž 9. 1. 17.00. Otevřeno: út-

pá 10.00-12.00 a 14.00-17.00; so a ne 
14.00-17.00.

10. 1. - 28. 2., Městské divadlo
PETR FAFÍLEK / OBRA ZY
Otevřeno hodinu před, a během před-

stavení.

 Připravujeme
10. 2. PLES KULTURY ŽĎÁR / DK
11. 2. VESELÉ PANIČKY WIND-

SORSKÉ / DP zelené / MD 
13. 2. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – 

DP žluté / MD
19. 2. NEPÁL / promítání a povídání 

/ Cafe u TH 
21. a 22. 2. SOUSEDSKÁ POHÁD-

KA  - DDP / MD 
21. 2. NORBI KOVACZ / vernisáž / 

KV 
22. 2. VLADIMÍR MIŠÍK A IVAN 

HLAS, koncert / MD
28. 2. ŽIVOT S KRA JTOU – DP 

komorní / MD. 
Od 2. 1. 2018 začíná prodej ZELE-

NÉHO, ŽLUTÉHO A KOMORNÍHO 
předplatného. Pokladna DK. Stávající 
abonenti kartičky s sebou (22. - 24. 1. 
noví zájemci; od 29. 1. prodej jednotli-
vých titulů).

Zveme své členy i zájemce z řad obča-
nů našeho města.

Po 8. 1. 14.30 Zahájení rehabilitační-
ho cvičení – sraz účastníků na recepci v 
zrcadlovém sálu ACTIVE SVČ, ul. Dol-
ní 3

Čt 11. 1. 9.00, ČP, 2.p.,dv. č. 305 Klu-
bové setkání – Připravované akce na rok 
2018, přihlášky. 

Čt 25. 1. 15.00 Bowling SAUNA – 
vedoucí M. Hrdinová.

Čtvrtek 4. ledna
17.00 MATKY NA TAHU O VÁNO-

CÍCH - Komedie (USA 2017, T 12+ 
2D) 

Matky Carla a Kiki, tentokrát o Váno-
cích!

19.30 KOLO ZÁZRA KŮ - Drama 
(USA 2017, T 12+ 2D)Drama vášně, 
násilí a zrady…režie W. Allen (Timber-
lake, Winslet a nový Allen).

Pátek 5. ledna
17.00 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN – 

Životopisné drama (USA 2017, T 2D)
Muzikál inspirovaný životem P. T. Bar-

numa, díky jehož vizionářství vznikl 
showbyznys.

19.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ - Sci-Fi (USA 2017, T 3D 

Sobota 6. ledna
14.30 ČERTOVINY - Pohádka (Čes 

2018, 2D) Po čertech hezká pohádka 
Zdeňka Trošky. David Prachař jako čert, 
se svým parťákem ve světě lidí… 

17.00 ČERTOVINY - Opakování. 
19.30 INSIDIOUS: POSLEDNÍ 

KLÍČ - Mysteriózní drama (USA / Kan 
2018, T 15+ 2D) Záhadná minulost 
parapsycholožky Elise… 

Neděle 7. ledna
14.30 ČERTOVINY - Opakování.
17.00 VELKÁ HRA  – Životopisné 

drama (USA 2017, T 15+ 2D) Molly 
Bloom, profesionální lyžařka, se  hrou 
osudu stala provozovatelkou tajných 
heren pro smetánku…( J. Chastain, I. El-
ba, K. Costner, M. Cera).

Čtvrtek 11. ledna
17.00 ZTRA CEN V DŽUNGLI – 

Akční drama (Aust / Kolum 2017, T 
12+ 2D) Dle těžko uvěřitelného, skuteč-
ného příběhu. Příroda zná jediné pravi-
dlo: Přežít!

19.30 MOTORHEAD - Clean Your 
Clock - Koncert (V Brit, T 2D)

Pouze jeden den na celém svě-
tě pro všechny, kteří vědí, jak zní 
MOTORHEAD!

Pátek 12. ledna
17.00 ZMENŠOVÁNÍ - Sci-Fi (USA 

2017, T 12+ 2D) Pod vidinou zbohatnu-
tí se nechal dobrovolně zmenšit! Skvělý 
Matt  Damon!

19.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ – opakování.

Sobota 13. ledna
14.30 ČERTOVINY - opakování.
17.00 ŠPINDL - Horská komedie (Čes 

2017, 12+ 2D) Dámská jízda tří sester na 
horách, v čele sarkastická postava s tváří 
Anny Polívkové. 

19.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA – 
Válečné drama (V. Brit. 2017, T 12+ 2D) 
Jeho šance byly nepatrné, ale zachránil 
svět. Jmenoval se Winston Churchill ( G. 
Oldman).

Neděle 14. ledna
14.30 ČERTOVINY - Opakování.
17.00 BORG/McENROE – Spor-

tovní (Švéd / Dán / Fin. 2017, T 2D) 
Legendy tenisu v životopisném dramatu.

Čtvrtek 18. ledna
17.00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA - 

opakování.
19.30 Filmový klub: LADY MACBE-

TH - Drama (V. Brit 2016, T 15+ 2D).

Pátek 19. ledna
17.00 TŘI BILLBOARDY KOUSEK 

ZA EBBINGEM – Krimi (USA 2017, T 
15+ 2D) Zavraždili jí dceru, a matka za-
čne jednat sama! Adept na Oskary 2018!

19.30 ZOUFALÉ ŽENY DĚLA-
JÍ ZOUFALÉ VĚCI - Komedie (Čes 
2018, 12+ 2D) Vstup hrdinky Olgy na 
svět (vzácnou polohou čelní) K. Issová, 
L. Vlasáková ad. Premiéra Filipa Renče!

Po 8. 1. 18.30 10 MILIARD - CO 
MÁTE NA TALÍŘI? - Dokument z cyk-
lu Promítej i Ty! Jaký způsob produkce 
potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí 
na této planetě? Vstupné zdarma.

Po 22. 1. 8.00-12.00 KNIHOVNA 
SENIORŮM Jarní kurz, více v čítárně. 

Čt 25. 1. ZNAKOVÝ JAZYK - Jaro 
2018.

Výstavy:
Do 31. 1., odd. pro děti a mlá-

dež, NEMÁME ČAS MYSLET NA 
NEMOC - výtvarné práce malých paci-
entů Nemocnice Nové Město n/M.

Po 8. 1. – po 19. 3., vestibul Čechova 
domu

OD ALGORITMŮ K POLARIZA-
CI aneb HRÁTKY S LÁSKOU. 

Společný tvůrčí projekt: Ivana Ode-

Když štědrovka zavoní
Ještě do 7. 1. jsou v Regionálním 

muzeu k vidění tradiční horácké advent-
ní a vánoční zvyky… Dozvíme se, co se 
dělo o svatoondřejské noci, jak probíhal 
Štědrý den, a jaké zvyky se např. vázaly 
se svátky Mláďátek, Jana Evangelisty a 
Třech králů… 

Velká válka očima 
Antonína Kurky

Od 23. ledna do 18. března 2018 Regi-
onální muzeum nabízí výstavu fotografa 
z 1. sv. války, Antonína Kurky.

„Byl feldwéblem, tedy šikovatelem v 
rakouské armádě. Odveden byl v roce 1915 
a většinu války strávil na italské fr ontě. 
Sloužil v 81. pluku, kam rukovala značná 
část mužů ze Žďárska,“ informuje o zají-
mavé akci historik Miloslav Lopaur.

Na snímcích uvidíme reálie ze živo-
ta vojáků v letech 1915–1918 - jak jedí, 
popíjejí, stavějí si odvšivárnu nebo 
pohřbívají kamaráda… 

Nechybí ani snímky dnes již neexistu-
jících detailů v krajině - dřevěné koste-
ly, domky chalupníků, vojenské baráky 
budované ve skalních stěnách. „Unikátní 
jsou záběry vojenské techniky, která musela 
být v Alpách dopravovaná pomocí souma-
rů,“ uvádí Lopaur.

Výstavu připravil autorův vnuk Radek 
Kurka z Třebíče, který při zpracování 
zhruba 500 deskových negativů strávil 
několik tisíc hodin (zhotovení fotogra-
fi í, vyčištění snímků, identifi kace osob, 
objektů i výzbroje). 

Návštěvníci výstavy uvidí i předměty z 
pozůstalosti Antonína Kurky, jako osob-
ní potřeby, výstroj či fotoaparát, kterým 
autor snímky nafotil.

Výstavu doplní zbraně a části výstro-
je ze sbírek Městského muzea v Bystři-
ci n/P., Horáckého muzea v N. Městě 
n/M., a jihlavského Muzea Kraje Vysoči-
na. (Redakčně upraveno)

1. 1. MUDr. Ondřej Bartoš, Na 
Městečku 310, Nové Veselí (566 667 
236)

6. 1. a 7. 1. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

13. 1. a 14. 1. MUDr. Olga Seme-
rádová, Palachova 35, ZR 6 (774 430 
777)

20. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojí-
renská 6, ZR 1 (566 642 545)

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

27. 1. a 28. 1. MDDr. Zuzana 
Kopicová, nám. Republiky 63, ZR 1 
(731 533 340)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. 
Aktuálnost zubní LPS sledujte na 

www.nnm.cz. Zubní LPS v Jihlavě 
na  www.nemji.cz/zubni-pohotovost 
(víkendy a svátky 8.00–12.00, tel: 567 
157 211).

Pozor, zubní LPS Úrazová nemoc-
nice Brno, Ponávka 6, již nově nepo-
skytuje  non-stop službu (všední dny 
18.00–24.00; volné dny 8.00–20.00, 
tel: 545 538 421).

Knihovna M. J. Sychry        

Kino Vysočina Kultura Žďár n. S.

Tvrz

Klub kardiaků

Sobota 20. ledna
14.30 COCO - (USA 2017, ČD, 2D) 

Nový animák pro malé i větší! 
17.00 CIZINEC VE VLAKU - Th ril-

ler (USA 2018, T 12+ 2D)
Kdo je tajemný cizinec a proč ho má 

najít? L. Neeson v napínavém závodě o 
život…

19.30 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI - opakování.

Neděle 21. ledna
14.30 ŠPINDL - opakování.
17.00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA - 

opakování.

Středa 24. ledna
13.00 Bio senior: ZAHRA DNICTVÍ: 

NÁPADNÍK - Drama (Čes / Slov 2017, 
2D) Představy rodičů o štěstí jejich dětí 
(Hřebejk-Jarchovský)

15.00 Bejby kino: ZOUFALÉ ŽENY 
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI - opakování.

Čtvrtek 25. ledna
17.00 S LÁSKOU VINCENT – Ani-

mované drama (V. Brit / Pol 2017, T 
12+ 2D) Snímek o malíři Vincentovi van 
Goghovi je kombinací hraného fi lmu a 
animace originálních olejomaleb!

19.30  NA KONCI SVĚTA  – Gay 
romance (V. Brit 2017,T 12+ 2D) Nejsu-
verénnější britský debut posledních let. 

Pátek 26. ledna
17.00 VŠECHNY PRA CHY SVĚTA - 

Mysteriózní (USA 2017, T 15+ 2D)
Zoufalá matka uneseného Johna se 

snaží přesvědčit jeho miliardářského 
dědečka, aby zaplatil výkupné. M. Willi-
ams, M. Wahlberg, Ch. Plummer).

19.30 LABYRINT: VRA ŽEDNÁ 
LÉČBA - Sci-Fi (USA 2018 T 12+ 2D)

Vyvrcholení kultovní série!

Sobota 27. ledna
14.30 DUKÁTOVÁ SKÁLA - Pohád-

ka (Čes 2017, 2D) Pátraní po hradním 
pokladu…(M. Dejdar, M. Zouhar, F. 
Blažek ad.)

17.00 FILM NASLEPO - Nevíte, 
na co jdete, nic neplatíte, když vás fi lm 
nezajímá nebo jste ho již viděli, můžete 
odejít. Kdo zůstane do konce, zaplatí do 
klobouku částku, na kterou si fi lm cení!

19.30 LABYRINT: VRA ŽEDNÁ 
LÉČBA – opakování.

Neděle 28. ledna
14.30 ČERTOVINY - opakování.
17.00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 

ZOUFALÉ VĚCI - opakování.

Pokladna KV otevřena hodinu před 
představením do začátku posledního 
představení; telefon: 564 407 559

hnalová – texty; žáci ZUŠ F. Drdly, pod 
vedením J. Mifk ové - kresby, texty; Anto-
nín Vystrčil – fotografi e.

Po 8. 1. 17.00 - vernisáž výstavy A. 
Vystrčila a hostů z Fotoklubu Freeland; 
Út 23. 1. 17.00 - vernisáž výstavy prací 
žáků ZUŠ F. Drdly

Po 19. 3. 17.00 - derniéra projektu 
spojená s oceněním nejlepších autor-
ských prací žáků ZUŠ F. Drdly (hudba 
žáci ZUŠ F. Drdly).

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

Klub českých turistů

Hokej

Volejbal

Zimní sporty
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Žďárské noviny

z04-skloE

Významná hudební výročí… 
Nový rok s osmičkou na konci přiná-

ší významná výročí nejen naší  repub-
lice, ale i městu Žďár n. S., především v 
hudební oblasti. 

Oslavíme 170. výročí založení Svato-
pluku, 150. výročí od narození houslisty 
a skladatele Františka Drdly,  90 let od 
založení ZUŠ F. Drdly, a  DPS Žďárá-
ček tu je už 45 let.  Také budova ZUŠ na 
Doležalově náměstí slouží už 40 let…

Shání připomínky 
časů minulých

Ředitelka školy Dana Foralová se pro-
střednictvím ŽN obrací na spoluobčany. 

ZUŠ F. Drdly v roce 2018 chystá výsta-
vu a prosí lidi ze Žďáru i z okolí, pokud 
vlastní nějaké doklady, třeba žákovské 
knížky, vysvědčení, fotografi e pracovní-
ků školy i žáků, či fotografi e týkající se 
Františka Drdly,  o zapůjčení těchto při-
pomínek časů dávno minulých. 

„Rádi bychom sesbírali a následně i vysta-

Bruslení veřejnosti
Po 1. 1. 14.00-15.30
Ne 7. 1. 10.45-12.15
So 13. 1.10.45-12.15
Ne 14. 1.16.00-17.30
V době tisku ŽN byly jen rozpisy veřej-

ného bruslení v areálu zimního stadionu 
na prvních 14 dní v lednu. Sledujte dále 
www.sportispo.cz. 

Pro běžkaře
Vyznavači bílé stopy míří do Ski regi-

onu Žďársko. Na www.skizdarsko.cz 
najdete užitečné informace o lyžařských 
tratích v okolí města, a o jejich stavu a 
úpravě běžeckých stop. -lko-

Vánoční besídka
Moje vnučka Markétka navštěvuje 

zámeckou národní školu ve Ždáře nad 
Sázavou 2, která patří ke 4. ZŠ. Vnučka 
mě pozvala na vánoční besídku školky a 
školy v místní Sokolovně.

Vystoupení žáčků bylo milé, dojemné, 
v příjemné předvánoční atmosféře. Sál 
plný rodičů a prarodičů nadšeně tleskal, 
a sem tam ukápla slza.

Velký dík patří nejen dětem, ale přede-
vším všem učitelkám. Za vystoupením 
žáků byla vidět jejich obětavost, nad-
šení a hodiny práce strávené nácvikem 
vystoupení.

Děkuji za všechny přítomné. Vážíme si 
Vaší práce. PhDr. K. Němcová

Veřejná diskuze
St 10. 1. 18.00, jídelna ZŠ Palachova 35
NÁDRA ŽNÍ – MĚSTSKÁ TŘÍDA 

část 2
Setkání s občany v režii města Žďár n. S. 

Vzdělávací akce 
Senior a Family Point (poliklinika, zdar-

ma)
Út 9. 1. 16.30; Út 30. 1. 15.30-16.30 
BYSTŘENÍ HLAVIČEK - Rodiče s lek-

torkou Janou Rudelovou na téma paměťo-
vé funkce v období dětství a rodičovství…
Jak pomoci dětem „naučit se učit“.

Út 9. 1. 9.30
PRVNÍ POMOC PRO SENIORY – 

Co dělat v situacích, které vyžadují okamži-
tou reakci. Lektorka Alena Velechovská.

Pá 12. 1. 9.00-10.00
ZDRA VOTNÍ MONITORING 

-Měření krevního tlaku a analýza tělesných 
hodnot.

Út 16. 1. 9.30
INTIMNÍ ŽIVOT V SENIORSKÉM 

VĚKU - MUDr. Jelizaveta Mašková.

Út 23. 1. 9.30
PRVNÍ POMOC PRO DĚTI – Co 

dělat v situacích, které vyžadují okamžitou 
reakci. Lektorka Alena Velechovská.

 -lko-

Nám. Republiky 11
So 6.1. | 21.00
Vítej 2018
LetRourou + John Hayllor
Út 9. 1.; St 10.1. | 19.00
Chytrý kvíz
Pá 12. 1. | 20.00
Slam Poetry
Ne 14. 1. | 19.00
Bohoslužba v Batyskafu.

Hokej SKLH Žďár n.S. 
Muži – 2.liga 
St  3. 1. 18.00 ZR - HC Tábor 
St 10. 1. 18.00 ZR - BK Havlíčkův 

Brod 
So 13. 1. 17.30 ZR - HC David Servis 

České Budějovice
So 27. 1. 17.30 ZR - NED Hockey 

Nymburk

Extraliga staršího dorostu
St 17. 1. 17.00 ZR - HC Letci Letňa-

ny
Pá 19. 1. 18.45 ZR - AZ Havířov
Pá 26. 1. 17.00 ZR - BK Mladá Bole-

slav

ELIOD extraliga 
mladšího dorostu 

Čt  4. 1. 16.00  ZR - HC Dynamo Par-
dubice 

So  6. 1. 16.30 ZR - BK Havlíčkův 
Brod

Čt 11. 1. 16.30 ZR - HC Dukla Jihla-
va

So 13. 1. 14.15 ZR - HC Letci Letňa-
ny

Út 16. 1. 16.00 ZR - HC Kometa 
Brno

Pojď hrát hokej
St 24. 1. 16.00; každou sobotu a nedě-

li ráno, ve středu když nehraje „A“ tým 
zápas. Aktuální časy na www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice 
(stačí i lyžařské), přilba (i cyklistická). 
Veškeré tréninky zdarma, možnost bez-
platného zapůjčení výstroje. 

Po 1. 1. Novoroční výšlap na Pepe-
rek (ST) 10-16 km, 9.00 MěÚ

So 6. 1. Fryšava – Nové Město n/M 
(N) 12 km, 10.30 nádraží ČD

So 13. 1. Okolí ZR a na Dračí sáně 
na Pilák (L) 10  km, 9.00 MěÚ

So 20. 1. Slavnostní oheň na Čeřín-
ku (ST) 12 km, 7.15 nádraží ČD

So 27. 1. Cestou do neznáma - ZR 
(L) 15 km, 8.30 nádraží ČD

Náročnost tůry: L – lehká, N – nároč-
nější, ST – středně těžká, T – těžká.

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí. Změna programu 
vyhrazena.

Tělocvična ZŠ Palachova
So 6. 1. 10.00 a 12.00, Havlíčkův Brod 

(kraj. přebor - kadetky)
So 20. 1. 10.00 a 12.00, Bedřichov (kraj. 

přebor - kadetky)
Ne 21. 1. 9.00, Jihlava, Drásov, H. Brod 

(kraj.přebor – junioři)
10.00 a 12.00, KTCM Jihlava (krajský 

přebor – žáci)
So 27. 1. 10.00 a 13.00, Havl. Brod 

(krajský přebor – muži)
So 28. 1. 10.00 a 12.00, Třebíč (krajský 

přebor - kadetky).

vili co nejvíce dokumentů, fotek a  předmě-
tů, které nějak souvisejí s naší uměleckou 
školou v její dlouhé historii, nebo které 
mají spojitost s osobností žďárského rodá-
ka Františka Drdly, jehož jméno naše ško-
la nese,“ vysvětluje ředitelka. Informace 
přijímá na tel 725 949 609, email: dana.
foralova@seznam.cz. -lko-
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