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Téměř 73 let po válce udělili zastupitelé Čestné 
občanství města Žďáru nad Sázavou 94leté Jarosla-
vě Doležalové ze Žďáru 2. Oceňují tak její osobní 
statečnost při záchraně židovské dívky.  

V porevolučním období Žďáru jde o již sedmé 
udělení čestného občanství. Více přinášíme na str. 
18.

Naposledy je v červnu 2014 získal Josef Chromý, 
za mimořádnou propagaci města v zahraničí. V říj-

nu 1998 se stal čestným občanem města Jindřich 
Bílek in memoriam, pilot a stíhač 310. stíhací peru-
ti RA F. Po válce emigroval s rodinou do Anglie.

V květnu 1995 zastupitelé udělili čestné občanství 
města hned čtyřem válečným vojákům in memori-
am. Prvním byl plk. Josef Svatoň, hrdina světové 
války. Účastnil se bojů u Dunkerque. Po válce emi-
groval do Kanady.

Št. kpt. Jindřich Leskauer, radiotelegrafi sta 311. 

bombardovací peruti RA F, zahynul v roce 1941 nad 
Severním mořem.

Mjr. Bohuslav Holemář bojoval v Africe, po 
výcviku v Anglii byl poslán do Sovětského svazu. 
Vrátil se jako major zahraniční armády.

Št. rtm. Vladislav Břečka byl střelec v leta-
dle Welington u 311. bombardovací perutě RA F. 
Zemřel v roce 1942 při čištění kulometu. -lko-

 Více na str. 18

JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ převzala z rukou starosty Zdeňka Navrátila čestné občanství města Žďáru n. S. Vyznamenal ji také izraelský velvyslanec Daniel 
Meron (na snímku uprostřed).  Foto: Lenka Kopčáková

Jaroslava Doležalová je čestným občanem
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V lednu jsme si zvolili prezi-
denta České republiky na příš-
tích pět let. Víme, jak 
volil Žďár po čtvrtích.

 Lenka Kopčáková
Z celkem devíti kandidátů po prv-

ním kole (12. a 13. 1.) byli nejúspěš-
nějšími Ing. Miloš Zeman (SPO) a 
prof. Jiří Drahoš (BEZPP). 

Ve druhém kole prezidentských 
voleb (26. a 27. 1.) pak dalo necelých 
52 % českých voličů svůj hlas Miloši 
Zemanovi, a ke 49 % voličů  dalo hlas 
Jiřímu Drahošovi. 

Staronovým prezidentem tedy je 
Miloš Zeman. Vyhrál ve všech krajích 
kromě Prahy, středních Čech, Liberec-
kého kraje a Královéhradeckého kra-
je. Na „své“ Vysočině Zeman sklidil 
téměř 56 %, tedy 163 267 hlasů. Pro 
Jiřího Drahoše v našem kraji hlasovalo 
něco přes 44 %, tedy 129 080 voličů. 

Inaugurace prezidenta, na které 
Miloš Zeman složí prezidentský slib, je 
v plánu na čtvrtek 8. března.

A jak jsme prezidenta
volili my, Žďáráci: 

V 1. kole prezidentských voleb byla v 

celkem 26 volebních okrscích volební 
účast něco přes 65 % a voliči odevzdali 
11 373 platných hlasů.

Z devíti kandidátů na prezidenta ČR 
obdrželi ve Žďáře nejvíce hlasů Miloš 
Zeman (4.628 hlasů, 40,69 %) a dru-

VZPOMÍNKA  na červen 2014, kdy Žďárští prezidenta Miloše Zemana tradič-
ně vítali chlebem a solí…On na historický prapor města připevnil pamětní prezi-
dentskou stuhu, která je tu dodnes….  Foto: Lenka Kopčáková 

Zvolili jsme staronového prezidenta

Strategii rozvoje centra města 
Žďáru nad Sázavou má nyní na sto-
le městský architekt Zbyněk Ryš-
ka, spolu s kolegy z odboru rozvo-
je a územního plánování. Centrum 
města rozčlenili na 13 menších 
území.

Budou součástí strategie, jak smě-
řovat dál podobu a styly různých 
částí centra Žďáru. Zatím pracovní 
výstup nedávno na tiskové konfe-
renci představili zástupci radnice.

V minulých letech město opravi-
lo náměstí Republiky, Havlíčkovo 
náměstí a navazující prostory. „Již 
projektujeme ulici Nádražní od pošty 
k Ivanovi, a chceme pokračovat pěší 
zónou k centru,“ přibližuje starosta 
města Zdeněk Navrátil.

Městský architekt nyní cílí na 
okolí Tvrze, Farská humna, Nábřež-
ní ulici, také na atrium za obchod-
ními domy, na okolí městského 
divadla, knihovny či prostředí něk-
terých nosných ulic… 

Odborníci současně hledají for-
mu, jakou by město mělo zadat 
projekty. To může učinit buď kla-
sickou zakázku, nebo vyhlášením 
architektonické soutěže. 

Lidé na radnici si uvědomují, že 

strategie rozvoje centra může být 
aktivitou na příští desetiletí, kon-
cepci ale chtějí znát do letošního 
června.

Ještě v lednu tedy úřad oslovil 
všechny správce inženýrských sítí 
ve sledovaných lokalitách, zda v 
nejbližších letech nechystají nějaké 
rekonstrukce. „Tato informace je pro 
nás velmi důležitá, a podle ní budeme 
směřovat své priority,“ uvádí starosta 
Navrátil.

Následně úřad předloží projekt 
komisi regionálního rozvoje a život-
ního prostředí. Ta materiál zfi nalizu-
je do rady města. 

V březnu bude téma představeno 
veřejnosti. 

„Chceme nechat občany vyjád-
řit se k jednotlivým lokalitám, co je 
kde pálí nejvíc, a co cítí, že je potře-
ba,“ očekává starosta. Právě názory 
veřejnosti  budou mít také vliv na 
to, jaké priority lokality dostanou. 
Městský architekt pak navrhne radě 
města nejvhodnější etapizaci. 

„Bylo by dobré, aby se fi nální mate-
riál stal součástí strategie rozvo-
je města a byl inspirací i pro příští 
zastupitele města,“ uvítal by starosta 
Zdeněk Navrátil. -lko-

Na radnici promýšlejí novou 
strategii centra města V krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ 

nedávno zvítězilo město Žďár nad Sáza-
vou. 

To díky svým občanům, kterým není 
líno vysloužilý elektrospotřebič donést do 
červeného kontejneru, určeného na elek-
troodpad, nebo přímo na sběrný dvůr v 
Jihlavské ulici. 

Jak známo, tříděním elektroodpadu se 
omezuje počet černých skládek, ale hlav-
ně, jeho zpětným zpracováním lze vytěžit 
kovy jako měď, cín, hliník, zinek, a dokon-
ce i zlato..

Soutěž v třídění elektroodpadu pořádá 
Kraj Vysočina ve spolupráci s fi rmou Eko-
Kom, v rámci cyklu „My třídíme nejlépe“. 

„Podstatné byly výsledky za období od října 
2016 do září 2017.

Za sledované období se Žďáru povedlo 
vytěžit v průměru 5,4 tuny odpadu na jeden 
wintejner, tedy speciální kontejner na sběr-
ném dvoře,“ informuje místostarosta Josef 
Klement, s poděkováním občanům.  

Jako symbol vítězství město Žďár 
obdrželo symbolickou sošku muže se sta-
rým vysavačem a fi nanční odměnu 20 tisíc 
korun. „Peníze šly obecně do odpadového 
hospodářství města,“ říká Josef Klement.
 -lko-

VÍTĚZNÁ SOŠKA  pro Žďár.
  Foto: Jakub Axman

Žďáráci vyhráli v třídění elektra

Výsledky prvního kola
Topolánek Mirek
(Senátoři BEZPP) 380 hlasů 
Horáček Michal
(Občan BEZPP)768 hl. 
Fischer Pavel
(Senátoři BEZPP) 1.522 hl.  
Hynek Jiří (Poslanci REAL) 145 hl. 
Hannig Petr
(Poslanci Rozumní) 41 hl. 
Kulhánek Vratislav
(Poslanci ODA) 59 hl.
Zeman Miloš (Občan SPO)
4.628 hl. 
Hilšer Marek (Senátoři BEZPP) 
925 hl.
Drahoš Jiří (Občan BEZPP)
2.905 hl.  

Výsledky druhého kola
Volební účast překročila 71 % a 

úplně nejvyšší byla v okrsku č. 23 
na ZŠ Švermova (80,5 %). Voliči ve 
Žďáře odevzdali 12.384 platných 
hlasů..

Zeman Miloš (Občan SPO)
6.674 hlasů (54 %)
Drahoš Jiří (Občan BEZPP) 5.710 

hlasů (46 %).
V tabulce pro zajímavost uvádíme i 

volební účast v 1. kole. 

hý nejúspěšnější u žďárských voličů 
byl Jiří Drahoš (2.905 hlasů, 25,54 %). 
Pomyslný bronz by patřil Pavlu Fische-
rovi (1.522 hlasů,13,38 %).
Zde jsou přehledy:
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Letošní štědrost dárců
Tříkrálové sbírky překvapila

Přes 3,3 miliónů korun se sešlo 
v celkem 507 tříkrálových kasič-
kách. Dárci na okrese Žďár n. S. 
byli letos skoro o 255 tisíc štědřej-
ší, jak v roce 2017. 

Taková jsou závěrečná čísla letoš-
ní osmnácté Tříkrálové sbírky, která 
probíhala na území ČR v první polo-
vině ledna.

V našem regionu sbírku společně 
s tříkrálovými asistenty a koledníky 
organizovala Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou.

„Závratná částka letošního výtěžku 
dokazuje, že pomoc Charity považu-
jí lidé stále za důležitou a potřebnou,“ 
cení si ředitelka žďárské Charity Jana 
Zelená.

Jak říká, velká část výtěžku podpoří 
stávající služby, např. pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením, 
s chronickým onemocněním, služby 
pro seniory, sociálně slabé rodiny, 
duševně nemocné, či lidi umírající.

„Část výtěžku poputuje na podporu 
tzv. Charitní záchranné sítě – nového 
projektu pomoci pro lidi v akutní nou-
zi,“ vysvětluje Jana Zelená 

Zdejším dvěma tisícům koledníků 
vzkazuje velké díky za jejich nasaze-
ní, a dárcům za štědré dary. 

Vše vyjadřuje citátem Matky Tere-
zy:

„Člověk nežije tolik z lásky, kterou 
přijímá, jako mnohem více z té, kterou 
daruje…” -lko-

ČÁST VÝTĚŽKU poputuje na podporu tzv. Charitní záchranné sítě – nového 
projektu pomoci pro lidi v akutní nouzi.
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Slavnost a ohňostroj v první letošní podvečer na 
lidmi zaplněném žďárském náměstí nás přenesl do 
tzv. roku českých osmiček. 

Republika slaví sto let, i výroční milníky, které se 
udály v letech 1938, 1948 a 1968. 

Když pěvecký sbor Svatopluk zapěl naši národní 
hymnu, lidé zpívali s ním. Zajímavé je, že úctu stát-
ní hymně snětím čepice z hlavy projevili většinou 
jen dříve narození muži… 

Závěrečný ohňostroj, tradičně v režii fy. Smištík, 
doprovázený fi lmovou hudbou, diváky nadchl. 

Letos má i město Žďár svá výročí: 170 let Svato-
pluku, 150. výročí narození houslisty a skladatele 
Františka Drdly, a Žďáráček nám zpívá už 45 let…

Při pohledu do hlubší historie: právě před 690 
lety zažila Vysočina zemětřesení, při němž se 4. a 
5. srpna 1328 sesulo mnoho dolů. U nás se třásla 
Rozštípená skála…

Dne 17. června 1928 navštívil Žďár prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho snímek s krojova-
ným děvčátkem v náruči byl inspirací pro pozdější 
poštovní známku. 

V srpnu 1938 jednal na žďárském zámku o 
německých požadavcích anglický rejdař lord Run-
ciman… 

Tak ať je ten letošní osmičkový rok 2018 jen šťast-
ný! -lko-

BEZ OČEKÁVANÉHO ohňostroje by ve Žďáře snad nový rok ani nemohl začít. Sledovaly jej tisíce lidí. Foto: Lenka Kopčáková

Novoroční ohňostroj uvedl jubilejní rok

Žďár získal evropskou dotaci 
na rozsáhlou revitalizaci měst-
ské zeleně. Ta se ale neobejde 
bez prvotního kácení.

 Lenka Kopčáková

V roce 2018 dojde ve Žďáře k 
obnově přibližně 2.141 dřevin. Zása-
hy má automaticky doplňovat počet-
ná výsadba, takže ve výsledku při-
bude asi o čtvrtinu více dřevin, než 
kolik se vykácí.

O obnově zeleně ve Žďáře nad 
Sázavou se diskutuje již nejméně dva 
roky - na odborné i lidové úrovni. 
Radnice si nechala vypracovat evi-
denci veškeré městské zeleně a její-
ho stavu, a obrátila se na zahradního 
architekta a dendrologa Josefa Souč-
ka o zhodnocení a návrh řešení. 

Město chce provést revitalizaci 
zeleně, která zdejší přírodní prostře-
dí ozdraví, a přizpůsobí se také dneš-
ním požadavkům z hlediska alerge-
nů. 

Vybraných šest lokalit
Odborník navrhl ošetření stávají-

cích dřevin a plán kácení, osazování i 
úpravy pěších cest. Z několika veřej-
ných projednání město získalo názo-
ry občanů, které byly zapracovány.

Úpravy, jimiž žďárská zeleň v nej-
bližší době projde, mají být zákla-
dem přírodního prostředí města pro 
příští generace. Dle zástupců radnice 
zdravým a účelovým.

Odborník doporučil prioritně se 
zaměřit na šest žďárských lokalit. 

Jsou to: Hřbitov Jamská a oko-
lí Horního rybníka; Horní hřbitov 
u kostela Nejsvětější Trojice a jeho 
vstupní prostor; Vodojem - od ulice 

Štursova po bytovky ul. Jamboro-
va; Park u 5. ZŠ a lokalita sídliště ul. 
Haškova, Chelčického; Chodník od 
nádraží ke Žďasu a přístup do Žďasu 
od ulice Strojírenské; ulice Neuman-
nova – sídliště.

Na svůj projekt revitalizace a obno-
vu zeleně se radnici podařilo získat 
evropskou dotaci z Operačního pro-
gramu životního prostředí. Ve Žďáře 
proběhla i soutěž na architekta - kra-
jináře města.

„Získání dotace ale podmiňuje prove-
dení prací v rychlém sledu. Proto jsme 
ještě před Vánocemi zadali výběrové 
řízení na dodavatele prací,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Takže nyní do jara budou ve Žďá-

ře hojně slyšet motorové pily. První 
na řadě jsou totiž dřeviny určené k 
vykácení. To se musí stihnout nej-
déle do konce března, než začnou 
hnízdit ptáci. Po odstranění kmenů 
začne nová výsadba zapěstovaných 
stromů a zeleně…

Dotace je dle Navrátila pro Žďár 
velkou šancí. Jak napověděla inven-
tura městské zeleně, a ukázala i 
realita při říjnovém orkánu, stav 
některých dřevin je opravdu na 
pováženou. 

„Loňské vichřice nás jen utvrdily 
v tom, že není nač čekat. Nejde tu o 
pouhé zkrášlování okolí, ale důleži-
tou roli hraje i bezpečnost našich 
občanů. Strom, který vloni spadnul 

na plot mateřské školy, byl takovým 
zdviženým prstem,“ míní starosta.

Během jara a léta poběží údržba a 
bezpečnostní zásahy do dřevin, dále 
bude probíhat úprava okolí a výsad-
ba nových dřevin, aby do 30. 11. 
2018 bylo vše hotovo.  

Obnova zeleně má probíhat kon-
cepčně a s rozvahou. 

Na webu města zelen.zdar.cz 
se občan dozví všechny podstat-
né informace; co, kdy a jak se bude 
dělat. Jsou tu i kontakty pro případ-
né dotazy.

Radnice očekává, že lidé budou 
reagovat zejména v nejlidnatějších 
lokalitách, kde si již ke stávající a 
mnohdy přerostlé zeleni vytvoři-
li vztah. V některých případech jde 
dle starosty Navrátila také o alergen-
ní stromy, které do sídlišť nepatří. 
Budou vyměněny za bezproblémo-
vé kultivary. Předpokládaný objem 
nákladů akce činí 7,2 mil. Kč. Evrop-
ská dotace činí 60 %, tedy asi 4,1 mil. 
Kč. Jak ale šéf radnice hlásí, v soutěži 
se městu podařilo cenu snížit asi o 
třetinu, takže město ušetří. 

Nyní běží stejný projekt revitali-
zace zeleně na Stržanově. „Čeká nás 
ještě Veselíčko, s asi dvaceti dřevina-
mi k údržbě a řešení; na Mělkovicích 
a Radoníně máme v majetku města 
minimum dřevin,“ dodává starosta k 
místním částem. 

Jakkoli prý může úprava zeleně 
vypadat na první pohled drasticky, je 
potřeba si uvědomit, že začíná něco 
velkého, s pozitivním přínosem pro 
příští generace. 

„Stromům a keřům trvá třeba i desít-
ky let, než vyrostou do plné krásy, užijí 
si je tedy hlavně naše děti.“ vysvětluje 
starosta Zdeněk Navrátil.

HŘBITOV Jamská a okolí Horního rybníka patří k místům, která revitalizace 
zeleně čeká.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďár tvoří zeleň pro příští generace…
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Začal devátý ročník Prezentiá-
dy, mezinárodní soutěže pro žáky 
základních a středních škol 
v České republice i na Slovensku.

Do soutěže v prezentačních doved-
nostech se mohou přihlásit žáci dru-
hého stupně ZŠ, odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií a studenti SŠ, 
kteří se chtějí naučit novým doved-
nostem, či vylepšit ty stávající.

Stačí sestavit dvoučlenný nebo tří-
členný tým, zajít za svým učitelem, 
vyplnit online registraci a vypracovat 
prezentaci na zadané téma. Pak už jen 
zbývá se probojovat do grandfi nále v 
Brně.

Vítězové krajských kol a mezinárod-
ního fi nále se mohou těšit na hodnot-
né ceny, jako jsou licence Edu Pro od 
Prezi, deskové hry od Blackfi re, tiskár-
ny od Canonu a řada dalších.

Soutěž je specifi cká tím, že ji organi-
zují studenti pro studenty. Tedy stu-
dentský spolek Student Cyber Games 
s Ekonomicko-správní fakultou Masa-
rykovy univerzity v Brně. 

Soutěžící na mistrovství poměří své 
prezentační dovednosti, ale také získa-
jí cenné zkušenosti, které dále mohou 
využít ve svém osobním i profesním 
životě. 

Nyní až do 16. března běží přihla-

šování do soutěže. Na začátku dubna 
pak od 3. do 13. dubna proběhnou 
krajská kola. Z každého krajského ko-
la postupuje jeden tým do fi nále. 

„I letos dáváme šanci v pořadí dru-
hým týmům, díky tzv. „divoké kartě“. 
Jeden z těchto týmů bude odborníky 
vybrán a zúčastní se fi nále,“ informuje 
hlavní koordinátor Prezentiády Milan 
Knapp. 

Finále proběhne 26. a 27. dubna 
2018 na Ekonomicko-správní fakultě 
MU v Brně.

„Prezentační dovednosti jsou dnes 
naprosto nepostradatelné. Naše sou-
těž dává žákům možnost zlepšit si tyto 
schopnosti a porovnat je s ostatními sou-
těžícími,“ dodává Knapp. Prezentiáda 
je podle něho dobrou průpravou pro 
studium, profesní i osobní život.

„Soutěže se každoročně účastní stov-
ky studentů. Do loňského ročníku se při-
hlásilo 804 studentů, kteří utvořili 333 
týmů,“ upřesňuje koordinátor. 

Pořadatelé vybrali do krajských kol 
pro studenty základních škol témata 
„Práce snů“ a „Technologie nás sbližu-
jí“. Středoškoláci se musí vypořádat 
s tématy „Droga dnešní doby“ a „Co 
nám doma neřekli“. Než však studen-
ti předstoupí před porotu složenou z 
odborníků, získají cenné rady od orga-
nizátorů i profesionálů. 

Na Prezentiádě ukaž, co v tobě je!
Vzdělávání
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„Studenti mohou navštívit náš web 
www.prezentiada.cz, kde zjistí, jak má 
vypadat správná prezentace, čeho se 
vyvarovat, nebo jak zvládnout trému. 
Další poznatky získají na workshopech 
od Student Cyber Games, nebo specia-
listů ze společnosti IBM,“ připomněl 
Milan Knapp. Významnou pomo-
cí pro studenty je i zpětná vazba od 
porotců.

Letošní novinkou bude i série roz-
hovorů se slavnými osobnostmi, které 

studenti naleznou na webu soutěže. 
„Chceme, aby mladí lidé překonali svůj 

strach. Proto jsme oslovili jejich vzory, 
aby viděli, že na každém začátku jsou 
nějaké překážky, ale když je člověk pře-
koná, může uspět,“ vysvětluje Knapp. 

Své začátky a rady přiblíží účastní-
kům např. zpěvák Pokáč (vlastním 
jménem Honza Pokorný), spisova-
tel Ladislav Zibura a youtuber Kovy 
(Karel Kovář), který se sám soutěže 
dvakrát zúčastnil. -lko-



Od algoritmů k polariza-
ci aneb Hrátky s láskou. Tak 
se jmenuje společný projekt 
Fotoklubu Freeland a žďár-
ských žáků a studentů, který 
právě aktivně běží.

 Lenka Kopčáková 

Hlavním dějištěm této interaktiv-
ní výstavy je Čechův dům, historic-
ká budova Knihovny M. J. Sychry. 
Akci, v níž se mohou výtvarně proje-
vit všechny děti, pro ŽN představu-
je autor nápadu Antonín Vystrčil. Je 
předsedou zmíněného fotoklubu. 

Jak říká, všemu vévodí nápad na 
multifunkční propojení uměleckých 
fotografi í s dětskými pracemi. Foto-
grafové si dali za cíl děti přivést k 
malování, a přinejmenším je vytáh-
nout od počítačů...

„Děti chceme zapojit do praktické-
ho prostředí té naší generace, aby zís-
kaly širší vztah k disciplinám umění,“ 
vysvětluje autor. 

Organizátoři, mezi kterými jsou od 
počátku pedagogové ZUŠ F. Drdly 
a SŠ zdravotnické, vymysleli přímo 
ve výstavních prostorách Čechova 
domu tvůrčí dílny, zaměřené hlav-
ně na výtvarnou, ale i dramatickou 
oblast.

Dobrou úroveň svého nepovinné-
ho vzdělávání dokázali mladí muzi-
kanti a dramatici ze „zušky“ při dvou 
lednových vernisážích. Kapela dětí 
různého věku pod vedením učitele 
Milana Kozla první podvečer zahrála 
bigbít, a napodruhé country, i s ori-
ginálními nástroji… Lidé si s nimi 
zpívali a dobře se bavili. Milovníky 
poezie zase zaujal přednes v podá-
ní party kluků a holek ze třídy Jany 
Mifk ové.

Výstavní plocha je uspořádána tak, 
že ve vrchní řadě návštěvníci nalez-
nou klasické snímky členů Freelan-
du, a ve spodní části, tedy ve vizu-
álním pohledu dětí, je řada snímků 
určených soutěžícím dětem. Je zamě-
řena na témata Žďár, silniční přecho-
dy, zvíře a člověk, lidské vlastnosti a 
smysly…

„Témat máme zatím šest, a chceme 
je rozšířit i o letošní výročí naší repub-
liky…Velice nás zajímá, jak děti téma-
ta uchopí. Pokud mají děti rychle zare-
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MILOVNÍKY poezie zaujal přednes žáků dramatického oboru...
 Foto na straně Lenka Kopčáková

Běží projekt společného tvoření
Dětem a studentům dali fotografové inspirace...

ANTONÍN VYSTRČIL

JEDNO velké zaujetí…
 Foto: archiv Freeland

SOUTĚŽNÍ fotografi cká zadání děti řádně prozkoumaly.

PŘI VERNISÁŽI dětská kapela ZUŠ zahrála country, a lidé se náramně bavili.

agovat a spontánně něco vytvořit, dle 
zkušeností pedagogů vznikají vydaře-
ná dílka,“ těší se fotograf. 

Malí výtvarníci již začali malovat 
na základě zážitků, dojmů i názna-
ků… Našli tvůrčí dílničky, vybave-
né velkými soupravami pastelů, kříd 
či pastelek, také bílými i barevnými 
papíry… 

A zájem ze strany dětí prý je. „Hned 
den po zahájení nám jedna holčička 
z druhé třídy přinesla svůj obrázek,“ 
říká Vystrčil. Je to, podle něho, jedna 
z mála příležitostí, jak se děti mohou 
na veřejnosti prezentovat. Většinou 
se pak na výstavu přichází podívat i 
jejich rodiče a prarodiče… . 

Původně mělo jít jen o soutěž pro 
žáky ZUŠ Františka Drdly, ale nako-

nec se účastní i mateřské a základní 
školy. Fotografové pro děti připravi-
li speciální pexeso s obrázky vystave-
ných snímků.

„Na pondělí 19. března plánujeme 
derniéru výstavy, spojenou s oceněním 
nejlepších autorských prací žáků,“ říká 
Vystrčil.

Textovou a dramatickou část pro-
jektu připravily pedagožky Ivana 
Odehnalová (SŠZ) a Jana Mifk ová 
(ZUŠ).

Fotografové plánují také za dětmi 
chodit do škol a školek, a o tématech 
si s nimi vyprávět. „Je to o komunika-
tivních nástrojích a sdílení… Zajímají 
nás představy i těch nejmenších dětí o 
umění,“ říká fotograf…

Až tento neobvyklý interaktivní 
projekt skončí ve Žďáře, bude coby 
putovní výstava pokračovat do dal-
ších regionů. Tam už bude oboha-
cen o práce žďárských dětí. Město od 
města se dětská výtvarná část bude 
nabalovat…

„Chvíli potrvá, než se cyklus uzavře. 
Ve Žďáře se zdrží ze všeho nejdéle, jin-
de bude, pro zrychlení, záležitostí asi 

tří týdnů,“ plánuje autor.
V roce jubileí České republiky foto-

grafové pak chtějí ze všech děl vydat 
upomínkovou knihu. „Vše mapujeme 
a fotografujeme,“ říká předseda. 

Fotoklub Freeland má současně 
kolem deseti členů, a přivítá mezi 
sebou další zájemce o focení ze Žďá-
ru i okolí. Jak Antonín Vystrčil říká, 
mohou to být lidé v každém věku, 
od dětí po seniory. 

Členové Klubu Freeland nedáv-
no navázali spolupráci se slovenský-
mi kolegy z Ružomberku, kteří jsou 
zaměřeni na výtvarnou fotografi i. 

„Slovenští přátelé nás inspirují svým 
pohledem na krajinu a hledání světla a 
přibližují nás k minimalistickému vidě-
ní krajiny. I já opouštím velké kompo-
ziční celky, a spíš hledám detaily a svět-
lo v krajině,“ přiznává fotograf. 

Tomu vlastně napovídá i název 
výstavy: Od algoritmů k polarizaci… 
„Polarizace je ve skutečnosti vymeze-
ním, minimalismus je pak o hledání 
jednoduchosti, a tím vlastně vyjadřuje 
snahu o náš posun,“ vysvětluje závě-
rem Antonín Vystrčil.
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Na Biskupském gymnáziu se sys-
tematicky věnují nadaným dětem. 
Neustále se v práci s nadanými zdo-
konalují a nabízejí jim řadu aktivit 
pro rozvoj jejich talentu. V tomto 
školním roce bylo Bigy Centrem pro 
talentovanou mládež (CTM) vybrá-
no mezi tři školy v České republice 
pro realizaci nového vzdělávacího 
programu, který je určen již pro žá-
ky sekundy a tercie. School Program 
zahrnuje kombinované studium – 
žáci absolvují on-line kurz Centra 
pro talentovanou mládež  za podpo-
ry lektora CTM v anglickém jazyce. 
Vyučující jednotlivých oborů z Bigy 
následně v nadstandardních hodi-
nách, vedených v českém jazyce, 
poskytují žákům doplnění probrané 
látky. Děti tak na jedné straně získají 
anglickou odbornou slovní zásobu v 
takových oborech, jako je matemati-

ka, chemie, fyzika, biologie a ICT, na 
straně druhé si nově získané znalosti 
ověří při praktických činnostech v 
laboratořích a počítačové učebně. Po 
půl roce realizace programu dosahu-
je v kurzech 8 žáků Bigy nejvyššího 
možného hodnocení A.

Podpořit novou aktivitu Biskup-
ského gymnázia přijela paní Jean-
ne Bočková, ředitelka Centra pro 
talentovanou mládež, a pan Martin 
Herman, prezident AFCSLS, nada-
ce českých a slovenských krajanů v 
USA, která podporuje nadané stu-
denty v ČR. Setkali se nejenom s 
žáky Bigy, ale i s jejich rodiči, aby 
je seznámili s dalšími možnostmi 
rozvoje talentu jejich dětí. Setkání 
se zúčastnili i studenti vyšších roč-
níků, kteří mají zkušenosti s další-
mi on-line kurzy. Skupina studen-

Zaměřeno na nadané

tů vyššího gymnázia v letošním 
školním roce studuje on-line kur-
zy matematiky a anglického jazy-
ka. Dva z nich dokonce absolvují 
přípravné kurzy ke složení meziná-
rodní oborové zkoušky – AP Psy-

chology a AP Biology. I letos budou 
někteří bojovat o účast na třítýden-
ním pobytu na prestižních americ-
kých univerzitách v rámci tzv. CTY 
Summer programu, který CTM stu-
dentům také nabízí.

Z02-bigyM



Stojíme na prahu jubilejního roku 
naší republiky. Její století je důvo-
dem k oslavám a akcím, na které 
máme celý rok… My ale zůstaneme 
u nás, ve Žďáře. 

Otázka pro zastupitele zněla:
Jaký je podle Vašeho klubu 

největší počin či nejdůležitější 
moment ve městě Žďáře za posled-
ních sto let? 

Z dnešního pohledu v kladném, 
nebo i negativním dopadu?

Téma samozřejmě mohou uchopit 
i zájemci z řad občanů. Napište nám: 
(nzr.redakce@centrum.cz), Redakce 
Žďárských novin, Horní 28, 59101 
Žďár nad Sázavou. 

První vaše názory přinášíme na str. 
12.

Sloučení města,
Žďas a památka UNESCO

Na čem jsme se shodli? No na tom, 
že v našem městě žijeme rádi. Nej-
důležitější moment, nebo počin? 
Odpovědi už byly komplikovanější. 

Pro někoho je to třeba předválečná 
návštěva TGM, pro jiného slouče-
ní Města Žďár s obcí Zámek Žďár v 
roce 1949. To totiž vznikl Žďár nad 
Sázavou a stal se okresním městem. 
Na čem panovala výrazná shoda, 
tak to byla výstavba Žďárských stro-
jíren a sléváren. Od zahájení výro-
by v roce 1951 začal prudce stoupat 
počet obyvatel a město se stalo sku-
tečně významným centrem. Rozsáh-
lé bourání v 70. letech a nová výstav-
ba především v centru vyvolávala 
mnoho emocí, a tak jsme přemýšle-
li raději dál. I po roce ’89 se toho v 
našem městě změnilo mnoho, ale asi 
jedna věc za zmínku určitě stojí. Je 
to rok 1994 a zařazení poutního kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře na seznam UNESCO. Touto 
Santiniho barokní stavbou se chlubí-
me po celém světě.

Změna provinčního
městečka ševců

Zlomovým momentem a následně 
velmi závažnými změnami v historii 
města Žďáru n. S. bylo rozhodnutí 
o industrializaci tohoto koutu Vyso-
činy a následná první etapa stavby 
továrny Žďas v letech 1948 až 1951. 

Současně s tím začala výstav-

ba infrastruktury Žďáru, od staveb 
montovaných domků Danmark až 
k zahájení stavby sídliště Stalingrad, 
včetně dopravních a obslužných sta-
veb. Z malého provinčního městeč-
ka ševců se stávalo moderní okresní 
město, se všemi potřebnými atributy 
společenskými, kulturními i sportov-
ními. Přišli noví osídlenci, ze kterých 
se postupem doby stávali žďárští 
patrioté, začala vyrůstat nová gene-
race Žďáráků, už narozených zde. A 
právě proto si myslíme, že poválečný 
rozvoj Žďáru byl tím nejdůležitějším 
momentem.

Začalo to odlitím zvonu…

Naše město má ve své historii řadu 
důležitých milníků. Pokud se mám 
ohlédnout do historie posledních 
sta let, rovněž bych nezůstal jen u 
jednoho. 

Přesto bych, dle mého názoru, 
upozornil na rok 1951. Právě v tom-
to roce byla zahájena výroba ve stro-
jírenské fi rmě Žďas odlitím tradič-
ního zvonu. Tehdy z malého města, 
čítajícího necelých pět tisíc obyvatel, 
se stalo místo, které se postupně roz-
rostlo bezmála pětinásobně. 

Tento impuls počátku padesátých 
let, díky nabídce práce, odstartoval 
nejen masivní nárůst počtu obyvatel 
v našem městě, ale i s tím související 
kulturní a společenský rozkvět měs-
ta. I když nám demografi cká křivka 
počtu obyvatel za posledních 10 let 
nepřeje, tak se snažíme město nejen 
udržovat, ale i nadále rozvíjet.

Výstavba Žďasu a nová trať

Abychom mohli mluvit o Žďáru 
nad Sázavou, je třeba si připome-
nout datum 12. dubna 1950. Došlo 
k administrativnímu spojení Města 
Žďáru a Zámku Žďár, a ministerstvo 
vnitra schválilo nový název města. 
Asi nevíte, že návrhů bylo více: Hor-
ní Žďár, Havlíčkův Žďár a další…

   Bezesporu nejdůležitějším poči-
nem v životě a rozvoji Žďáru za 
posledních sto let je výstavba Žďár-
ských strojíren a sléváren, která 
započala 2. května 1949, v návaznos-
ti na dobudování nové dvoukolej-
né železniční trati. Nebýt výstavby 
Žďasu, nebyl bych Žďárákem já, a 
ani můj bratr, protože rodiče se při-
stěhovali z Pardubicka. 

Nové pracovní příležitosti přived-
ly do Žďáru množství mladých lidí. 
Nastalý mohutný rozvoj vedl k pře-
rodu „provinciálního“ městečka ve 
velké a významné regionální cen-
trum Vysočiny se vším, co k tomu 
patřilo a patří. A takové město se 
snažíme společně zvelebovat a záro-
veň v něm rozumně hospodařit.

Žďas a elitní klub UNESCO

Ohlédneme-li se na 100 let zpět, 
náš klub ŽŽM spatřuje v historii 
dva klíčové, a z hlediska význam-
nosti rovnocenné momenty. Zaprvé, 
vybudování Žďasu, které umožni-
lo přerod malého provinčního měs-
tečka na Vysočině v okresní město 
nadregionálního významu. 

Žďas, ať je vnímán jakkoli, neod-

myslitelně patří ke Žďáru, je jeho 
jistým symbolem, a stále tak trochu 
platí, že Žďár roste a padá s tímto 
svým symbolem. Už proto, že je stá-
le největším regionálním zaměstna-
vatelem. 

Za druhé, že byl kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře 
zapsán na seznam památek UNE-
SCO, Žďár se dostal do světového 
elitního klubu, a dodává tak městu 
určitou výjimečnost a atraktivnost.

Na počátku byl Žďas

Významnou událostí pro roz-
voj našeho města bylo vybudování 
Žďárských strojíren a sléváren v 50. 
letech 20. století. Do malého měs-
tečka se začali stěhovat lidé za prací, 
zblízka i z daleka. Potřebnou kvalifi -
kaci a dovednosti získávali často „za 
pochodu“. 

Město se rozrůstalo a rozvíjelo, 
byla vybudována nová sídliště. Sta-
lingrad i Dagmarky byly plné mla-
dých rodin, které mnohé prožívaly 
společně, nebo podobně. Postavila 
se 3. ZDŠ. U věžičky se hrál hokej 
a fotbalový turnaj školních klubů, 
bruslilo se také na Libušíně. 

Sportovní oddíly se rozvíjely, táto-
vé chodili fandit. Ve Žďasu pracova-
li mnozí naši rodiče a prarodiče celý 
život. A rostli s ním. Je pak následo-
valy další generace. Z tohoto základu 
čerpají mnohé ždárské fi rmy dodnes. 
Na počátku byl Žďas.

Žďas, znovunabytí
svobody a UNESCO

Sto let je kus života, dovolím si tedy 
připomenout tři momenty Žďáru. 
Vybudování nového státního pod-
niku Žďas a s ním spojená dynami-
ka rozvoje, příchod vzdělaných lidí, 
rozvoj škol, bytová výstavba, vznik 
sportovních organizací a budování 
komplexní sportovní, kulturní a vol-
nočasové infrastruktury. 

Druhým milníkem je znovunabytí 
svobody v roce 1989, a s tím spojený 
rozvoj soukromých fi rem, soukromé-
ho vlastnictví a udržení zaměstnanos-
ti obyvatel. 

A v neposlední řadě je to zapsá-
ní kostela sv. Jana Nepomuckého na 
seznam památek UNESCO, navráce-
ní tohoto kostela církvi, a také restitu-
ce majetku rodiny Kinských, jež je s 
městem neodmyslitelně spjatá. -lko-
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Anketa pro kluby politických stran

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Téma: Největší počin Žďáru za sto let

Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTOIng. Petr 

Stoček,
klub KSČM

Bc. Ladislav 
Bárta,
klub TOP 09

Ing. Vlastimil
Forst,
klub ANO 2011

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  dnešních dní. Dle většiny názorů byla největším poči-
nem za sto let stavba Žďasu v 50. letech. Foto: Lenka Kopčáková  

Naše fotogalerie 
www.jihlavske-listy.cz/zn

Prohlédnout si můžete snímky ze 
žďárských akcí či zajímavé archivní 
dokumenty. 
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  Hotel se nachází na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš ve středisku Kořenov  
7 km od Harrachova 

 Vlastní restaurace, kvalitní česká kuchyně  Pokoje s vlastním soc. zařízením a TV  
 Celková kapacita pro 51 hostů  V místě bowling, sauna, masáže, bazén  
 Pro náročnější lyžaře jsou v blízkosti lyžařské areály Harrachov, Rokytnice, Paseky  
 Příznivé ceny, osobní přátelský přístup  
 Ideální pro páry, rodinnou rekreaci nebo partu přátel, kteří chtějí dobít baterky

Lyžování a zimní dovolená Jizerské hory   
Hotel Adria  Kořenov u Harrachova
Tel.: +420 483 399 172  info@adriahotel.cz  www.adriahotel.cz 

Až do konce února je v novoměst-
ském Horáckém muzeu k vidění 
výstava Století na lyžích, s podtitu-
lem Lyžařská móda a výbava v minu-
lém století. V regionu má lyžařský 
sport velkou a dlouhou tradici.

Autoři na desítkách fi gurín před-
stavují vývoj dámské, pánské i dět-
ské lyžařské módy od konce 19. sto-
letí do 90. let 20. století.

K vidění jsou i ukázky běžeckého i 
sjezdařského vybavení. Výstava také 
přibližuje podobu lyžařů-závodníků 
v jednotlivých dekádách. 

Expozice mohla vzniknout díky 
stovkám lyžařských předmětů, kte-

ré muzeu zapůjčilo či darovalo přes 
šedesát zájemců z Novoměstska i 
okolí.

Prohlédnout si můžeme také pla-
káty a množství fotografi í lyžující 
veřejnosti i závodníků. Návštěvní-
ky čeká unikátní projekce krátkých 
dokumentárních fi lmů s lyžařskou 
tematikou.

Dne 17. února se od 16 hodin 
můžeme vydat na komentovanou 
prohlídku výstavy s kurátorkou Mgr. 
Kateřinou Kučerovou.

Na 22. února v Horáckém muzeu 
chystají od 17 hodin besedu na téma 
Botas – obuv sportovců. -lko-

Výstava ke Století na lyžích
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Vrcholí čas masopustu
a v řadě míst Česka se vyrojí
do ulic rozličné maškary.
Také na Žďársku… 

 Lenka Kopčáková

Starobylou lidovou veselici již 
zařadila mezi své tradiční akce řada 
velkých i menších měst a zámků, a 
někde má nádech středověkých kar-
nevalů...

Tradice klasických lidových maso-
pustních průvodů žije díky místním 
nadšencům i na venkově Žďárska. 

Novoveselský masopust
má přes sto let…

Nejdříve, již tuto sobotu 3. 2., se 
na masopustní podívanou můžeme 
vypravit do městyse Nové Veselí, kde 
průvod vyrazí již v 8.30 hodin. Začíná 
se a končí v hospodě. 

Jak ŽN informuje tamní starosta 
Zdeněk Křivánek, masopust zde má 
víc jak stoletou tradici. „Nemáme žád-
né jiné, podobně dlouho trvající tradice, 
které by se stále tak aktivně udržovaly, 
jako masopust,“ říká.

Dříve masopustní obchůzku pořáda-
li místní hasiči, dnes je vystřídal spo-
lek dobrovolníků. V průvodu chodívá 
kolem patnácti masek.

Místní specialitou jsou tzv. maso-
pustní dozvuky. Tato taneční veseli-
ce se dříve konala vždy v úterý před 
Popeleční středou, ale v posledních 
letech se přesunula na sobotu, po 
obchůzce masek. Letos tedy na sobotu 
10. 2.,  od 19 hodin, v místní Sokolov-
ně. „Zajímavostí je, že se při veselici hrají 
a tancují masopustní tance s názvy Mys-
liveček, Mazurka, Babské sólo, Šátečková 
volenka, a končí se tancem Žid,“ dodává 
starosta Křivánek.

Maškary v Počítkách
žádají o svolení

Masopust má svoji tradici i v neda-
leké obci Počítky.

Jak ŽN informuje starostka Iveta 
Leskourová, již v 80. letech minulé-
ho století chodíval masopustní prů-
vod společný pro vesnice Počítky 
a Vysoké. Časem tradice vymizela, 
pak se zase obnovila. „Masek cho-
dívalo kolem patnácti, a průvod vždy 
začínal na obecním úřadě, kde mu sta-
rosta předal povolení ke vstupu do vsi,“ 
informuje Iveta Leskourová.

V době tisku ŽN nebylo ještě jas-
né, jak to bude letos. 

Vzhůru do Kadova
Pokud chceme vidět Tradiční kadov-

ský masopust, pak se vydejme v nedě-

li 11. 2. kousek nad Fryšavu. Průvod 
masek vyjde ve 13 hodin od bývalé 
školy v Kadově. 

Mezi maškarami v minulých letech 
nechyběli ani historici Regionální-
ho muzea ve Žďáře, kteří se s nad-
šením podílejí na rozvoji starých 
horáckých tradic. Možná některého 
poznáte na snímku Antonína Zema-
na, či je 11. 2. uvidíte naživo… 

„Masopustní průvod vždy patřil k 
naší obci,“ říká starosta Kadova Jiří 
Lausch s tím, že jako všechny akce 
tohoto druhu, i masopust potřebuje 
jedince, kteří se nebojí jít s kůží na 
trh. „Zatímco do konce 20. století se 
ne vždy dařilo průvod obcí uspořádat, 
tak od roku 2004 jsme nevynechali 
ani jednou,“ hlásí starosta. Masek se 
prý schází od 20 do 30, neoddělitel-
nou součástí průvodu je vždy smrt-

ka a žid. 
„Maškarní průvod každoročně 

doprovází pan Špinar na harmoni-
ku, a každý, kdo nás přivítá a pohos-
tí, obdrží maličkost z keramiky, kte-
rou pro nás vyrábí jedna dobrá duše,“ 
prozrazuje starosta, sám nadšenec.

Na Kadově prý mají to štěstí, že 
zde dorostla generace mladých li-
dí, kteří i přes těžkosti s dojížděním 
za prací chtějí v Kadově žít. „Právě 
oni se podílí na takových akcích, jako 
je Tradiční kadovský masopust,“ vítá 
starosta Lausch.

PŘI KA DOVSKÉM masopustu se občas mihnou i historici ze žďárského Regio-
nálního muzea. Možná někoho poznáte… Foto: Antonín Zeman, archiv obce

Žďárskem projdou rozverné maškary

Letošní masopust nabírá na obrát-
kách. V lidové tradici je několikatý-
denním obdobím, které začíná na 
Tři krále (6. ledna) a končí Popeleč-
ní neboli Škaredou středou. Ta letos 
vyšla na 14. února.

Posledním dnům masopustu se v 
různých částech Česka říká různě: 
fašanky, končiny, bláznivé dny… 
Pro naše předky to byla poslední pří-
ležitost se pořádně najíst a pobavit 
před čtyřicetidenním půstem. Mno-
hé napovídají názvy, jako tučný čtvr-
tek, taneční neděle a maškarní úterý. 
Právě úterní obřadní průvod masek 
obcházel s muzikou vesnice a patří-
val ke koloritu české zimy.

Dnes, až na výjimky, bývá obchůz-
ka bez obřadních prvků, a jejím úče-
lem je prezentace masek a pobavení 
sousedů.  Tradice ožívá díky míst-
ním nadšencům. 

Průvod maškar obchází vesnici, 
před každým domem se tancuje, 
vyberou do košíku pověstné koblihy, 
polknou stopičku na zahřátí, nebo 
něco na promaštění žaludku, a jde se 
dál.

Výslužku pak aktéři společně zkon-
zumují v hospodě během večerní 
zábavy. Právě tanec s určitými mas-
kami během průvodu, nebo obřadní 

tance při večerní zábavě, mívaly dří-
ve svůj význam. Dnes jsou zdrojem 
legrace. Dobře, že se alespoň částeč-
ně uchovaly. 

Masopustní úterý končí pochová-
ním basy. Jakmile ponocný zatroubil 
půlnoc, bylo po masopustu.

Dopoledne na Popeleční středu ješ-
tě byla povolena kořalka, ale oběd už 
byl přísně postní. Následoval dlou-
hý, čtyřicetidenní půst, kdy se věřící 
připravovali na největší křesťanský 
svátek - Velikonoce.

Jedno je ale jisté - masopustem 
končí nadvláda zimy a můžeme se 
těšit na jaro…

Věděli jste, že…
 Staročeský masopust s průvo-

dem a maskami z Hlinecka je od 
roku 2010 zařazený v seznamu kul-
turního dědictví lidstva UNESCO? 
Historicky podložený průvod má 
jasný řád a prochází v ustáleném 
pořadí a počtu masek. Tento Sta-
ročeský masopust můžeme vidět v 
sobotu 3. 2. po celý den v Hamrech 
u Hlinska. Končí tradiční „porážkou 
kobyly“ v 17 hodin.

 Název Popeleční středa je odvo-
zen od tzv. „udílení popelce“? Čili 
popela ze starých ratolestí jehněd, 

posvěcených na Květnou neděli pře-
dešlého roku.

 Již český král Vladislav II. ve 12. 
století slavil spolu s měšťany po tři 
dny masopust? Dle kronik byl sou-
částí programu pochodňový zpěv.

Co říkají pranostiky
K Masopustnímu úterý (letos 13. 

února) se traduje řada pranostik, tak 
uvidíme, co nám letos předpoví:

 Masopust na slunci - pomlázka u 
kamen.

 Jaké jest Masopustní úterý, tako-
vá bude Veliká noc.

 Teče-li v úterý masopustní voda 
kolejem, bude úrodný rok na len.

 Jaké je počasí o Popeleční středě, 
takové se drží celý rok.

 Suchý půst – úrodný rok.
 Pes padá vždy na všechny čtyři 

nohy!

Neštymuje vám rčení o psu do 
Popeleční středy? Omyl.  Jde o kru-
tý zvyk ze středověku. Celá věta zní: 
„Jen o Popeleční středě padá pes na 
všechny čtyři nohy“… Členové krá-
lovské rodiny v tento den házeli psy 
z oken svých hradů a zámků. Pokud 
to pes nepřežil, byl špatné krve…

 -lko-

Letošní masopust právě vrcholí

Masopustní 
postavy

Při masopustní rozverné zába-
vě našich předků mívaly masky v 
průvodu svůj hluboký význam a 
symboliku, dnes jsou nám zdro-
jem podívané a veselí. Pojďme si 
hlavní postavy stručně připome-
nout.

Medvěd je historicky nejstarší 
maskou, původně s pravou kůží, 
později v oděvu ze slámy a hra-
choviny. Ženy při tanci s medvě-
dem vyskakovaly vysoko, aby jim 
dobře rostl len.

Masopust je centrální postavou 
průvodu. Má kostým z barevných 
odstřižků a červenou čepici. 

Žid poznáme jej dle cylindru, 
dlouhých vousů a kabátu z barev-
ných odstřižků. Přes rameno nese 
ranec, může mít hrb. 

Bába nese v nůši na zádech dítě, 
vycpanou loutku…někdy si role 
vymění.

Nevěsta patří mezi nejstarší 
masky, převlečen za ni bývá muž. 
Slaměný je maskou s vyčerněný-
mi tvářemi ze slámy, hrachoviny 
či lnu. V jedné ruce drží rožeň na 
napichování výslužky, ve druhé 
má karabáč. 

Turci jdou většinou v průvodu 
čtyři, a vysoké čepice s pentle-
mi mívají ozdobené krepovými 
růžičkami. Masky hodně tančí a 
jsou výsadou mladíků.

Ras mívá bílý oblek s červený-
mi knofl íky, škrabošku a doktor-
ský fonendoskop. Léčí, rozdává 
tablety, v závěru průvodu „popra-
ví kobylu“. 

Kominík reviduje troubu, zda 
tam hospodyně nezapomněla 
pekáč s něčím dobrým. Co najde, 
zabaví.

Klibna čili kobyla. Tvoří ji dva 
lidé. Jeden dělá hlavu a přední 
nohy, druhý se opře o prvního a 
tvoří hřbet a zadní nohy. Přes se-
be má plachtu, hlava je z plátna 
vycpaného senem.

Tradičními postavami býva-
jí kat, smrt, řemeslníci, masky v 
uniformách, ale i mouřenín, šaš-
kové či démonické postavy. 

V poslední době přibyli i hrdi-
nové z pohádek, a někde postavy 
z domácí i zahraniční politické 
scény… Maškarám hrají do kroku 
muzikanti. -lko-
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Při letošních novoročních 
oslavách vystoupil na žďár-
ském náměstí pěvecký sbor 
Svatopluk. To mělo své opod-
statnění. Sbor letos slaví 
170. výročí svého založení. 

 Lenka Kopčáková

Zrod jednoho z nejstarších čtenář-
ských a pěveckých spolků v českých 
zemích a na Moravě musíme hledat 
v revolučním roce 1848. Do české-
ho kulturního života vnesl nebývalý 
ruch, a dočasné uvolnění svobody 
tisku, právo shromažďovací a spolčo-
vací, umožnily naší inteligenci rozvi-
nout osvětovou práci. Na pomoc si 
bereme Kroniku žďárského amatér-
ského hudebního života od známé-
ho sbormistra Jiřího Libry.

Žďárský spolek vznikl pod vli-
vem vlasteneckého působení Karla 
Havlíčka Borovského. V listopadu 
1848 se v domě u Letovských sešlo 
zásluhou doktora Josefa Ehrenber-
gera, městského fyzika, asi jedenáct 
vlastenecky smýšlejících žďárských 
občanů. Byli to lidé různých profesí 
a společenského postavení, ale spo-
jení velkou myšlenkou národního 
uvědomění a vzdělávání. 

Ustavující schůze čtenářského 
spolku se pak konala na Nový rok 
1849. Nadšenci zaměření na národ-
ní a občanské uvědomění a vzdělá-
vání založili čítárnu knih, novin a 
časopisů, pořádali i zábavné besedy. 
Přijít do „klubu“ směl každý občan z 
města či okolí, který souhlasil se sta-
novami a byl přijat většinou hlasů. 
Prvním předsedou spolku byl zvolen 
Jan Pluhař. 

Časem při čtenářském spolku vzni-

kl i pěvecký sbor, a při nedělních 
schůzkách zněly sálem u Letovských 
národní a vlastenecké písně. Spolek 
začal odebírat hudební časopis Ceci-
lie. 

První veřejné vystoupení Svatoplu-
ku s taneční besedou se uskutečnilo 
18. 2. 1849. Akce měla nebývalý ohlas 
u obyvatelstva, a psalo se o ní i v Hav-
líčkových Národních novinách. 

Politický vývoj po roce 1850 
však Svatopluku nepřál. V červen-
ci 1850 přišel do spolkové místnos-
ti v doprovodu četníků adjunkt pan 
Palec a oznámil přítomným, že z 
rozhodnutí místodržitele hraběte 
Lažanského je spolek pro politickou 

PRVNÍ DEN jubilejního roku republiky zapěl svým spoluobčanům na náměstí žďárský sbor Svatopluk. I on v roce 2018 
oslavuje. Foto: Lenka Kopčáková

Svatopluk patří k nejstarším spolkům 
v Čechách a na Moravě

Město Žďár je možná od letošního 
ledna průkopníkem tzv. krizového 
bydlení na Vysočině.

Žďárské občany, kteří se ocitli v 
nenadálé životní situaci, město zdar-
ma ubytuje v pokoji tzv. krizové-
ho bydlení. Tento azyl mohou lidé 
využívat po nezbytně nutnou dobu, 
max. tři měsíce.

Aby však nedocházelo ke zneužívá-
ní krizového bydlení, rada města sta-
novila jasná pravidla pro přidělování 
krizového pokoje. 

Jde o případy, kdy požár, živel-
ná katastrofa či výbuch plynu lidem 
natolik poškodí bydlení, že jej nel-
ze užívat; mohou to být i případy 
domácího násilí, nebo když rodina s 
dětmi náhle, a ne vlastní vinou, ztratí 
bydlení.

Položku „krizové bydlení“ ve výši 
100 tis. Kč v letošním rozpočtu měs-
ta schválili zastupitelé. Navrhla ji 
radní a dětská lékařka Romana Bělo-
hlávková.

„V minulosti se podobné případy 
vyskytovaly nahodile, loni jsme měli 
dva případy, které do režimu spadaly. 
Proto jsme se tak rozhodli,“ vysvětlu-

je místostarosta Josef Klement, do 
jehož gesce sociální oblast patří. 

Město však pro takovou pomoc 
nemůže nabídnout byt, protože po 
rozsáhlých privatizacích v 90. letech 
mu zbylo jen omezené množství 
bytů. A o ně je ze strany občanů 
ohromný zájem. 

„Bylo by tedy neefektivní takový byt 
blokovat pro případ krizového bydlení. 
Řešení jsme našli ve spolupráci s měst-
skou organizací Sportis. V hotelovém 
domě Morava je od nynějška neustále 
rezervovaný pokoj pro případy nena-
dálé životní situace,“ říká Klement. 

Položka 100 tis. Kč je prý čistým 
odhadem, při využití bytu jen během 
několika měsíců v roce. V případě 
mimořádných situací by se změnila. 

Na otázku ŽN, kolik lidí je město 
schopno krizově umístit, místosta-
rosta říká, že zatím je rezervovaný 
jeden pokoj. Ten při nenadálé udá-
losti splňuje základní potřeby bydle-
ní pro rodinu. 

„V případě více lidí se budeme snažit 
uvolnit např. dva pokoje Operativ-
ně jsme schopni ubytovat i deset lidí,“ 
dodává Klement. -lko-

Krizové bydlení dává lidem 
střechu nad hlavou

Na první straně lednových Žďár-
ských novin jsme vás, milí čtená-
ři vyzvali, abyste nám napsali, jaký 
je podle vás největší počin ve městě 
Žďáře nad Sázavou za posledních sto 
let. 

To sledujeme ve spojitosti s letoš-
ním 100. výročím naší republiky. 

Zde jsou vaše první reakce, a těší-
me se na další. Redakce ŽN

Škoda starých domů
Ve Žďáře již nebydlím, ale prožila 

jsem tu dětství, a občas se sem vra-
cím. Velmi lituji vybouraného žďár-
ského náměstí, někdy v 80. letech 
minulého století. To podle mě nebyl 
počin, ale ztráta.

Žďár tak přišel o zajímavé histo-
rické domy. A i když někdo říká, že 
šlo o „baráky prolezlé myšmi“, byla 
to historie, které jsme se dobrovolně 

vzdali. V Novém Městě byli chytřej-
ší! 

Ještě že majitelé zbylých historic-
kých domů se o ně starají. Velice se 
mi líbí, jak byl opraven hotel Veliš. 

 Hana Krejčová

Největším počinem byl Žďas
Vážená redakce,
zcela neoddiskutovatelným největ-

ším počinem ve Žďáru nad Sázavou 
za posledních sto let je stavba Žďár-
ských strojíren. Bez této akce by 
další rozvoj města byl nemyslitelný, 
a většina toho, co je dnes ve městě 
(Dagmarky, sídliště Stalingrad, zim-
ní stadion, sportovní hala, přestavba 
náměstí, kulturní dům ....) je toho 
přímým důsledkem. Jan Englich

Jaký byl největší počin 
ve Žďáře za sto let?

Napsali nám

činnost zakázán. Nepomohla žádná 
odvolání. 

Svatopluk se tedy na několik let 
odmlčel, až v 60. letech obnovil svoji 
činnost. V roce 1880 přibyl pěvecko-
hudební obor. 

O čtyři roky později již byl Svato-
pluk členem Ústřední matice školské, 
a r. 1884 se účastnil akademie pořá-
dané ve prospěch postavení pomní-
ku národnímu buditeli Matěji Josefu 
Sychrovi. 

Od roku 1895 byl předsedou spol-
ku Bedřich Drož, autor městských 
dějin.  Byl sepsán pamětní list o his-
torii spolku Svatopluk, a ten byl 
uložen v báni kostela sv. Prokopa…
Sbor Svatopluk vystoupil při slav-
nostním otevření Národního domu 
ve Žďáře r. 1901. 

Za 1. sv. války lidé trpěli hrůzami 
války, a tak spolková činnost ochab-
la. Mnoho mužů ze Svatopluku ode-

šlo bojovat… Zkoušet nebylo kde, 
z Národního domu se stal vojenský 
lazaret, a knihovna se změnila ve 
skladiště brambor. Knihy zůstaly za 
nimi zarovnány…

Čtenářsko-pěvecký spolek se znovu 
probudil ze vznikem Českosloven-
ské republiky v roce 1918, kdy se čes-
ký kulturní život začal sebevědomě 
hlásit o svůj podíl na světovém kul-
turním dění…Zásluhou zemského 
inspektora hudby a žďárského rodáka 
Antonína Hromádky byla ve Žďáře 
roku 1927 otevřena hudební škola… 

Největší rozmach sboru Svatopluk 
nastal po roce 1956, zásluhou Fran-
tiška Simona, člena Smíšeného sbo-
ru českých učitelů. Nový sbormistr 
dokázal nadchnout ostatní. Ve sboru 
se sešli staří Žďáráci s novými oby-
vateli města – se zaměstnanci Žďasu. 
Nadaný dirigent vedl jejich hlasy k 
dokonalé harmonii a čistotě…
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Otcovská dovolená je od 1. 
února 2018 uzákoněnou soci-
ální dávkou. Novinka oblas-
ti nemocenského pojištění 
umožňuje otcům zůstat 
v prvních sedmi dnech 
po porodu potomka doma, 
aby mamince pomáhali 
s péčí o novorozence. 

 Lenka Kopčáková

O dávku mohou požádat i otcové 
dětí narozených šest týdnů před 1. 
únorem 2018, tedy od 21. prosince 
2017 výše…

Učiní tak na příslušné České sprá-
vě sociálního zabezpečení dle místa 
svého trvalého pobytu. Více o nove-
le zákona zjišťujeme na webu Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR.

Dávka se jmenuje „otcovská popo-
rodní péče“ a je určena čerstvým 
tatínkům na dobu jednoho týdne 
(bez přerušení).

To znamená, že týdenní otcovskou 
dovolenou opravdu nemohou pře-
rušit, aby neztratili nárok na výplatu 
dávky. 

Doposud většina otců při narození 

dítěte čerpala klasickou dovolenou 
nebo si brala neplacené volno. Pod-
le zákoníku práce měl také doposud 
otec nárok na placené pracovní vol-
no jen na nezbytně nutnou dobu - 
při odvozu ženy do porodnice, nebo 
při jejím odvozu domů. 

O otcovskou dovolenou tatínek 
může požádat v průběhu šestinedělí 

nebo v případě osvojeného dítěte v 
období šesti týdnů od data osvojení,  
v případě narození vícerčat, nebo při 
více dětech převzatých současně do 
péče.

Podobně, jako mateřská, je i tato 
dávka spojená s účastí na nemocen-
ském pojištění, a to po dobu mini-
málně tří měsíců před nástupem na 

otcovskou dovolenou. Jinými slovy, 
že si muž řádně platí nemocenské 
pojištění.

Nárok na dávku mají zaměstnanci 
i osoby samostatně výdělečně čin-
né (OSVČ). Dávka „otcovské popo-
rodní péče“ se vyplácí ve výši 70 % 
hrubého platu (tedy 70 % z denního 
vyměřovacího základu). 

Aby byly naplněny zákonné pod-
mínky, musí být žadatel o dávku 
zapsán jako otec v rodném listě dítě-
te. 

Nárok na dávku mají také muži, 
kteří převzali dítě do péče nahrazu-
jící péči rodičů. Ovšem dítě ke dni 
převzetí nesmí dosáhnout sedmi let 
věku.

Při narození vícerčat, nebo při více 
dětech převzatých současně do péče, 
náleží muži „otcovská“ jen jednou.

Otci vzniká nárok na „otcovskou“ v 
šestinedělí i v případě, kdy jsou mat-
ka, dítě, nebo oba dva ze zdravotních 
důvodů umístěni v nemocnici.

Více informací nám podají pracov-
níci okresní správy sociálního zabez-
pečení, dle místa trvalého bydliště. 
O novince se můžeme dočíst i na 
stránkách ČSSZ.

UZÁKONĚNOU novinkou je otcovská poporodní péče. Muži mají nárok zůstat 
týden doma pomáhat matce s novorozencem, a čerpat sociální dávky...

 Ilustrační foto: archiv ŽN

Novinkou od února je týden volna
pro otce novorozenců
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Dnes se v závěrečném dílu 
našeho seriálu vracíme k nejas-
nostem a problémům v pracov-
něprávních vztazích. Je dobré 
vědět, co smíme, a co můžeme.

 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 druhého dílu, kolem 
zdravotního pojištění za matku na 
MD do čtyř let dítěte, nyní navazu-
jeme.

Mají zaměstnanci právo určo-
vat si sami termíny čerpání řádné 
dovolené?

Zažitá praxe je taková, že zaměst-
nanci si dovolenou plánují podle 
sebe a zaměstnavatele pak žádají o 
schválení. Pokud tomu nebrání pro-
vozní důvody, zaměstnavatelé větši-
nou vycházejí vstříc. 

Může se však stát, že termíny 
dovolené zaměstnavatel jednostran-
ně nařídí, i když se to zaměstnan-
ci vůbec nehodí. Zaměstnavatel ale 
musí písemně uvědomit zaměst-
nance o termínu čerpání dovolené 
14 dní předem. A pokud chce roz-

plánovat dovolenou na celý rok, tak 
alespoň jedna část dovolené musí 
činit nejméně dva týdny v kuse. 
Tedy dobu čerpání dovolené určuje 
zaměstnavatel.

Zaměstnanci bývají často fyzicky 
nebo psychicky vytíženi. Mohou 
odmítat práci přesčas?

Práci přesčas může zaměstnava-
tel nařídit jen z vážných provoz-
ních důvodů. Práce přesčas nesmí u 
zaměstnance činit více než 8 hodin 
v jednotlivých týdnech a 150 hodin 
v kalendářním roce. Zaměstnavatel 
může požadovat práci přesčas nad 
rozsah 150 hodin pouze na základě 
dohody se zaměstnancem. 

Do počtu hodin práce přesčas se 
nezahrnuje práce přesčas, za kte-
rou bylo zaměstnanci poskytnuto 
náhradní volno.

Za dobu práce přesčas přísluší 
zaměstnanci mzda a příplatek nej-
méně ve výši 25 % průměrného 
výdělku, pokud se zaměstnavatel se 
zaměstnancem nedohodli na poskyt-
nutí náhradního volna. 

Jaké nároky má zaměstnanec, 
který utrpí pracovní úraz nebo 
nemoc z povolání?

Takovému zaměstnanci příslu-
ší ušlý výdělek po dobu pracovní 
neschopnosti, dále ušlý výdělek po 
skončení pracovní neschopnosti, je-
li převeden na jinou vhodnou prá-
ci s nižším výdělkem, nebo se stane 

invalidním.
Přísluší mu i náhrada za bolest a 

za trvalé následky, náhrada za vyna-
ložené náklady spojené s léčením, a 
náhrada za věcnou škodu.

Odškodnění pracovních úrazů a 
nemocí z povolání může dosahovat 
vysokých částek, proto je vhodné 
tuto věc řešit za pomoci právníka.

 
Někdy se zaměstnavatel brá-

ní pracovníka odškodnit s tím, že 
má jiné onemocnění, nebo že není 
sepsán záznam o úrazu... 

Někdy také chtějí zaměstnavatelé 

tuto událost zakrýt a se zaměstnan-
cem skončit pracovní poměr. Vždy 
radíme klientům, aby hájili svá prá-
va, pracovní úraz prokázali, např. 
svědecky, přestože zaměstnavatel 
nesepsal záznam o úrazu. 

Odkazujeme je na kliniku pracov-
ního lékařství, kde posoudí, zda se 
jedná o nemoc z povolání. 

A co když pak pracovní úraz či 
nemoc z povolání jsou prokázány?

Pak poškozeným zaměstnancům 
náleží uvedené náhrady škody. 

Za zaměstnavatele náhradu škody 
platí pojišťovna, u které má zaměst-
navatel pro tyto případy zákonné 
pojištění. 

Ušlý výdělek může být doplácen do 
věku 65 let, proto je někdy výhod-
nější zůstat v pracovním pomě-
ru, než před dovršením věku 65 let 
žádat o starobní důchod. Přecho-
dem do starobního důchodu nárok 
na ušlý výdělek zaniká. 

Které orgány mohou pomoci 
zaměstnancům k vymáhání práv v 
pracovněprávních vztazích?

Pomoci mohou oblastní inspek-
toráty práce a Státní úřad inspekce 
práce. Ty jsou oprávněny kontro-
lovat u zaměstnavatelů dodržování 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů, vyžadovat odstranění zjiš-
těných nedostatků, a ukládat poku-
ty. Dalšími orgány k vymáhání práv 
jsou soudy. 

PORA DKYNĚ Dagmar Čížková.
 Foto: Archiv

III. díl

Nejasnosti pracovněprávních vztahů
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Řemesla a povolání, nad jejichž 
názvy se dnes možná pousměje-
me, nebo vůbec netušíme, o čem 
byla. Ještě počátkem 20. století 
však mnohá byla nepostradatelná. 
K ruce si bereme knihu Františka 
Mokrého s názvem „Město“.

V oddíle „Poslední“ hledáme 
záznamy o posledních představite-
lích těchto profesí…

Poslední věžník a hlásný na měst-
ské kostelní věži ve Žďáře byl Ignác 
Musil, vyučený tkadlec.

Poslední městský lampář Jan 
Ferenc večer vždy rozžíhal petrole-

jové lampy  ve městě, ve dne je  čis-
til a doléval petrolej. 

Poslední drnomistr, čili pohodný 
nebo ras, byl Eduard Jeřábek, koň-
ský řezník z Veselské ulice. Pohře-
biště zvířat bylo v Malém lese a ve 
Vetli. 

Poslední bagounář František 
Šlaghamerský z Veselské ul. honil 
z Uher pěšky stáda bagounů a ces-
tou je rozprodával za cenu 10-12 
zlatých za kus. Bagouny kupovali 
zemědělci, aby si je dokrmili.  Šlo o 
zvláštní plemeno prasat, dokrmova-
ných na sádlo; jejichž křížencem je 

dnešní mangalica.
Poslední oplatkářka byla Fialo-

vá ze Štánu. Oplatky pekla v neděli 
ráno a odpoledne je již roznášela po 
městě. Tři za jeden krejcar…

Poslední přesličkář František 
Pohanka v Kovářově ulici vyráběl 
přeslice a kolovraty na soustruhu, a 
některé umělecky zdobil a okovával 
stříbrem či zlatem…

Poslední svíčková bába byla 
Cecilie Lázničková, bývalá hrobař-
ka na starém hřbitově. Při mši cho-
dila po kostele a vybírala od věří-
cích „na světlo“. 

Sběratelka psích hovínek chodi-
la ještě kolem roku 1900  s dřevě-
nou putnou a sbírala psí nadělení 
po ulici. Byla to prý důležitá surovi-
na na vydělávání jemných rukavič-
kářských kůžiček.

Poslední picmochr čili puškař byl 
Jan Fuhrbacher z Horní ulice. Zbra-
ně opravoval i vyráběl nové. Lau-
fy objednával ze zbrojovky ve Štýr-
ském Hradci (Gratz).

Poslední fajfk ář byl Josef Škar-
ka z Dolní ulice. Dřevěné dýmky 
„žďárky“ byly oblíbené i za hranice-
mi. -lko-

Roztodivné názvy starých řemesel ve Žďáře
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Sportovní fanoušci jistě zaregis-
trovali nový název a logo žďárského 
basketbalového klubu na BK VLCI 
Žďár nad Sázavou. 

Mott o hráčů a hráček 
zní: „Urputně bráníme 
naše město v českých 
basketbalových sou-
těžích, hrajeme od dět-
ských kategorií po ligo-
vé soutěže dospělých.“

Jak pro ŽN vysvětluje 
předseda klubu Tomáš 
Martinec, změny nastar-
tovala loni v září valná hro-
mada BK Žďár n. S., kde bylo 
zvoleno nové vedení klubu. 

To si stanovilo nové vize a cíle. 
Zároveň začalo pracovat na stra-
tegii prezentace klubu a motiva-
ce zaujmout - ať děti, mládež, ale i 
veřejnost. Jedním z bodů je právě 

nové logo. 
„Symbol vlka je zpracován v grafi cké 

podobě blízké grafi ce použí-
vané v zámořské NBA. 

Naše Vlčata, Vlčice a Vlci 
jsou týmovými hráči (tak, 
jako vlci tvoří smečku), 
jsou bojovní, soudržní,“ 
vysvětluje Martinec. 

Jak předseda dodává, 
nové logo schválila v 

prosinci valná hroma-
da, a žďárští basketba-

listé již v soutěžích a pre-
zentacích vystupují pod 

názvem BK Vlci Žďár. „Lo-
go chceme pro příští sezónu mít 

už na dresech. Dle stanov klubu js-
me ale nadále ofi ciálně BK Žďár nad 
Sázavou, z.s.,“ vysvětluje Martinec.

Žďárskou basketbalovou soutěž 
současně hraje 13 týmů, od nej-

mladších minižáků po Muže a Ženy 
sk. A.

Basketbalisté na svém webu hrdě 
hlásí „Jsme ve hře od roku 1949!“

Skutečně, žďárský oddíl košíkové 
v příštím roce oslaví sedmdesáti-
ny. Svými vynikajícími sportovními 
výsledky, zejména u mládežnických 
družstev, se již déle než 40 let řadí 
mezi přední kluby v ČR.

Pro děti se sklonem ke kolektivní-
mu sportu je basketbal ideální vol-
bou. Trenéři se snaží nejen o roz-
voj pohybových dovedností svých 
svěřenců, ale i o komplexní rozvoj 

osobnosti dítěte. 
Klub si vzal za cíl pravidelnou 

účast hráčů v soutěžích České bas-
ketbalové federace. Sportovní kon-
takt s předními českými týmy v 
jednotlivých kategoriích přináší 
sportovní a výkonnostní růst zdej-
ších sportovců.

Také současný předseda Tomáš 
Martinec je odchovancem zdej-
ší košíkové. „Se žďárským baske-
tem jsem vyrůstal,“ říká. Asi od roku 
1974 byl aktivním hráčem až do 
dorosteneckých družstev. „Následně 
jsem začal jako trenér vést družstva 
mládežnická, i dospělých (ženy, muži 
B). Pak jsem několik let pracoval jako 
předseda oddílu (pod TJ ŽĎAS),“ 
ohlíží se. Po krátké pracovní pau-
ze v Praze se Tomáš Martinec vrátil 
domů, stejně jako k aktivní činnosti 
ve svém klubu. -lko-

Žďárští basketbalisté mají 
nové logo. Symbol vlka je 

zpracován v grafi ce blízké té 
ze zámořské NBA.

Žďárští vlci tvoří bojovnou smečku...

Stromy svobody. Již jsme o nich 
psali před časem. V jubilejním roce 
naší republiky po těchto památných 
stromech v Česku pátrá Nadace part-
nerství, a u nás na Žďársku sdružení 
Žijeme Žďárem.. 

Obcím nadace nabízí pomoc při 
odborném ošetření zmapovaných 
stromů, a zájemci mohou získat i 
zapěstované sazenice našeho národ-
ního stromu, lípy srdčité. Musí si ale 
požádat do 15. února 2018. 

Akce vrcholí při říjnovém výročí 
vzniku Československa.

Nadaci se doposud v Česku poda-
řilo objevit asi pět set památečních, 
často již zapomenutých stromů. 

Pátrání zde v regionu se ujala sku-
pina Žijeme Žďárem. Jak na dotaz 

ŽN uvádí její zástupce Jiří Hemza, 
zatím mají konkrétní informace jen 
ke čtyřem stromům (v Mělkovicích, 
Kotlasech a ve Žďáře, před II. ZŠ).

„Máme i pár neúplných informací od 
občanů Žďáru, kteří ale nejsou schop-
ni stromy lokalizovat. Pouze s úplnými 
informacemi lze strom vložit na web 
stromysvobody.cz,“ říká aktér.

Sdružení Žijeme Žďárem zno-
vu obeslalo obce ve spádové oblasti 
Žďáru, zda se takový strom v jejich 
obci či okolí nenachází.

„Na 28. října chystáme veřejnou 
výsadbu stromu(ů) svobody, s městem 
hledáme vhodné místo,“ informuje 
Hemza. Akci kvůli nároku na podpo-
ru samozřejmě u Nadace partnerství 
registrovali.  -lko-

Pátrání po stromech pokračuje

Loňské ukončení místní pří-
slušnosti k registru vozidel 
navýšilo počet klientů na žďár-
ské „dopravce“. Pokud chceme 
svoji věc vyřídit rychle, vyplatí 
se objednat po internetu.

 Lenka Kopčáková

V červnu roku 2017 došlo novelou 
zákona ke zrušení místní příslušnosti 
u evidence vozidel. Registrovat nový 
vůz či motorku, požádat o vydání 
registrační značky, provést převod 
vozidla na nového majitele, či nahlá-
sit dočasné a nebo trvalé vyřazení 
vozidla z provozu… to již nejméně 
půl roku můžeme vyřizovat na kte-
rémkoli registru vozidel v Česku.

V předchozích letech došlo k 
podobnému kroku také u živnosten-
ského úřadu a vydávání pasů a obča-
nek. 

Napadlo vás, jaký dopad může mít 
takové ukončení místní příslušnosti 
na práci Městského úřadu ve Žďá-
ře? Tak to byla otázka pro starostu 
Zdeňka Navrátila. 

Jednoznačně říká: „Začala nám fun-

govat tzv. úřední turistika. 
U nás na úřadě mají dané agendy 

otevřeno každý den, máme pověst nej-
přívětivějšího úřadu v ČR,“ připomí-
ná.

Právě ve Žďáře mají lidé jistotu, že 
jejich věc bude vyřízena rychleji, než 
na úřadech s kratší úřední dobou.

 „Přijíždějí k nám lidé z okolí, aby při 
jedné cestě do Žďáru za nákupy vyřídi-
li na úřadu vše potřebné,“ uvádí sta-
rosta. Rychlejší možnosti prý využí-
vají i lidé z větších měst, kterým se 
vyplatí kvůli tomu zajet do Žďáru. 

„Tomu my rozumíme. Ale bedli-
vě sledujeme případný nárůst našich 
agend, abychom případně dokázali 
zareagovat posílením personálu,“ říká 
Navrátil. 

U agend občanek, pasů či živnos-
tenského úřadu je prý zatím nárůst 
v řádu jednotek procent, s čímž se 
zdejší úředníci poperou.

„Dochází nám však k významnému 
nárůstů na ,dopravce’. Za posledního 
půl roku to bylo v této agendě asi o 15 
% obsloužených klientů více, což v roč-
ním srovnání znamená téměř tisícovku 
navíc,“ uvádí Navrátil. 

Starosta: Začala tzv. úřední turistika… 
Letošní předpoklad tedy je, že 

agenda dopravy obslouží až o 1.500 
klientů navíc, oproti roku 2016.

Po dlouhé době tak žďárská 
„dopravka“ zaznamenala zvýšení 
průměrné čekací doby z předcho-
zích 15 na 20 minut (čas od chvíle 
navolení agendy a vyzvednutí lístku 
s pořadovým číslem klienta).

„Chceme na to reagovat. V první řa-

dě výzvou Žďárákům: Objednávejte 
se po internetu. Máte tak přednost, a 
vaše čekací doba bude +- 5 minut,“ 
vzkazuje starosta.

Zájmem mimožďárských klientů 
se městskému úřadu samozřejmě 
zvyšují i příjmy z poplatků, které 
tu lidé za vyřízení agend uhradí. 
Penězi úřad kompenzuje zvýšené 
náklady. 
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V pořadí již sedmým čestným 
občanem města je od 18. ledna 
2018 Jaroslava Doležalová ze 
Žďáru 2. Za války ukryla pětile-
tou židovskou dívku. Té hrozil 
koncentrační tábor, rovnající 
se rozsudku smrti…

 Lenka Kopčáková. 

Tou dívenkou byla Jarmilka Wil-
helmová z Prostějova. Bratři Wil-
helmové tam měli známou fi rmu na 
hospodářské nářadí.

Dívčin otec Vladimír Wilhelm 
obchodně jezdil do žďárské Rous-
kovy továrny. Když šlo do tuhého, 
sháněl kvůli židovskému původu 
manželky úkryt pro svoji dceru. Teh-
dy čerstvě vdaná Jaroslava nezaváha-
la ani chvilinku. 

„V ložnici, jak se to dělávalo, jsme 
dali k nohám manželské postele dal-
ší postel, a Jaruška byla zabydlená,“ 
vzpomíná dnes 94letá paní. 

A pětiletá dívka jakoby chápala 
vážnost situace. „Nikdy neplakala a 
na nic si nestěžovala. Byla jako naše 
sluníčko,“ dodává paní Jaroslava…

Příběh Jaroslavy Doležalové ŽN 
přinesly loni, v červencovém vydá-
ní, na str. 6. V květnu tato žďárská 
rodačka přebírala na Staré radnici 
Cenu města Žďáru nad Sázavou za 
osobní statečnost během 2. sv. vál-
ky. Nominovali ji sami občané, navíc 
zprostředkovali aktéři z České židov-
ské obce v ČR setkání paní Doležalo-
vé se synovcem zachráněné dívky, 
Ivanem Wilhelmem z Prostějova.

Příběh se dostal až na velvyslanec-
tví Státu Izrael v ČR, a loni v létě při-
jel přímo domů za zachránkyní dívky 
velvyslanec Jeho Excelence Daniel 
Meron. Osobně jí poděkoval. 

Lidé navrhli Jaroslavu Doležalovou 
i na udělení čestného občanství měs-
ta Žďáru nad Sázavou, což na pod-
zim potvrdili zastupitelé města.

Jeden host byl
překvapením…

…A opět slavnost na Staré radnici, 
a spousta hostů. Podívat se na oceně-
ní své maminky, babičky a prababičky 
přijela její široká rodina, doslova od 
dospělých po batole.

Slavná babička má prý už 11 prav-
nuků. Její pražský vnuk dokonce pro 
ni se svými spolužáky připravil během 
slavnosti malý kulturní vstup… 

Jeden host byl ale pro paní Doležalo-
vou překvapením: Jarmilčina dcera 
Astrid, která přijela až z Mnichova, 
kam se kdysi její maminka provda-
la… Předtím se obě ženy nikdy nevi-
děly.

Město Žďár nad Sázavou uděle-
ním čestného občanství paní Jarosla-
vě Doležalové vyjádřilo poděkování 
a hlubokou úctu za projevené osobní 
hrdinství. 

Radnice a šest největších žďárských 
fi rem vybraly peníze na cestu paní 
Doležalové do Izraele. Je její odmě-
nou. Šek jí na slavnosti předali zástup-
ci města. 

Jaroslava Doležalová na leden 2018, 
který je i měsícem jejích narozenin, 

Židovské přísloví: Kdo zachrání lidský 
život, jakoby zachránil celý svět…

SHLEDÁNÍ dvou žen, které pojí jeden zachráněný válečný osud.

„A TAK VYPADÁ malá Jaruška po třinácti letech,“ stojí na fot-
ce z tanečních, kterou poslala dívka své zachránkyni někdy v 60. 
letech. A ZDE JE Astrid Herbisonn, dcera Jarmilky. 

jen tak nezapomene. 
„Připadám si jako Alenka v říši divů. 

Nikdy v životě jsem s ničím takovým 
nepočítala,“ řekla. Je prý jen obyčejný 
člověk, co miluje Vysočinu a své měs-
to. „Moc vám všem děkuji, a přeji, abys-
te mohli žít v míru a dobrém rodinném 
zázemí,“ dodala.

Za války zařizovali potvrzení
Vitální paní, která se ráda směje, byla 

za svobodna Vlčková a pochází z Táf-
erny. Jak loni zavzpomínala pro ŽN, je 
od mládí paličatá a jen tak se nevzdá-
vá. Má to prý po své mamince. 

V době válečných protižidovských 
opatření spolu dělaly spoustu zaká-

zaných věcí Např. zajišťovaly lidem 
potvrzení, že do třetího kolene nebyl 
v rodině Žid.  „Večer jsme s maminkou 
chodívaly na faru, pan farář Suk nám 
ta potvrzení vystavoval, no a my je hned 
lidem posílaly,“ směje se ještě nyní těm 
malým vítězstvím. 

„…Dnes udělujeme čestné občanství 
paní Doležalové za její čin v době, kdy se 
lámaly charaktery a nebylo jednoduché 
projevit osobní odvahu a postavit se situ-
aci čelem,“ uvedl mj. starosta Zdeněk 
Navrátil při slavnostní chvíli. „…Jsem 
moc rád, že mezi občany našeho města 
někoho takového máme,“ dodal. 

„Děkuji i panu Růžičkovi, paní Micha-
lové a panu Koudelovi, kteří tento příběh 

nalezli. Jménem všech spoluobčanů Vám, 
paní Doležalová, za příkladné chová-
ní děkuji,“ obrátil se starosta k hlavní 
osobě večera.

Význam slov „Má vlast“ 
Velvyslanec Státu Izrael v Čes-

ké republice Jeho Excelence Daniel 
Meron předal Jaroslavě Doležalové 
vyznamenání. 

„Před chvílí jsme slyšeli tóny Smetano-
vy hudby,“ reagoval na hudební dopro-
vod učitelů ZUŠ F. Drdly.   „Uvědomu-
ji si, že slova „Má vlast“ proneslo mnoho 
Židů. Už je připomínají jen jména na 
hřbitovech a v synagogách.  

 (Pokračování na str. 19)
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Židovské přísloví: Kdo zachrání...
(Dokončení ze str. 18)

Většina zemřela v temných dobách, 
kdy se je nacisté snažili vyhladit,“ kon-
statuje velvyslanec. 

Jak známo, počet židovských obětí 
2. sv. války činí nejméně 5,2 miliónu 
lidí.

„Bylo prakticky nemožné utéci, a i 
když byli ze smíšených manželství, sta-
čilo, aby prarodiče byli Židé. Vím to 
moc dobře, příbuzní mé ženy pocháze-
li z Olomouce, a většina se bohužel už 
z  koncentračních táborů nevrátila,“ 
uvedl ze svého soukromí.

J. E. Meron vyjádřil slova obdivu 
nad riskantním činem paní Jarosla-
vy a jejího manžela.  „Provedli jste 
velmi statečnou věc, riskovali jste vlast-
ní život, a proto jsem tady, abych vám 
jménem Izraele za tento hrdinský čin 
poděkoval,“ řekl velvyslanec, a závě-
rem dodal: „Máme takové židovské 
přísloví: Člověk, který zachrání jeden 
lidský život, jakoby zachránil celý 
svět…“

Díky vám jsem na světě… 
Při emotivním vystoupení Astrid 

Herbisonn si lidé v sále otírali oči. 
Ona sama dojetím chvílemi nemoh-
la mluvit… „Ani nevím, jak vám 
mám poděkovat. Schovávala jste moji 
maminku, riskovala jste a starala se 
o dívku, která nebyla vaše dcera, ani 
příbuzná, ani jste ji neznala. Vám sta-
čilo, že je v nebezpečí života. Její život 
jste zachránila, a díky vám jsem na svě-
tě, já i moji dva synové. Děkuji vám i 
jménem mé maminky, která se toho-
to už bohužel nedožila,“ uvedla žena, 
podobná dívce ze staré fotky v albu 
pamětnice.

Jak Astrid připomněla, v koncent-
ráku zahynula její prababička i pra-
teta, která šla do plynu ve svých 28 
letech…

„Takových výjimečných lidí, jako jste 
vy, paní Doležalová, a ještě k tomu tak 
skromná, takových je potřeba v dnešní 
době,“ je přesvědčena dcera zachrá-
něné Jarmilky. 

„Věřte, že jsem hrdý, že tento příběh se 
odehrál v našem městě,“ říká místosta-
rosta Josef Klement. „Když jsem se 
potkal s paní Astrid a jejími syny, uvě-
domuji si jiný pohled na věc. Že si děti 
váží svých rodičů za to, jak je vycho-
vávali, a k jakým je vedli hodnotám. Je 
to záruka budoucnosti národa,“ míní 
Klement. Předal paní Jaroslavě gra-
fi ku klášterského mostu, a ona hned 
zpaměti vyjmenovala sochy, na něž 
denně hleděla z rodné Táferny.

Už se nepustíme!
Po ofi cialitách již paní Jaruška s 

Astrid seděly stranou. „Ještě jsme 
neměly čas si popovídat. Když jsem 
dnes poprvé uviděla Astrid, bylo mi 
krásně,“ říká oslavenkyně. 

Nelze si nevšimnout, jak paní 
Astrid mluví dobře česky. „To moje 
maminka, vždycky se mnou mluvi-
la česky,“ říká. „No, já mohu mluvit i 
německy, kdyby to Astrid víc vyhovo-
valo,“ nabízí paní Doležalová. Novo-
městské gymnázium jí prý kdysi dalo 
dobré základy němčiny i francouzšti-
ny. Obě se po tomto shledání shodu-
jí, že se už jen tak nepustí. Budou si 
psát, telefonovat a navštěvovat se.

„Nojo, vždyť jsem první žena mezi 

JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ, v porevolučním období sedmý čestný občan měs-
ta Žďáru n. S., při podpisu do kroniky města.

VNUKY paní Doležalové zaujaly osudy žďárských Židů, které vypátral Vít Koudela.

samými mužskými!“ uvědomuje si 
najednou paní Doležalová se smí-
chem své nové postavení mezi čest-
nými občany města. Těmi jsou, až na 
výjimku - vinaře Josefa Chromého, 
padlí váleční hrdinové. „Všechny jejich 
rodiny jsem znala - Břečkovy, Bílkovy, 
Svatoňovy, Leskauerovy i Holemářo-
vy,“ pokyvuje stará paní.

Cesta do Izraele je odměnou
Jak pro ŽN prozradil Jiří Růžička 

z Federace židovských obcí v ČR, 
pětidenní návštěva paní Doležalové 
v Izraeli se uskuteční uprostřed břez-
na. 

„Měli bychom být ubytováni v západ-
ním Jeruzalémě, a po celou dobu bude-
me mít pro pohodlí našeho hosta k dis-
pozici auto,“ říká. 

I když cestu připravují ve spolu-
práci s izraelskou ambasádou, nejed-
ná se o ofi ciální návštěvu. Cesta je 
vyloženě odměnou za čin Jaroslavy 
Doležalové. Během pěti dní uvidí 

místa, o která se zajímala. „Pojedeme 
se podívat na Masadu (starověkou pev-
nost na okraji Judské pouště), k Mrt-
vému moři, ke Genezaretskému jeze-
ru, a vyjednáváme i Betlém,“ uvádí Jiří 
Růžička.

V Izraeli paní Doležalovou čeká 
jedno milé překvapení (víme, ale 
neprozradíme…). Náklady cesty, dle 
Růžičky, zatím nejsou vyčísleny, ale 
vybraných 45 tisíc korun od města a 
fi rem by mělo vystačit.

„Moc se těším a zajímá mě všechno,“ 
očekává Jaroslava Doležalová. 

 Foto na stránkách:
 Lenka Kopčáková a archiv J. D.

PŘI SLAVNOSTI zaznívala česká 
klasika i lidové písničky v podání učite-
lů ZUŠ Leoše Drahotského a Mirosla-
vy Smékalové. Došlo i na dudy a pilu, 
což hosté se zaujetím vítali. 
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Až do 18. března je v Regionálním 
muzeu k vidění ojedinělá fotografi cká 
výstava. Autorem je Antonín Kurka, 
který byl feldwéblem (šikovatelem) v 
rakouské armádě. 

Do armády byl odveden v roce 
1915, a bojoval na ruské a italské 
frontě. Sloužil v 81. pluku, kam ruko-
vala značná část mužů ze Žďárska. Na 
snímcích jsou reálie ze života vojáků v 
letech 1915–1918: jak jedí, popíjejí, 
stavějí si odvšivárnu, nebo pohřbívají 
kamaráda. 

Nechybí záběry detailů v krajině, kte-
ré už dnes neexistují: dřevěné kostely, 
domky chalupníků, baráky, které si voj-

Velká válka očima Antonína Kurky

MOMENTKA  ze života 81. pluku, kam za 1. sv. války rukovala značná část 
mužů ze Žďárska.  Foto: Archiv Radka Kurky

Zkoumají opuštěné tunely, bun-
kry, válečné podzemní továrny, či 
tajemná a historická místa…Svo-
ji záhadu má i havlíčkobrodský 
tunel…

 Lenka Kopčáková

Potkali jsme se asi před rokem ve 
žďárském zámku. Usměvavý muž, 
který docela rychle mluví, takže člo-
věk musí napínat uši. Ale sál plný li-
dí milujících záhady mu to očividně 
odpouští… 

O objevech své party ve Žďáře 
vyprávěl Ladislav Lahoda, prezident 
ojedinělé české společnosti CMA 
pro výzkum historického podzemí. 
Dobrodruzi nenechají žádnou záha-
du ležet ladem, jako třeba tajemství 
brodského tunelu…

Zajímavostí, a zatím velkou nezná-
mou je totiž dle speleologa právě 
železniční tunel v Havlíčkově Brodě. 
Jeho stavba začala v roce 1941, na 
plánované trati do Tišnova a Brna. 

Když ale práce zastavila válka, pod-
zemní objekt se Němcům náramně 
hodil. 

Jak Ladislav Lahoda tvrdí, dle 
německých záznamů zde s největ-
ší pravděpodobností měla být pod-
zemní výroba syntetických pohon-
ných hmot. Ale taková výrobna 
potřebuje obrovské podzemní pro-
story…

„Mluvili jsme s několika pamětní-
ky, dnes již nežijí, ale máme je nahra-
né. Vyprávěli, že do Německého Brodu 
byli přesunuti ze zřícené továrny v Pra-
ze,“ říká. K tunelu prý razili odbo-
čující chodby, a to rovnou ve dvou 
patrech. „Ale každý z nich pracoval v 
jiné chodbě, takže nevěděli, jak to má 
být velké,“ tlumočí speleolog jejich 
výpovědi . 

Všichni se prý tehdy domnívali, že 
zde má být továrna na výrobu „dál-
kových střel Fau Eins a Fau Zwei“ 
(V1 a V2). Ale nebyla…. V nedo-
stavěné továrně se prý jen v břez-
nu 1945 něco skladovalo, a pak byla 
osvobozena…

Co asi naznačují výklenky…
Po válce stavbu trati i železniční-

ho skalního tunelu dokončila firma 
Kruliš. Předpokládalo se, že všech-
ny odbočky do stran jsou zazděné. 

„Ale nejsou. Je tam jedna větrací 
šachta a jedna zazděná skladovací 
prostora, která zjevně pokračuje dál,“ 
vysvětluje badatel. Poukazuje na 
odlišnost bezpečnostních výklen-
ků v různých částech tunelu. Ty 
správně mají být pravidelně vzdá-
lené a umístěné naproti sobě, aby 
se tam mohli skrýt dělníci, když 
jede vlak.

„Jenže ve druhé půlce tunelu jsou 
výklenky naprosto nepravidelně, tře-
ba jen pět metrů, od sebe, což je sta-
vebně nesmysl,“ poukazuje Lahoda. 
A tak jej napadá jediné: že těmito 
výklenky firma Kruliš naznačila 
začátky německých chodeb, aby se 
na ně nezapomnělo. Zbývá jen se 

přesvědčit…
Na to Ladislav Lahoda kroutí hla-

vou. „Prorazit tyto výklenky a obje-
vit tak německé podzemí by zna-
menalo jednat se Správou dopravní 
železniční cesty, přerušit provoz tune-
lu, což je asi do budoucna vyloučeno, 
i z finančních důvodů“ odhaduje.

S průzkumem speleologové zača-
li až po roce 2000. Do té doby jim 
odborníci tvrdili, že tunel je po 
válce vyzděný a nic tam nemůže 
být…

„My jsme si ale na leteckých sním-
cích všimli malých remízků v poli nad 
tunelem. Očividně musí vadit země-
dělcům při obdělávání… Remízky 
jsme prozkoumali, a našli hlavní i 
boční větrací šachty vedoucí do odbo-
ček železničního tunelu,“ konstatu-
je prezident společnosti CMA pro 
výzkum historického podzemí.

Válečná záhada si tedy na své roz-
luštění asi ještě počká. 

NAZNAČUJÍ netypické výklenky v havlíčkobrodském tunelu začátky německých chodeb k plánované podzemní válečné 
továrně? Foto: archiv CMA

LADISLAV LAHODA.
 Foto: Lenka Kopčáková

V tunelu měla být podzemní továrna

Výstava v Regionálním 
muzeu na Tvrzi

sko v Alpách budovalo ve skalních stě-
nách. Unikátní jsou záběry na vojen-
skou techniku, která v Alpách musela 
být dopravovaná pomocí soumarů.

„Výstavu připravil vnuk Radek Kur-
ka z Třebíče, který nad zpracováním 
zhruba 500 deskových negativů strávil 
několik tisíc hodin. Kromě zhotovení 
fotografi í bylo třeba i vyčištění snímků, 
identifi kace osob, objektů a výzbroje…,“ 
přibližuje za pořadatele historik Milo-
slav Lopaur.

Vedle dvou set fotografi í uvidí náv-
štěvníci také předměty z pozůstalosti 
Antonína Kurky. Věci osobní potřeby, 
výstroj, nebo fotoaparát s příslušen-
stvím, kterým dané snímky pořídil. 

„K vidění jsou i zbraně a části výstroje 
ze sbírek Městského muzea v Bystřici nad 
Pernštejnem, Horáckého muzea v Novém 
Městě na Moravě a Muzea kraje Vysoči-
na v Jihlavě,“ dodává historik. -red-
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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

 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

OZNAMOVATEL

 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

OSTATNÍ 

 NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let. Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.eu
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Kino Vysočina 

Kultura Žďár n. S.
Program na měsíc únor 2018

 Pořady pro děti
Dětské divadelní předplatné 
St 21. 2. 9.00, 11.00 a 14.00; Čt 

22. 2. 8.45,. Městské divadlo 
SOUSEDSKÁ POHÁDKA  - Diva-

dlo MIM o. s., trvá 55 minut.

 Divadla 
DP ZELENÉ
Ne 11. 2. 19.00, Městské divadlo 
VESELÉ PANIČKY WINDSOR-

SKÉ - Divadlo Radost Brno.
Komedie o důvtipném potrestá-

ní stárnoucího seladona, který svádí 
hned dvě dámy najednou a lační po 
jejich penězích. 

Režie V. Peška, hrají M. Sopuch, J. 
Šťava, P. J. Riedl, H. Dvořáková, M. 
Baladová ad. Trvá 100 minut.

DP ŽLUTÉ
Út 13. 2. 19.00, Městské divadlo
MANŽELSTVÍ V KOSTCE - 

Divadlo Komediograf.
Je léto 1987. Mladý Emil alias Válec 

se právě pokusil sjet nebezpečný jez 
na Berounce. Udělal se. Zachránila 
ho Marcela alias Borůvka…Když tak 
na břehu hlasitě oddychovali, zami-
lovali se… Manželství pak trvalo sto 
let… Režie L. Balák, hrají Z. Kro-
nerová a O. Navrátil. Trvá 90 minut. 
Vyprodáno!

DP KOMORNÍ
Út 27. 2. 19.00, Městské divadlo
ŽIVOT S KRA JTOU - La Fabrika.
Soužití pařížského úředníčka s kraj-

tou je (ač zarámováno do humor-
ných situací) hořkým vyprávěním o 
hluboké osamocenosti...

Režie D. Prachař, hrají D. Prachař, 
J. Prachař, P. Fajt.

 Tanec, zábava
So 10. 2. 20.00, Dům kultury 
PLES KULTURY ŽĎÁR 
Hraje Eremy a Horácká cimbá-

lová muzika; host večera Petr Kot-
vald. Předtančení: Smyk; Bubnová-
ní a Barevná Symfonie Tokhi & the 
Groove Army.

 Besedy
Po 19. 2. 19.00, Café u tety Hany 
NEPÁL – DAVID ČERMÁK. 

Vyprávění o Himálajích.

 Koncerty
Čt 22. 2. 19.00, Městské divadlo
VLADIMÍR MIŠÍK & IVAN 

HLAS
Kapela ETC a Ivan Hlas TRIO 

 Výstavy
*6. 2. - 4. 3., Galerie Stará radnice
Výstava Klubu výtvarných uměl-

ců Horácka
JANA ZABLOUDILOVÁ / 

KRESBA, GRA FIKA 
BOŘIVOJ PEJCHAL / OBRA -

ZY
MIROSLAV ŠTĚPÁNEK / 

AUTORSKÝ ŠPERK, OBJEKTY
Vernisáž v úterý 6. 2. v 17.00. 
Otevřeno: út-pá 10.00-12.00 a 

14.00-17.00; so a ne 14.00-17.00.

*Do 28. 2., Městské divadlo
PETR FAFÍLEK / OBRA ZY
Balkon – PORTRÉTY. Soukromá 

výtvarná škola Nádražní 14.
Otevřeno hodinu před, a během 

Čtvrtek 1. února
17.00 TŘI BILLBOARDY KOU-

SEK ZA EBBINGEM - Krimi 
komedie (USA 2017, T 15+ 2D).

19.30 PREZIDENT BLANÍK - 
Komedie (Česko 2018, 15+ 2D).

Pátek 2. února
17.00 ŠPINDL – Romantická 

rodinná komedie (Česko 2017, 12+ 
2D).

19.30 INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ - Mysteriózní horor (USA / 
Kanada 2018, T 15+ 2D). 

Sobota 3. února
14.30 COCO - Animovaný (USA 

2017, ČD, 3D).
17.00 PREZIDENT BLANÍK – 

Komedie, opakování.
19.30 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 

ZOUFALÉ VĚCI – Komedie (Čes-
ko 2018, 12+ 2D).

Neděle 4. února
14.30 ČERTOVINY - Pohádka 

(Česko 2018, 2D). 
17.00 LABYRINT: VRA ŽEDNÁ 

LÉČBA - Sci-fi  thriller (USA 2018, 
T 12+ 3D).

Středa 7. února
24.00 PADESÁT ODSTÍ-

NŮ SVOBODY - Předpremiéra! 

nám. Republiky 11

3. 2. | 21.00 
Apple Spokesman, Dan Vertigo, 

Eč - koncert skupin

6. 2., 7. 2. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU

11. 2. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU

17. 2. | 21.00
DUNENI.CZ dnb NIGHT

24. 2. | 21.00 
THE SUSPENZORS, THE 

MUXX, NÁMĚSTÍ MÍRU - kon-
cert skupin.

Ve vestibulu Kina Vysočina můžeme 
od 21. února zhlédnout výstavu čer-
nobílých fotografi í kytaristy Norbi 
Kovácse z kapely Ivan Hlas Trio. 

Několik desítek snímků ukazuje 
hudebníka coby vnímavého pozorova-
tele a obrazového glosátora okolního 
světa. 

„To, co návštěvníci uvidí, osciluje mezi 
reportážní fotografi í a lidským dokumen-
tem. Z fotografi í je patrné, že autor má 
rád lidi i přírodu. Zrovna tak ale i reá-
lie, ve kterých žijí,“ přibližuje Marcela 
Lorencová, ředitelka pořádající organi-
zace Kultura Žďár n. S.

Zajímavá místa, která Norbi Kovács 
vyhledává po celém světě, nejsou 
v jeho pracích tím nejdůležitějším. 
Slouží spíš jako kulisy pro životní pří-
běhy… Stejně jako u jeho hudby, také 

Kytarista Kovács a jeho obrazové glosy…

NORBI KOVÁCS.
 Zdroj: Kultura Žďár n. S.

pro jeho fotografi i je důležitá emotiv-
nost…

„Přijďte se podívat. Výstava bude zahá-
jena ve středu 21. února od 17 hodin. 
Uvidíme nejen Norbiho fotografi e, ale 
těšit se můžeme i na osobní setkání s 
hudebníkem a jeho nepřekonatelnou 
kytarou,“ zve Marcela Lorencová. -lko-

Kulturní klub Batyskaf 

představení.
*21. 2. - 1. 4., Kino Vysočina
NORBI KOVÁCS / FOTOGRA -

FIE
Vernisáž ve středu 21. 2. v 17.00. 

Hudební vystoupení Norbi Kovács. 
Výstava otevřena v době promítání.

*Do 23. 2., Malá Galerie Stará rad-
nice

VÁCLAV MACH KOLÁČNÝ / 
OBRA ZY 

Otevřeno dle Informačního centra.
*26. 2. - 31. 3., Malá Galerie Stará 

radnice
TOMÁŠ STARÝ / TVAROSLO-

VÍ 
Tvarosloví neboli morfologie je 

lingvistická věda zabývající se ohý-
báním slov a zkoumáním jejich 
struktury. Takto defi nici stanovil již 
lingvista August Schleicher v polovi-
ně 19. století. Otevřeno dle IC. 

 Připravujeme
 1. 3. SPOLEČNÁ VĚC – 

TOMÁŠ PFEIFER, koncert / MD 
 7. a 8. 3. ENDRU ALIAS OND-

ŘEJ HAVLÍK / KM I a KM II / MD 
 8. 3. CRY BABY CRY – DP žluté 

/ MD
 9. 3. JELEN / koncert / DK
13. 3. MILÁČEK ANNA / DP 

zelené / MD
18. 3. JÁJA A PÁJA / pohádka / 

MD
20. 3. RA DŮZA / koncert / MD
21. a 22. 3. KOUZLA POD 

POKLIČKOU - DDP / MD
24. 3. VESELÁ TROJKA  / kon-

cert / MD
26. 3. PARDÁL – DP komorní / 

MD
27. 3. JITKA  VRBOVÁ / koncert 

/ Cafe u TH.

Pokladna DK: po, út, st 13.00–
17.00 (566 502 253); Pokladna Kina 
Vysočina hodinu před představením, 
do začátku posledního představení 
(564 407 559); www.dkzdar.cz.

Romantické drama (USA 2018, T 
15+ 2D). 

Čtvrtek 8. února
17.00 INSIDIOUS: POSLEDNÍ 

KLÍČ - Mysteriózní horor, opako-
vání.

19.30 HAPPY END - Drama (Fra. 
2017, T 15+ 2D).

Pátek 9. února
17.00 NEMILOVANÍ - Drama 

(Rus. / Fra. / Bel. / Něm. 2017, T 
15+ 2D).

19.30 PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY - Romantický, opako-
vání.

Sobota 10. února
14.30 NIT Z PŘÍZRA KŮ - Drama 

(USA 2017, T 12+ 2D).
17.00 PREZIDENT BLANÍK – 

Komedie, opakování. 
19.30 PADESÁT ODSTÍNŮ 

SVOBODY - Romantický, opako-
vání.

Neděle 11. února
14.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 

TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU - 
Animovaný (Rus. 2016, ČD 2D)

17.00 PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY - Romantický, opako-
vání.

Čtvrtek 15. února
17.00 BLACK PANTHER - Akč-

ní sci-fi  (USA 2018, ČD 3D)
19.30 Filmový klub: CHLAPI 

NEPLÁČOU - Drama (Bos. a Herc. 
/ Slov. / Chorv. / Něm. 2017, T 15+ 
2D).

Pátek 16. února
17.00 ČERTOVINY – Pohádka, 

opakování.
19.30 BLACK PANTHER - Akční 

sci-fi  (USA 2018, T 2D).

Sobota 17. února
14.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 

TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU – 
Animovaný, opakování. 

17.00 BLACK PANTHER - Akč-
ní sci-fi , opakování.

19.30 LABYRINT: VRA ŽEDNÁ 
LÉČBA - Akční sci-fi  (USA 2018, T 
12+ 2D).

Neděle 18. února
14.30 JUMANJI: VÍTEJTE V 

DŽUNGLI! - Rodinná dobrodruž-
ná komedie (USA 2017, ČD 3D).

17.00 TVÁŘ VODY - Romantické 
fantasy (USA 2017,T 15+ 2D).

Středa 21. února
13.00 Bio senior: NEJTEMNĚJŠÍ 

HODINA - Historické válečné dra-
ma (V. Brit. 2017, T 12+ 2D)

15.00 Bejby kino: ŠPINDL – 
Romantická komedie (Česko 2017, 
12+ 2D)

Čtvrtek 22. února
17.00 PAULA – Drama (Fra. 2017, 

T 12+ 2D) 
19.30 HMYZ – Drama komedie 

(Čes / Slov 2018, 12+ 2D).

Pátek 23. února
17.00 AKTA PENTAGON: 

SKRYTÁ VÁLKA  – Životopisné 
drama (USA 2017, T 12+ 2D) 

19.30 BLACK PANTHER - Akční 
sci-fi , opakování.

Sobota 24. února
14.30 PRA ČLOVĚK - Animovaný 

(V. Brit. 2018, ČD 2D)
17.00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 

- Romantická komedie (Čes 2018, 
12+ 2D) 

19.30 PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY - Romantický, opako-
vání. 

Neděle 25. února
14.30 PRA ČLOVĚK – Animova-

ný, opakování.
17.00 AKTA PENTAGON: 

SKRYTÁ VÁLKA  – Životopisný, 
opakování. 
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Klub českých turistů

Hokej

Klub kardiaků

Kopaná FC Žďár n. S.

Stomatologové o víkendech

Klub českých turistů

Volejbal

Basketbal

Bruslení veřejnosti
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Žďárské noviny

Pro rok 2018, tolik významný pro 
české dějiny, si žďárská Knihovna 
Matěje Josefa Sychry změnila své lo-
go. To je nyní vyvedeno v barvách 
trikolory.

„Na letošní rok opouštíme naše 
původní barvy, a jako připomenutí 
významných výročí, připadajících na 
rok 2018, jsme naše logo přizpůsobili 
státním barvám České republiky, tedy 
bílé, červené a modré,“ uvádí k zajíma-
vosti ředitel knihovny Roman Krato-
chvíl.

Knihovna bude letošní logo využí-
vat jak na svém webu, tak i na doku-

mentech a propagačních materiá-
lech.

Víte, co naše 
národní barvy říkají?

Bílá barva symbolizuje čistotu, 
červená krev prolitou vlastenci za 
svobodu vlasti a modrá bezmrač-
nou oblohu. Trikolóra zachovává 
ofi ciální pořadí státních barev, bílý 
pruh má vždy nahoře, nebo vlevo - 
z pohledu pozorovatele. Vymezení 
odstínů státních barev není zákonem 
upraveno. -lko-

LOGO žďárské knihovny, speciální pro letošní rok. Zdroj: kmjs. 

Knihovna pro letošek 
zvolila trikoloru

BK VLCI Žďár nad Sázavou
Hala TJ Žďár, Bouchalky

2. liga muži
Ne 11. 2. 10.00 BK VLCI Žďár – Kar-

viná
So 24. 2. 18.00 BK VLCI Žďár – Lip-

ník
Ne 25. 2. 10.00 BK VLCI Žďár – Valaš. 

Meziříčí

Hala 2. ZŠ, Stalingrad
So 3. 2. 10.00 a 12.00 BK VLCI Žďár 

– JBC Brno, OP starší mini U 13; 16.00 
BK VLČICE Žďár – Liberec, liga junio-
rek U 19

Ne 4. 2. 10.00 BK VLČICE Žďár – 
Brandýs, liga juniorek U 19

So 10. 2. 16.00 BK VLČICE Žďár – 
Klatovy, fi nále ligy kadetek U 17

Ne 11. 2. 12.00 BK VLČICE Žďár – 
DBAK Plzeň, fi nále ligy kadetek U 17

So 17. 2. 10.00 a 12.00 - BK VLCI 
Žďár – Blansko, OP mini U 11; 17.00 
BK VLCI Žďár B – Uherský Brod, OP 1. 
třídy muži

Ne 18. 2. 10.00 BK VLCI Žďár B – 
Kyjov, OP 1. třídy muži

So 24. 2. 9.00 a 11.00 BK VLCI Žďár B 
– Uherský Brod, regionální divize U 17

16.00 BK VLCI Žďár – Kolín, fi nále 
ligy kadetů U 17

Ne 25. 2. 12.00 BK VLCI Žďár – Tygři 
Praha, fi nále ligy kadetů U 17

V programu není zahrnut rozpis nad-
stavby 2. ligy žen. Změna začátků vyhra-
zena. Sledujte místní tisk nebo nástěnku 
na hale Stalingrad.

Pá  2. 2. 10.30-12.00 (pololetní prázd-
niny)

So  3. 2. 12.30-14.00
Ne  4. 2. 15.30-17.00
St  7. 2. 16.45-18.15
So 10. 2. 10.00-11.30 
Ne 11. 2. 17.30-19.00
So 17. 2. 16.15-17.45
Ne 18. 2. 13.30-15.00
V době tisku ŽN byly známy rozpisy 

veřejného bruslení jen do 18. 2. Sledujte 
proto dále www sportispo.cz.

Hokej SKLH Žďár nad Sázavou
Muži – 2. liga 

So  3. 2. 17.30 ZR - IHC Písek
So 10. 2. 17:30 ZR - HC Moravské 

Budějovice 2005
So 24. 2. 17.30 ZR - SHC Klatovy

Extraliga staršího dorostu
Ne 4. 2. 13.00 ZR - VHK Vsetín
Ne 11.2. 15.00 ZR - BK Havlíčkův 

Brod

ELIOD extraliga 
mladšího dorostu 

So 10. 2. 14.15 ZR - HC Dynamo 
Pardubice 

Čt 22. 2. 16.30 ZR - HC Kometa 
Brno

So 24. 2. (čas zatím neupřesněn) 
ZR - BK Havlíčkův Brod

Nábor malých hokejistů a hoke-
jistek běží každou sobotu a neděli 
ráno, a ve středu, když nehraje „A“ 
tým zápas. Časy na www.hokejzr.cz. 
Vybavení: brusle, hokejka, rukavice 
(stačí i lyžařské), přilba (i cyklistic-
ká).

Veškeré tréninky probíhají zdar-
ma, stejně jako možnost zapůjčení 
výstroje.

Akce pro členy i zájemce z řad občanů 
našeho města.

Čt 8. 2. 9.00-10.30, budova ČP, 
2.p.,dv.č. 304

KLUBOVÉ  SETKÁNÍ - Členské 
známky, plán akcí na rok 2018, přihlášky, 
informační servis. Pozor, v únoru končí 
přihlášky na zajímavý zájezd do Bosko-
vic a okolí (historie židovství na Mora-
vě), vedoucí  J. Mazáč.

Po 5., 12., 26. 2., vždy 14.30, zrcadlo-
vý sál Active SVČ, ul. Dolní 3 - REHA-
BILITAČNÍ CVIČENÍ, vedoucí M. 
Neuwirth.

Čt 22. 2. 15.00, Bowling SAUNA, 
vedoucí M. Hrdinová. 

Stadion Bouchalky
Muži:
 3. 2. 14.00 FC - Sok. Živanice
17. 2. 14.00 FC - Vysoké Mýto
24. 2. 14.00 FC – Ivančice

Dorost st + ml.
18. 2. 10.00 + 12.00 FC – Čáslav
25. 2. 10.00 + 12.00 FC – Svitavy

Žáci st. + ml.
 3. 2. 9.00 + 10.30 FC - Svitavy
17. 2. 9.00 + 10.30 FC - Vys. Mýto
24. 2. 9.00 + 10.30 FC - Polička
Srdečně zveme všechny příznivce. 

So 3. 2. Vojnův Městec – Rados-
tín, Sobiňov /N/ 12-15 km, sraz v 8.00 
nádraží BUS

So 10. 2. Masopust - Studnice u Hlin-
ska /N/12 km, 6.20 nádraží ČD

So 17. 2. Vír – akce - Lezení na ledové 
stěně /L/ dle ind.domluvy

So 24. 2. Chotěboř – Uhelná Příbram 
– Borek /N/ 16 km, 9.30 nádraží ČD.

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

Vycházky jsou určené pro veřejnost, 
každý jde na vlastní nebezpečí, změna 
programu vyhrazena.

Sportovní hala Bouchalky
So 10. 2. 9.00 a 13.00, Benešov (2. 

liga - ženy)
So 10. 2. 11.00 a 15.00, Malá Skála 

(2. liga - muži)
So 17. 2. 10.00 a 13.00, Chotěboř, 

Štoky (kraj. přebor ml. žákyně)
So 24. 2. 10.00 a 13.00, Chvaletice 

(2. liga - muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 10. 2. 10.00 a 13.00, Štoky 

(kraj. přebor - muži)
So 17. 2. 10.00 a 13.00, Okrouhli-

ce (kraj. přebor - muži)
Ne 18. 2.  9.00, Pelhřimov, Třebíč 

(kraj. přebor – juniorky).

3. a 4. 2. MUDr. Beáta Bílková, Stro-
jírenská 6, ZR1 (566 642 545)

10. 2. MUDr. Jan Šmídek, Palacké-
ho nám. 32, Nové Město n/M (566 524 
615)

11. 2. MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, ZR 6 (774 430 777)

17. a 18. 2. MUDr. Petra Coufalová, 
Strojírenská 675/6, ZR1 (566 643 805)

24. a 25. 2. MDDr. Věra Šírová, Vra-
tislav. nám. 12, Nové Město n/M (566 
616 901).

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 nemocni-
ce Brno, Ponávka 6 již nově neposkytu-
je  non-stop službu (všední dny 18.00–
24.00; volné dny 8.00–20.00, tel: 545 
538 421).

Knihovna M. J. Sychry        

Církev československá 
husitská

Po 5. 2. 8.00 KNIHOVNA SENI-
ORŮM - Cyklus dopoledních před-
nášek (přihlášky a program najdete v 
čítárně).

Po 12. 2. 16.00 JAK BÝT DOB-
RÝM PRŮVODCEM DÍTĚTI PŘI 
VOLBĚ POVOLÁNÍ - přednáška 
Jaroslavy Synkové pro rodiče žáků 6.-7. 
tříd (přihlášky v čítárně). 

Po 19. 2. 18.30 OHROŽENÁ 
SEMÍNKA  - Dokumentární fi lm 
USA o semenné bance na Špicber-
kách. Režie: Taggart Siegel, Jon Betz. 
Knihovna fi lm uvádí v rámci projektu 
Promítej i Ty! Vstupné zdarma. 

Po 26. 2. - Pá 2. 3. POHÁDKOVÉ 
HÁDÁNÍ - Jarní prázdniny v knihov-
ně a soutěže, kvízy a stolní hry v odd. 
pro děti a mládež. 

Út 27. 2. KROCENÍ LITERÁRNÍ 
MÚZY - Semináře pro žáky ZŠ a SŠ.

BURZA DĚTSKÝCH ČASOPISŮ 
– odd. pro děti a mládež.

O opravách a restaurování 
starožitných hodin…

Hodinář Ivan Kopecký z Daňkovic 
u Nového Města na Moravě se oboru 
věnuje nejméně 28 let a rukama mu 
již prošla řada starožitných hodin, ať 
pokojových či věžních, ale i hracích 
strojků a náramkových hodinek…

Pracoval např. pro Technické 
muzeum v Brně i na zakázkách čes-
kých i moravských měst. Své vyprá-
vění doplní fotodokumentací.

Beseda se koná ve čtvrtek 8. úno-
ra, od 16 hodin, v Husově kapli na 
Kopečné 13. Vstupné dobrovolné, 
zve rada starších CČSH. -red-

Výstavy v knihovně:
 PŘEDSUDKY NECHTE V 

ŠATNĚ – odd. pro dospělé čtenáře. 
Výstava benefi ce Portimo, o.p.s. Tex-
ty vytvořil tým Portimo s využitím 
veřejně dostupných zdrojů, autor-
kou designu je výtvarnice a grafi čka 
Alžběta Hanzlová 

 PŘÍPRA VKA  SE PŘEDSTA-
VUJE – odd. pro dospělé čtená-
ře. Práce žáků přípravné třídy ZŠ 
Komenského 6.

 3. ZŠ SE PŘEDSTAVUJE - 
odd. pro děti a mládež. Práce žáků 1. 
a 2. stupně ZŠ Komenského 6.

 Do 19. 3. OD ALGORITMŮ 
K POLARIZACI- ANEB HRÁT-
KY S LÁSKOU - vestibul Čechova 
domu. Společný tvůrčí projekt: Iva-
na Odehnalová – texty; žáci ZUŠ 
Františka Drdly pod vedením MgA. 
Jany Mifk ové - kresby, texty; Anto-
nín Vystrčil a hosté z Fotoklubu 
Freeland – fotografi e.

 Po 19. 3. 17.00 DERNIÉRA  
PROJEKTU a ocenění nejlepších 
autorských prací žáků ZUŠ F. Drdly 
Hudební doprovod žáků ZUŠ F. 
Drdly pod vedením učitele Milana 
Kozla.

Kontakt: www.knihzdar.cz, icent-
rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766.



STRANA  24 Inzerce ŽN - ÚNOR 2018

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 
KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

z04-skloE
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