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Již devátým rokem vypukne v Česku knižní 
svátek s názvem Březen – Měsíc čtenářů, jehož 
předchůdcem kdysi býval Březen – Měsíc knihy. 

Na první jarní měsíc připravily knihovny pro 
své čtenáře a návštěvníky řadu zajímavostí. Stejně 
tak Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad 
Sázavou. Zajímavosti kolem této tradice přináší-
me na str. 3 a 4, a program na str. 19. 

Nultý ročník novodobé akce vyhlásil Český svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR v roce 
2009, a od té doby se každoročně účastní nejmé-
ně 400 veřejných knihoven v Česku. 

Ve žďárské knihovně bude celý březen malou slav-
ností knihovnic i čtenářů, kteří tu naleznou spoustu 
zajímavých témat. Milou tradicí se ve Žďáře stala 
ochutnávka knihovnických dobrot ke kávě a čaji…

Ústřední akcí měsíce je Josefská noc, která svým 
názvem připomíná kněze M. J. Sychru, jazykověd-

ce, obrozeneckého spisovatele, ale hlavně zachrán-
ce kostela sv. Jana Nepomuckého, a jehož jméno 
na jeho počest nese knihovna od října 1990. 

Než přišel Sychra do Žďáru, svatojánský areál 
byl na pokraji zkázy. Kněz do jeho obnovy vložil 
zbytek svých životních sil i financí. Nyní, 19. břez-
na, uplyne 188 let od Sychrova úmrtí, a jeho hrob 
se symbolicky nachází právě v poutním areálu.
 -lko-

Nabídka knih a pořadů na dětském oddělení žďárské knihovny zaujala o jarních prázdninách Kačenku i její mladší sestru barunku. Foto: Lenka Kopčáková

Březen - Měsíc čtenářů - právě začíná
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Strategie rozvoje centra Žďá-
ru na příští desetiletí. Tak to je 
téma, kterým se aktuálně zao-
bírá žďárská radnice. 
� Lenka Kopčáková

Ve středu 7. března bude stra-
tegie rozvoje centra od 18 hodin 
dokonce tématem veřejné deba-
ty v knihovně. Radnice chce slyšet 
názory občanů a jejich požadavky a 
návrhy k prioritám centra. 

Jak už jsme ve ŽN informovali 
minule, městský architekt Zbyněk 
Ryška se spolu s odborem rozvoje 
a územního plánování zaobírá stra-
tegií rozvoje centra města již něko-
lik měsíců, a sledovaný střed města 
rozdělili pro větší přehlednost na 
13 menších území.

Odborníci cílí na okolí Tvrze, Far-
ská humna, Nábřežní ulici, také na 
atrium za obchodními domy, oko-
lí městského divadla, knihovny, a 
např. lokalitu kolem magistrály.

Tímto velmi důležitým materiá-
lem se opakovaně zaobírala rada, a 
dle slov starosty Zdeňka Navrátila 
přistupuje k materiálu s vědomím, 
že strategie rozvoje centra Žďáru 
je otázkou příštích desetiletí. Přá-
ním dnešních radních tedy je, aby z 
dokumentu vycházeli příští zastupi-
telé města. 

Úřad nyní zjišťuje u majitelů sítí, 
zda ve sledovaných lokalitách neplá-
nují nějaké rekonstrukce kanalizace, 
vody, plynu či elektřiny. 

Strategie rozvoje centra bude 
nejen tématem zmiňovaného setká-
ní s občany, nýbrž během jara rad-
nice uspořádá také veřejnou anke-

tu. V ní obyvatelé Žďáru ze svého 
pohledu „obodují“ potřebnost zása-
hů do jednotlivých lokalit centra. 

„Chceme vědět, co občany nejvíc 
pálí, zda se máme nejprve zaměřit 
na okolí kostela, Tvrze, či Doležalo-
vo náměstí; anebo se pustit do druhé 
strany náměstí, atria, či prostranství 
kolem Vesny,“ očekává starosta.

Z minulých let je ve Žďáře oprave-
né náměstí Republiky a Havlíčko-

vo náměstí. Nyní se radnice chys-
tá na postupnou rekonstrukci ulice 
Nádražní. Zde už běží projektové 
práce. 

Názory občanů, stanoviska komi-
se rozvoje a zohlednění informa-
cí od síťařů budou pro městského 

architekta základními podněty pro 
vytvoření harmonogramu. 

„V červnu bychom rádi tuto finální 
strategii rozvoje centra města před-
stavili občanům,“ plánuje starosta 
Navrátil.

ZVlněný popraskaný asfalt a nečekané překážky na chodníku podél obchodních domů na náměstí už volají po řešení.
 Foto: Lenka Kopčáková

Koncepce centra má být jasná do léta

Až pětinové úspory z rozpočto-
vaných cen u veřejných zakázek za 
poslední čtyři roky hlásí žďárská rad-
nice. To díky zavedeným pravidlům, 
přesně dle zákona o veřejných zakáz-
kách a nastaveným vnitřním směrni-
cím pro zakázky menšího rozsahu.

Jak vysvětluje starosta Zdeněk 
Navrátil, při zakázkách většího roz-
sahu se musí město řídit příslušným 
zákonem o veřejných zakázkách, 
jehož novela vyšla v říjnu 2016, a 
zakázky menšího rozsahu radnice 
pořádá na základě své vnitřní směr-
nice, s upravenými pravidly pro 
výběrová řízení.

Jedním z novějších kritérií žďár-
ských je vedle ceny zakázky i termín 
realizace. „Toho využíváme především 
u staveb, kde hrozí dopravní kompli-
kace. např. loni u oprav ulic Kavano-
va a Mánesova na Vodojemu. Snažili 
jsme se, aby obyvatelé ulic byli stavbou 
zasaženi co nejméně,“ vysvětluje sta-
rosta příklad z praxe.

V roce 2017 město Žďár zrealizo-
valo 80 veřejných zakázek většího 
rozsahu. Jejich celková předpoklá-
daná cena dle rozpočtu byla 122 mil. 
Kč, ale soutěžemi se městu podařilo 
snížit náklady na 99 mil. Kč. 

„Celková úspora v rámci veřejných 
zakázek tedy činila kolem 23 mil. Kč. 

Vyjádřeno v procentech: oproti rozpoč-
tování cen se nám v roce 2017 podařilo 
dosáhnout úsporu 20,5 %,“ vyčísluje 
šéf radnice. 

Pětinová úspora pro Žďár v době, 
kdy stavebnictví zažívá konjukturu 
a firmy nemají takovou tendenci jít s 
cenami dolů, je podle něho pro Žďár 
úspěchem.

Jak starosta přirovnává, mnohem 
úspěšnější byl pro Žďár rok 2016, 
kdy se podařilo z předpokládaných 
výdajů ušetřit 28 %. V roce 2015 
činila úspora 14,5 % a v roce 2014 
19,1 %.

„Za poslední čtyři roky tedy máme v 
průměru úsporu 20 %, což odpovídá 
asi pětině rozpočtované ceny,“ dodává 
starosta.

Žďárská radnice o veškerých svých 
veřejných zakázkách informuje 
na portálu, kde se zájemci mohou 
dozvědět podrobnosti o veškerých 
výběrových řízeních města, pod 
záložkou Město pod lupou. 

„Snažíme se oslovovat co nejšir-
ší okruh zájemců v rámci zakázek. 
Důležité je využívání elektronických 
aukcí. necháme si předložit nabídky, 
ty vložíme do systému elektronických 
aukcí, a teprve pak proběhne aukce 
o cenu, popř. další kritéria,“ dodává 
závěrem Zdeněk Navrátil. -lko-

Nastavenými pravidly soutěží 
se Žďáru daří ušetřit

Zpráva pro rodiče předškolá-
ků: zápisy dětí do 1. tříd žďárských 
základních škol pro školní rok 
2018/2019 proběhnou v pátek 13. a 
v sobotu 14. dubna.

Jak pro ŽN upřesňuje Alena Pro-
kopová z odboru školství, kultury 
a sportu MěÚ, k zápisu za spádové 
obvody ve Žďáře nad Sázavou půjde 
kolem 210 dětí.

„Oklady z minulého roku se týka-
jí zhruba 35 dětí. Z jiných obcí, které 
jsou zařazeny jako součást jednotlivých 
spádových obvodů, přijde k zápisu cca 

10 dětí,“ odpovídá na dotaz ŽN.
Na svůj slavný zápis se ve dnech 

2. a 3. května chystají i budoucí 
„mateřátka“. Předcházet mu bude 
Den otevřených dveří ve žďárských 
Mateřských školách, ve dnech 10. a 
11. dubna. 

„Jedná se o zápis tříletých dětí, a 
zápis pětiletých dětí k povinnému před-
školnímu vzdělávání v Mateřské ško-
le,“ říká Alena Prokopová s tím, že v 
případě pětiletých již velká část dětí 
MŠ navštěvuje. -lko-

V dubnu zapisují základky
a v květnu mateřinky
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Od 9. do 11. března bude 
v KD Ostrov v Havlíčkově 
Brodě čokoládově.

Své stánky tu rozloží prodej-
ci nejrůznějších čokoládových 
specialit a dobrot, jichž bude 
ještě víc, než v minulém roce. 
A nebudou tu zdaleka jenom 
oni. OZP Čokoládový Festi-
val přinese třeba kulinářskou 
přehlídku, na níž skvělí kucha-
ři předvedou své čokoládové 
recepty. V nich uvidíte, s čím 
vším je možné čokoládu kom-
binovat. Už jste třeba ochut-
nali gaskoňské dušené hovězí 
maso s čokoládou a armagna-
cem? Nebo vanilkovo-krupi-
covou kaši z espumy s čoko-
ládovým sněhem ze suchého 
ledu? Příznivci umění se zas 
jistě rádi zastaví u obrazů 
malovaných hořkou, bílou a 
barevnou čokoládou - štětcem 
a špachtlí na plátno. 

A na co se návštěvníci mohou 
těšit? Letos bude v Havlíčkově 
Brodě více stánků, ochutná-
vek, a také se uskuteční řada 
zajímavých soutěží, například 

tzv. Hra o poklad! Každý, kdo 
se do hry bude chtít zapo-
jit, si může u vstupu za 30 Kč 
zakoupit zlatý čokoládový 
pohár. Každý pohár obsahuje 
klíč k pokladu, ale pouze jeden 
z těchto klíčů otevře truhlu s 
dárky od našich sponzorů a s  
odměnou 5.000,- Kč! 

OZP ČokoFest bude věno-
ván učení. Budeme učit náv-
štěvníky, jak vařit čokoládu. 
Bude připraveno mnoho semi-
nářů.

Ve festivalovém programu 
samozřejmě nebudou chybět 
aktivity pro děti. Těch bude 
v letošním ročníku víc, než 
jich bylo loni, takže si tu na své 
přijde skutečně celá rodina.

Vstupenky zakoupíte na mís-
tě i v předprodeji za 60 Kč 
(35,- Kč pro studenty, děti do 
šesti let zdarma). 

Více informací naleznete na 
www.cokoladovy-festival.cz.

OZP Čokoládový Festival 

Z03-čfM

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

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

www.balonovyhotel.cz

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

Když se řekne březen, mno-
zí z nás automaticky přidají 
dodatek: Měsíc knihy. Na-
ši potomci nás ale opraví. Již 
nejméně devět let to je Měsíc 
čtenářů! Cesta českého kni-
hovnictví začala však mnohem 
dříve, za první republiky…
� Lenka Kopčáková

Když nahlédneme do historie čte-
nářství v českých zemích, to mělo 

silnou tradici již za první republiky. 
V roce 1919 byl založen Spolek čes-
koslovenských knihovníků a jejich 
přátel; ve stejném roce vyšel i první 
knihovní zákon. 

Pod patronací Svazu knihkupců a 
nakladatelů se konávaly tzv. Týdny 
knihy, jejichž cílem bylo dostat kni-
hy ke všem občanům. 

Možná netušíte, že dodnes oblíbe-
ná Červená knihovna je právě prvo-
republikovým počinem. 

Speciální knižní edici z nakladatel-

ství Rodina četly ve 20. a 30. letech 
ženy všeho věku, od dívek po babič-
ky… Knihy vycházely vázané v čer-
veném plátně (barvě lásky) – se 
symbolickým „R“ na hřbetu.

Předvídatelný děj, jednoduchý 
jazyk, intriky, neštěstí a zaruče-
ně dobrý konec… Témata těchto 
„pohádek pro dospělé“ k nám přišla 
z německy mluvících zemí, kde měly 
milostné romance starší tradici. Pří-
běhy do Červené knihovny zača-
ly tehdy psát i české autorky: Eliška 
Krásnohorská, Vlasta Javořická či 
Maryna Radoměřská. 

Během socialismu nahradily romá-
ny pro ženy budovatelské příběhy. 
Červená knihovna byla na sami-
zdatu. Sladce milostných příbě-
hů se čtenářky dočkaly až po same-
tové revoluci, kdy začaly vycházet 
tzv. Harlequinky. S ideou této níz-
konákladové edice přišel kanad-
ský podnikatel Richard Bonnycastl, 
zakladatel nakladatelství Harlequin. 

Měsíc knihy a propagandy…
Tradice s názvem Březen - Měsíc 

knihy se zrodila v roce 1955, a trvala 
nejméně 50 let. Původně byla spo-
jena s ideologickou propagandou, 
která měla, dle sovětských vzorů, ve 
čtenářích posilovat oddanost k soci-
alistickému režimu. Ideově zaměře-

né knihy oslovovaly zvláště mládež. 
Na vzniku tehdejšího knižního 

svátku se podílelo ministerstvo kul-
tury, Svaz československých spiso-
vatelů a socialistické masové organi-
zace.

Páteří akce byla knihkupectví a 
knihovny. Ty pořádaly dle metodic-
kých pokynů soutěže, např. Buduje-
me vzornou lidovou knihovnu, a se 
základními školami pořádaly soutěže 
Celá třída čte.

Po sametové revoluci již Březen 
- Měsíc knihy přestal být o� ciálně 
řízenou akcí, a postupně téměř zani-
kl.

Tištěná kniha v ohrožení 
S nástupem moderních médií ovlá-

dl internet také knihovny. Veřejnost 
lačnila po novém trendu, a knihovny 
se přizpůsobily zpřístupněním inter-
netu a výukou jeho ovládání…. Uká-
zalo se však, že význam tištěné knihy 
začal být utlačován. Moderní média, 
nabitá informacemi, se stala knize 
silnou konkurencí. Někteří lidé již 
nechtěli číst romány a studovat kni-
hy - příběhy, a informace měli poho-
dlně a rychle naservírované doma u 
videa, či před monitorem počítače… 
Někdy kvalitní, někdy zkreslené…

 (Pokračování na str. 4)

Dnešní české knihovnictví a jeho
prvorepublikové kořeny
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(Dokončení ze str. 3)
Knihovny v době nového boomu 

zareagovaly přejmenováním své jarní 
tradice na Březen – Měsíc internetu. 

Četbu nic nenahradí 
Ubíhaly roky, a začala dorůstat 

počítačová generace. Na jedné straně 
obratná v ovládání moderních medií, 
na druhé straně ošizená o pěstová-
ní fantazie a rozhledů, které dokáže 
čtenáři dát jen tištěná kniha. Odbor-
né poradny plní děti, které se i hůře 
řečově vyvíjí. Vyrůstaly na televizi, 
videu a před monitory…

Knihovníci a pedagogové bijí na 
poplach a kladou důraz na důležitost 
knihy v životě člověka, už od nejra-
nějšího věku. Vhodné knihy totiž 
rozvíjí fantazii a obzory dětí. Pokud 
rodiče svým ratolestem pravidel-
ně čtou, nejen že se utvrzuje blíz-

ké rodinné pouto, ale děti v tako-
vém „osobním“ podání četbě daleko 
lépe rozumí, a tím se vyvíjí mnoho-
stranněji, než kdyby pouze čerpa-
ly z moderních, ale citově naprosto 
chladných zdrojů. 

Knihovníci tedy vyzývají rodiče: 
Čtěte dětem pohádky!

A o tom je i březnová celostátní 
akce propagující četbu.

Novodobý knižní svátek s názvem 
Březen – Měsíc čtenářů má tradici 
od roku 2009, kdy Český svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků 
ČR (SKIP) vyhlásil jeho nultý roč-
ník. Od té doby se k akci svými akti-
vitami přidává přes 400 veřejných 
knihoven v Česku.

SKIP také od roku 1996 pořádá 
podzimní Týden knihoven s plejá-
dou zajímavých akcí a besed pro čte-
nářskou veřejnost.

Dnešní české knihovnictví...

Čtenářství ve Žďáře. To je 
téma rozhovoru ŽN s Danou 
Lickovou, zástupkyní ředitele 
Knihovny Matěje Josefa Sych-
ry. 
� Lenka Kopčáková

Jak naše průvodkyně knihovnou 
skromně dodává, některé informa-
ce k zodpovězení otázek čerpala od 
kolegyň ze služeb a oddělení kata-
logizace.

Jakou literaturu čtou a vyhledá-
vají dospěláci?

Co člověk, to jiný zájem, někdy 
výběr četby ovlivní móda, jindy 
nálada, někdy zájem, jindy potřeba 
něco zjistit, nastudovat. U dospě-
lých teď „frčí“ knihy od Táňi Kele-
ové-Vasilkové, Radky Třeštíkové, 
Dana Browna, Evžena Bočka, Vlas-
timila Vondrušky, Patrika Hartla, 
Paula Hawkinse…

Upřednostňují ženy romantic-
kou četbu?

To se také nedá říct plošně. Ano, 
některé ženy vyhledávají romantic-
ké příběhy, jiné neusnou bez detek-
tivky, i když pak mají strach jít za 
tmy na zahradu sbírat prádlo. Jiné 
čtou krásnou literaturu, českou i 
světovou – novely, příběhy a romá-
ny, psané sice také čtivě, ale navíc 
krásným jazykem. Někdo dá před-
nost naučné literatuře, zajímavos-
tem, historii, koníčkům, zahradni-
čení...

A co vyhledávají muži?
U těch je to podobné, snad jen 

místo romantiky vítězí literatura 
faktu, vzpomínky válečných pamět-
níků, letců, tankistů. Současně je v 
kurzu 1. sv. válka, příběhy legionářů 
a 50. léta, dále je stále velký zájem o 
detektivky severských autorů.

 
A co odborná literatura pro 

zahrádkáře a kutily? 
O knihy pro kutily je zájem stále. 

Celoročně se půjčují knihy z kate-
gorie kreativního tvoření, a už teď v 
zimě si lidé odnášejí knihy o zahra-

dách a bylinkách.

Velký boom nyní prožívá vaře-
ní. Odráží se to v zájmu o kuchař-
ské knihy?

Kuchařky? No ano, těch vychází 
celá řada edic, tak musíme opatrně 
vybírat, protože finanční prostředky 
nám na veškerou vycházející knižní 
produkci ani nemohou stačit. 

Spíš doplňujeme zajímavosti z 
oblasti kulinářství (když vyjde ně-
co, co knihovna ještě nenabídla), 
kuchařky podporující zdravý život-
ní styl, dietní recepty při různých 
onemocněních, a exotickou nebo 
raw stravu. 

Senioři se prý s oblibou vrhají 
na historii, na kterou celý život 
neměli čas....

Senioři, kteří rádi čtou, si vybíra-
jí nejrůznější témata. Hodně vědí, 
a přesto si rádi doplní vědomosti 
o další, anebo o dosud nepoznané 
(nové) obory. 

Záleží také na bývalé profesi, 

někteří si třeba raději odpočíva-
jí u románů, a třeba historických, 
někdy jejich zájem ovlivní kama-
rádka, pořad v televizi, článek v 
časopise… Někteří z nich samo-
zřejmě moc rádi zkoumají historii, 
a to především regionální, o tom 
nás přesvědčuje zájem o besedy na 
toto téma v knihovně. 

 
Co letí v oblasti dětské literatu-

ry? 
Nakupujeme fantasy, comicsy, 

doporučenou četbu, ke které děti a 
mládež směruje škola, různé série s 
dětskými hrdiny, dokonce i detek-
tivní příběhy, a nově polonaučnou 
literaturu – beletrii, která dětem na 
příběhu nenásilně vysvětlí proble-
matiku oboru.

 

Kdo je teď největším dětským 
hrdinou?

Oblibě se stále těší Poserout-
ka, Harry Potter, Hraničářův učeň, 
Deník mimoňky, Babička drsňačka, 
u menších a nejmenších edice Prv-
ní čtení, Disneyovky, Máša a med-
věd, Prasátko Pepa, Příběhy o Anič-
ce, a knihy Davida Williamse, Ricka 
Riordana… 

 
Kolik svazků knih je lidem v 

KMJS k dispozici, kolik ročně 
nakoupíte, a za kolik?

Knihovna disponuje 195 tisíci 
titulů, z toho 58 tisíc tvoří výměn-
ný fond pro vesnické knihovny, 
který je financován z Kraje Vysoči-
na. Ročně nakoupíme přibližně 3,5 
tisíce titulů knih za 670 tisíc korun, 
což je pětina produkce knih v ČR. 
Kupujeme po jednom výtisku, pro-
to se na žádané tituly někdy nahro-
madí spousta rezervací.

No, a aby se nám nové knihy vešly, 
odepisujeme kolem 2 tisíc zužitých, 
opotřebovaných nebo zastaralých 
titulů. Končí na burze, nebo ve vla-
ku. Do sběru jde jen velmi malé 
procento úplných salátků. 

Jak vycházíte vstříc hůře pohyb-
livým čtenářům? Některé knihov-
ny chystají objednané soubory 
knih a za svými čtenáři vyráží 
do terénu… Jak lze o tuto službu 
požádat - a je zdarma?

Máme v nabídce i roznáškovou 
službu, je zdarma a je občas využí-
vaná. Je opravdu pro ty, co se ze 
zdravotních důvodů nedostanou 
do knihovny. 

Ostatní se za námi raději staví 
osobně, třeba i cestou od doktora, 
protože většina si ráda knihy vybe-
re sama. Mnohdy si odnáší daleko 
více knih, než pro které šli, něco 
doporučí knihovnice, něco známí, 
které tu potkají…

Dana Licková, zástupkyně ředitele žďárské knihovny 
 Foto: Lenka Kopčáková

Letí vaření, příběhy legionářů a detektivky… 

Ve Žďáře současně běží informační 
kampaň k obnově zeleně ve vybra-
ných šesti lokalitách. 

Udržovaná zeleň ve městě má roz-
lohu asi 110 hektarů, z toho se úpra-
va bude týkat 11 hektarů, tedy asi 
desetiny veškeré žďárské zeleně. Na 
tuto obnovu město získalo evrop-
skou dotaci. 

Jak jsme v ŽN podrobně informo-
vali již minule, zásahy se dotknou 
okolí hřbitovů na Jamské a u kostela 
nejsv. Trojice, dále části Vodojemu, 
sídliště Přednádraží, chodníku od 
nádraží ke Žďasu a ulice Neuman-
nova.

„celkem máme ve městě 10.600 ks 
dřevin, a ošetření čeká přibližně dva 
tisíce stromů a keřů. To ale nezname-
ná, že budou všechny káceny,“ vysvět-
luje starosta Zdeněk Navrátil. 

Přesto svému odstranění neujde 
592 dřevin. Další tisícovka stromů a 
keřů, dle slov starosty, opět přibude. 
„obnova tedy bude mít ve finále z hle-
diska zeleně větší efekt,“ slibuje.

Jde o koncepci bezpečnosti zeleně, 
tedy i z pohledu omezení alergenů, 
kterými jsou některé, dříve běžně 
vysazované dřeviny, jako např. břízy 
a některé jehličnany. 

„když v 60. a 70. letech vyrostla 
žďárská sídliště, zároveň tu byla vysa-
zena zeleň. Ta ale stárne.  chceme 
ji tedy generačně rozředit, aby nám 
dospívala průběžně, a my ji mohli prů-
běžně obnovovat,“ vysvětluje starosta. 
Nová skladba tedy bude od nejmlad-
ších kmínků po vzrostlou zeleň.

Nynějším odstraněním přestárlých 
a ohrožujících dřevin se dle odbor-
níků vytvoří nové generační patro 
a zeleň se bude do budoucna lépe a 
průběžně udržovat.

Proběhlo již první setkání s obča-
ny, které se týkalo lokality Haško-
va a chodníku ke Žďasu. Projektant 
vysvětlil lidem hlavní důvody zása-
hů. Druhé setkání se týkalo ul. Neu-
mannovy, Vodojemu a okolí hřbito-
va na Novoměstské a Horní.

 -lko-

Obnova žďárské zeleně
začne letos na jaře
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Mateřská škola ve Žďáře nad Sáza-
vou realizuje od 1. 9. 2016 projekt 
s názvem Nová cesta MŠ Žďár nad 
Sázavou spolu� nancovaný Evrop-
skou unií. Cílem projektu je pod-
poření výuky prostřednictvím 
personální podpory, osobnostně 
sociálního rozvoje pedagogů, spo-
lečného vzdělávání, usnadnění pře-
chodu dětí z mateřské školy do 
základní školy a podpora mimo-
školních aktivit. 

Prostřednictvím personální pod-
pory máme momentálně v mateř-
ské škole k dispozici dva školní asis-
tenty a to na MŠ Veselská a Okružní 
a jednu chůvu na MŠ Vančurova. 
Školní asistent umožňuje poskyt-
nout větší podporu zejména dětem 
ohroženým školním neúspěchem a 
chůva pomáhá předškolním peda-
gogům, kteří integrují do dětského 
kolektivu dvouleté děti. 

Dále v rámci projektu pracujeme 
na osobnostně sociálním rozvoji 
našich pedagogů, kteří absolvovali 
v rámci šablony akreditovaný vzdě-
lávací program dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v časo-
vém rozsahu 40 hodin. Lektorka 
Mgr. Květa Hrbková naše pedagogy 
velice oslovila a předala jim mnoho 
cenných informací. Školení mělo u 
našich pedagogů veliký úspěch a z 

tohoto důvodu plánujeme na jarní 
prázdniny 16 hodinové doškolení.  
Program DVPP je zaměřen na roz-
voj sebepoznání, osobních kvalit, 
prohloubení zejména komunika-
tivních a kooperativních dovednos-
tí v týmové práci, kompetencí pro 
vzdělávání bez předsudků a rozvoj 
profesionální sebere� exe pedago-
gů. 

Podstatnou část projektu tvoří 
odborně zaměřená tematická setká-
vání a spolupráce s rodiči. Organi-
zujeme setkávání rodičů za účas-
ti externích odborníků na témata 
zvolená dle zájmu rodičů (anketa 
na webu) nebo doporučení našich 
předškolních pedagogů. Doposud 
jsme měli setkání na téma – Školní 
zralost a školní připravenost, Chut-
ně léčivé bylinky a koření, Logope-
dické vady, Jak na předškolní děti s 
problémovým chováním, Hranice 
a rituály ve výchově dětí a Zdravá 
hravá nožička. 

Momentálně připravujeme dal-
ší setkání s rodiči na téma Vazby v 
rodině, které plánujeme na 19. 4. 
2018. Setkání proběhne se zkuše-
nou a námi osvědčenou lektorkou 
Mgr. Květou Hrbkovou – tímto Vás 
již nyní na toto setkání srdečně zve-
me. Mgr. Iveta Klusáková

 ředitelka MŠ

NOVÁ CESTA MŠ 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

z03-mšM

Tento projekt je � nancován v rámci OP VVV.



Žďárská radnice se zaobírá přípra-
vou strategie rozvoje centra města. 
Koncepci chce mít vytvořenou do 
léta. Více přinášíme na str. 2, tématu 
se věnuje i dnešní anketa zastupitelů 
města. Odpovídá vždy jeden zástup-
ce politického klubu.

Otázka:
Které území v centru potřebuje 

dle vašeho klubu rozvoj a moder-
nizaci nejrychleji, a co podle vás 
bude nejsložitější lokalitou k řeše-
ní v připravované strategii rozvoje 
centra města?

Doplnit ráz náměstí

Domníváme se, že je důležité co 
nejrychleji dokončit revitalizaci síd-
liště Vodojem, a pak zahájit moder-
nizaci centra, především proto, aby 
se netříštily finanční prostředky. 

Jako další etapu bychom přednost-
ně volili úpravy ulice Nádražní, kde 
už existují návrhy, některé z nich 
velmi pěkné, neboť vstup do centra 
města od nádraží by měl být důstoj-
nější. Bohužel, město může zásadně 
rozhodovat o povrchu a mobiliáři té-
to lokality, vzhled okolních budov je 
už záležitosti zásahu do soukromého 
majetku. A po skončení těchto úprav 
se zaměřit na sousedící lokality, kte-
rými jsou okolí Tvrze a Městského 
divadla, tam už bude mít navrhova-
tel větší možnosti. Z architektonic-
kého hlediska by bylo velmi vhodné, 
aby prováděné opravy a moderniza-
ce doplňovaly ráz náměstí.

Nebojme se
odvážně plánovat 

Už jenom to, že se v našich myslích 
usídlil termín „městské centrum“, a 
v tomto širším smyslu jsme schop-
ni vnímat problémy středu našeho 
města v horizontu deseti let, považu-
ji za velké malé vítězství.

Opravit jednu ulici, a přitom nevě-
dět, jak se budou řešit navazující 
lokality, vnímám nejen jako krát-
kozraké, ale i nebezpečné. Mohou 
tak snadno vzniknout problémy s 
budoucí průjezdností a průchodnos-
tí centra, s parkováním, s napojením 
inženýrských sítí, a mnohé jiné. 

Jako lokalitu, která může obča-
nům města v budoucnosti hodně 
dát, považuje náš zastupitelský klub 
Farská humna. A to třeba i vybu-
dováním menšího přírodního bio-

topového koupaliště, které by bylo 
v dochozí vzdálenosti pro většinu 
Žďáráků. 

Dokončit opravu náměstí 
podél obchodů

Vedení města zřejmě najednou zjis-
tilo, že za více než tři roky se ve Žďá-
ře nic neudělalo. Tak několik měsí-
ců před volbami zadali architektovi 
přípravu rozvoje našeho města ale-
spoň na papíře. Zastupitelé města o 
tomto záměru mají informace pou-
ze z tisku. O připravované diskuzi s 
občany nevíme. Ještě neskončila dis-
kuze o obnově zeleně, a už začínáme 
novou. Ale zatím jsou stejně všechna 
důležitá rozhodnutí odsouvána za 
rok 2018. 

Měli bychom se soustředit na 
dokončení opravy náměstí podél 
obchodů až ke KB, kde je starý a zvl-
něný asfaltový chodník, na atrium 
za nimi a celou navazující lokalitu, a 
samozřejmě na pěší zónu k nádraží. 
To je určitě priorita, kterou jsme 
ochotni okamžitě diskutovat a pod-
pořit. Lépe podpořit konečně reál-
né konkrétní projekty, než drahé a 
nerealizovatelné vize. Lépe pozdě, 
nežli vůbec.

Oživit pasáže a dvory
historických domů

Město se rozhodlo vytvořit strate-
gii rozvoje centra města. Proč? Aby 
vědělo, kterou cestou se kde vydat, 

které území je nejpalčivější, či kde na 
nás čekají rekonstrukce sítí. Výsled-
kem má být stanovení priorit, har-
monogram prací a představa, jak ke 
kterému území přistoupíme.

Současně máme opraveno náměstí 
Republiky a Havlíčkovo náměstí, v 
letech 2019–2020 nás čeká Nádražní 
ulice. To je dané. V dalším seznamu 
priorit za Žďár-ŽM nás v tuto chví-
li nejvíce trápí část náměstí podél 
obchodních domů, a také atrium 
spolu se dvory za těmito obchodní-
mi domy. To je také zároveň lokali-
ta, která je v připravované strategii 
nejsložitější, neboť vyžaduje územní 
studii. 

Další prioritou je pak Doležalo-
vo náměstí a okolí divadla. Ruku v 
ruce s investicemi však musí jít také 
kroky k oživování centra – pasáže v 
obchodních domech, oživování dvo-
rů historických domů. Zde se snaží-
me jednat s majiteli. Není určitě 
dlouhodobě udržitelné, aby přímo 
v centru města parkovaly popelářské 
vozy. I to by se mělo v nejbližších 
letech změnit. 

Snížení dopravního zatížení 
by prospělo 

Všechny lokality v centru města 
jsou jistě stejně důležité, a je nut-
né řešit jejich rekonstrukci a rozvoj 
v souvislostech se všemi ostatními. 
Vzhledem k brzké plánované rekon-
strukci ulice Nádražní se současně 
jako první nabízí řešit oblast pěší zó-
ny. Ruku v ruce s plánovanou rekon-
strukcí budovy bývalé vodárny u 
jezu by mělo jít dotvoření parku na 
Farských humnech, včetně přilehlé-
ho břehu řeky Sázavy. Velkým téma-
tem pak jistě bude oblast mezi Rela-
xačním centrem a obchodem Lidl, 
včetně současného parkoviště a trž-
nice.

Celému prostoru městského cen-

tra by však hlavně prospělo snížení 
dopravního zatížení, proto bychom 
měli co nejdříve hledat řešení ve 
vybudování části vnitřního městské-
ho okruhu od ulice Wonkova přes 
Neumannovu, Novoměstskou, Jam-
skou, až na ulici Brněnskou.

Prioritně řešit
exponovaná místa

Úkolem architekta města je před-
ložit materiál, který ve střednědo-
bém a dlouhodobém horizontu 
navrhne rozvoj středu města. 

Tento návrh by měl sloužit pro ty 
investice a úpravy centra, které by 
měly být realizovány v nejbližší době 
tak, aby právě zapadly do směřované 
koncepce a nebyly jen pomyslným 
investičním ostrůvkem dané doby. 
Zároveň by měly tyto plány ctít cha-
rakter, členění a původ jednotlivých 
lokalit. 

Je jasné, že nelze realizovat vše 
najednou, a je nutné souběžně řešit 
i ostatní investice v jiných částech 
města, jako je Vodojem apod. Proto 
dle mého názoru by měla být prio-
ritně vybrána ta místa, kde je velký 
pohyb občanů a kde je třeba nové 
infrastruktury. Osobně si myslím, že 
tím startovacím místem by měla být 
Nádražní ulice, Doležalovo náměstí, 
a také atrium za obchodními domy. 
Právě posledně jmenovaná lokalita 
nabízí velké možnosti využití.

Určit si reálné
a realizovatelné...

Náš klub se širším centrem měs-
ta zabývá dlouhodobě. V minulém 
období jsme iniciovali a organizova-
li veřejné diskuze s obyvateli města o 
úpravách podoby náměstí. Při nich 
jsme právě definovali širší centrum 
města a jeho potřeby.

Současný návrh městského archi-
tekta bohužel neznáme, protože 
za zastupiteli na jejich zasedání 
moc nechodí, a tak se často o plá-
nech dozvíme pouze z médií. To 
nic nemění na tom, že si centrum 
zaslouží pokračování v revitaliza-
ci. Rozhodně by se mělo pokračo-
vat pěší zónou, prostorem Tvrze, 
prostorem kolem divadla, a za reál-
né považujeme plány naší knihovny 
směrem do nábřeží, tedy nejbližší 
navazující plochy na již upravené 
části centra. Nejsložitější tedy bude 
určit si reálné a realizovatelné. -lko-
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Anketa pro kluby politických stran

Ing. Petr Stoček,
klub KSČM 

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Bc. Ladislav 
Bárta,
klub TOP 09

Téma: připravovaná strategie rozvoje centra Žďáru

Mgr. Zdeněk 
Navrátil,
klub Žďár – Živé 
město

Atrium za obchodními domy bude i s tamními dvory složitou částí revitalizace 
centra.  Foto: Lenka Kopčáková
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Většina dnešních domácností 
automaticky třídí odpady. Pro-
to víme, kolik papíru, plastů 
ale také skla vyprodukujeme
za pouhý týden. 
� Lenka Kopčáková

Vychytávkou pro Žďáráky jsou 
speciální třídící tašky na sklo, papír a 
plasty. Ty jsme si mohli před časem 
zdarma vyzvednout na městském 

úřadu, a řada lidí tak učinila. Omy-
vatelné tašky lze k sobě připnout 
suchými zipy, takže tvoří sadu pro 
pohodlnější a přesnější třídění. 

V domácím odpadu asi co do 
množství vedou plasty, ale i skle-
něných obalů nám projde za měsíc 
rukama docela dost. Nejčastěji to 
jsou lahve od nápojů, zavařovací 
sklenice, sklenice od kečupů, mar-
melád, kompotů, flakónky od parfé-
mů, lahvičky od léků…

Dle statistik až 72 % Čechů třídí 
odpad, a sklo třídí 83 % z nich. 

Dnes už není třeba připomínat, že 
skleněné odpady do běžného sme-
tí nepatří. Přesto je vhodné podo-
tknout, že sklo je velmi odolné, a na 
skládce by se rozkládalo tisíce let…

Obaly s víčkem? Nevadí
 „Do tříděného odpadu je možné dát 

skleněný obal i nevymytý a s kovovým 
víčkem. Zbytky recyklaci nevadí. Stačí 
obsah dojíst a vyškrábnout,“ říká Kris-
týna Sklenářová z agentury Ex Voto, 
která k třídění skleněného odpadu 
vede kampaň.

„Při dalším zpracování skleněného 
obalu ani nevadí, když má víčko. To se 
pak oddělí pomocí magnetu,“ dodává 
pro zajímavost 

Tak to už se líbí nám všem, komu 
se nechce vymývat skleničky od hoř-
čice, majonézy či mastných potravin. 
Pouze dojedené zaklapneme a odho-
díme na třídění…

Z hlediska vztahu k životnímu pro-
středí a recyklaci patří skleněný obal 
k těm nejšetrnějším. Sklo lze znovu 
tavit prakticky donekonečna. Třídě-
ním a recyklací skla šetříme nejen 
energii, ale i přírodu kolem sebe. 

Co je ale podle Kristýny Sklenářo-
vé problémem, který může drama-
ticky zhoršit kvalitu a vlastnosti zno-

vu vyrobeného skla, jsou porcelán 
a keramika, nesprávně vhozené do 
kontejnerů na sklo. Na to bychom si 
měli dát pozor. 

I když sklo ze separačních kontej-
nerů putuje na speciální třídící linku, 
kde se odstraní případné nežádoucí 
příměsi, přehlédnutý cizorodý mate-
riál ovlivní kvalitu budoucí taveniny. 

Vytříděné sklo šetří
sklářské písky

„Vytříděným sklem se dá nahradit až 
65 % sklářských písků, přičemž hlavní 
výhodou výroby nového skla ze starého 
je ohromná úspora energie. 

 (Pokračování na str. 9)

Skleněný obal patří k nejšetrněj-
ším. Sklo lze znovu tavit donekonečna. 
Jeho recyklací šetříme energii a přírodu.
 Foto: Kristýna Sklenářová

Třídíte skleněné obaly? Ani je
před odhozením nemusíte vymývat
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pronajme tyto volné 
nebytové prostory:

1. Kanceláře
Jedná se celkem o tři kanceláře 

v  I. podlaží administrativní budovy 
o celkové ploše 78,36 m2 s možnos-
tí využití i pro obchodní činnost. 
Tyto kanceláře lze pronajmout i 
jednotlivě. Vstup do budovy je za-
jištěn hlavním vchodem ovládaným 
po pracovní době prostřednictvím 
čipové karty a je monitorován ka-
merovým systémem. 

2. Prodejní či kancelářské pro-

story
Obchodní či kancelářský prostor 

o ploše 77,91 m2 v přízemí admi-
nistrativní budovy se samostatným 
vchodem přímo z parkoviště. K té-
to kanceláři je možné využít i sklad 
v suterénu o ploše 71,13 m2 pří-
stupným po schodišti přímo z ob-
chodního prostoru a garážovými 
vraty ze dvora u administrativní bu-
dovy.

Bližší informace získáte telefo-
nicky na čísle 566 651 911, pro-
střednictvím e-mailové pošty na 
adrese info@sbdzh.cz nebo v síd-
le družstva na adrese Brněnská 
1146/30, Žďár nad Sázavou.

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou

Předkládáme vám vyhod-
nocení spotřeby tepla na vy-
tápění za rok 2017 za domy 
v majetku či správě družstva. 
Z vývoje (viz. předložený graf 
s tabulkou) je zřejmé, že od 
roku 2014 dochází k postup-
nému zvyšování měrné spo-
třeby tepla na vytápění vyjád-
řené jako podíl spotřeby v GJ 
na jeden metr čtvereční vytá-
pěné plochy. K tomuto navý-
šení spotřeby dochází přede-
vším v důsledku zhoršujících 
se klimatických podmínek 
v jednotlivých letech. 

Graf znázorňuje vývoj spo-
třeby celkem za družstvo za 
posledních pět let. Pokud 
máte zájem zjistit, jak je na 
tom konkrétně dům, ve kte-
rém bydlíte, máte možnost se 
na stránkách družstva (www.
sbdzh.cz) podívat na další 
grafy, kde je uvedena spotře-
ba v členění podle jednotli-
vých domů a technologie je-
jich výstavby.

Měrná spotřeba dosáhla 
v roce 2017 výše 0,294 GJ/
m2. Podíváme-li se do histo-
rie, zjistíme, že na počátku to-
hoto tisíciletí byla tato měrná 
spotřeba např. v roce 2002 
ve výši 0,454 GJ/m2. Přesto-
že tedy dochází v posledních 
letech k mírnému nárůstu, 
je tato spotřeba oproti roku 
2002 o více jak 35% nižší. Při 
dnešní ceně tepla u primární 
dodávky ve výši 441,60 Kč/
GJ znamená dosažený pokles 
měrné spotřeby snížení nákla-

dů na vytápění o 155,63 Kč/
GJ. Při spotřebě tepla na vy-
tápění v roce 2017 ve výši cca 
60 tis. GJ to představuje roční 
snížení nákladů pro všechny 
domy ve správě družstva na-
pojené na horkovod ve výši 
9 337,8 tis. Kč.   

Zásadní podíl na tak výraz-
ném snížení spotřeby ma-
jí bezpochyby realizovaná 
opatření ke snížení energetic-
ké náročnosti domů, ke kte-
rým patří především výměny 
oken, zateplení obvodového 
pláště, střech domů a stropů 

společných částí domů, rov-
něž i instalace termostatic-
kých ventilů a rozdělovačů 
topných nákladů na radiátory 
v bytech. 

Snahy o dosažení úspor tepla 
při vytápění ale mohou mít i 
negativní dopady. Jedná se ze-
jména o případy, kdy byt není 
z různých důvodů pravidelně 
užíván a vlastník či nájemce 
vypne topení. Je třeba si ale 
uvědomit, že i v těchto přípa-
dech je povinností vlastníků 
či nájemců bytů zajistit tem-
perování bytu, a to v souladu 
s vyhláškou č. 194/2007 Sb., 
kdy ust. § 2 odst.6., který říká, 
že v průběhu otopného obdo-
bí jsou byty v době od 6:00 
hod. do 22:00 hod. vytápěny 
tak, aby dosažené průměrné 
teploty vnitřního vzduchu 
zajišťovaly výpočtové teploty 
vnitřního vzduchu stanovené 
projektem budovy. Takovouto 
výpočtovou teplotou je pod-

Vyhodnocení spotřeby tepla 
v roce 2017

le přílohy k této vyhlášce pro 
obývací místnosti a kuchyně 
v bytech teplota 20 stupňů 
Celsia. Prakticky to tedy zna-
mená, že i v neužívaném bytě 
by měl jeho majitel či nájem-
ce zajistit vytápění na těchto 
20 stupňů Celsia, a to nasta-
vením na termostatické hla-
vici radiátorů nebo v případě 
vlastního plynového vytápě-
ní na kotli pro vytápění bytu. 
V případě bytů s ústředním 
vytápěním pak nadměrné šet-
ření tepla spojené s vypnutím 
radiátoru uživateli stejně moc 
nákladů neušetří. Vyhláška č. 
269/2015 Sb., o rozúčtování 
nákladů na vytápění, v ust. §3 
odst.2) ukládá rozúčtovate-
lům tepla upravit výpočtovou 
metodu tak, aby rozdíl v ná-
kladech u bytu, který spoří 
teplem, nebyl nižší o více než 
20% z průměrných nákladů 
na 1m2 vytápěné plochy v do-
mě. Prakticky to znamená, že 
ten kdo uspořil teplo tím, že 
vypnul radiátor, zaplatí i to 
uspořené teplo, které překro-
čí uvedenou 20% hranici.

 Součástí vyhodnocení spo-
třeby je i porovnání nákla-
dů na teplo na vytápění na 
„průměrný byt 1+3“ o ploše 
72 m². Tímto přepočtem zís-
káváme srovnatelný údaj pro 
všechny domy s tím, že rozdíl 
mezi prvním v pořadí s nákla-
dem 6 132,2 Kč/rok a posled-

ním s nákladem 18 596,7 Kč/
rok činí 12 464,5,- Kč/rok. 
Je však třeba konstatovat, že 
dům s uvedenou nízkou spo-
třebou je dům s vlastní plyno-
vou kotelnou, kde jako náklad 
na teplo je účtován pouze ná-
klad za spotřebovaný plyn. 
Pro přesnější srovnání by by-
lo potřeba zahrnout do nákla-
dů na vytápění i další náklady 
na provoz této kotelny, které 
jsou běžně kalkulovány do 
ceny tepla dodávaného v rám-
ci centrálního zásobování 
teplem. Srovnatelný je spíš 
až šestý dům v pořadí, kde je 
zajištěna dodávka tepla z hor-
kovodu, s nákladem 7 089,3 
Kč/rok. I v tomto případě je 
rozdíl v nákladech vysoký a 
tvoří částku 11 507,4 Kč/rok. 
Je třeba zdůraznit, že dům, 
který skončil v pořadí na po-
sledním místě s tak vysokým 
nákladem je dosud nezateple-
ný a jeho celková revitalizace 
se teprve připravuje. Průměr-
ný náklad za domy ve správě 
družstva pak vychází 9 273,3 
Kč/rok. Pokud Vás zajímá, 
jak v tomto srovnání dopadl 
Váš dům, můžete se podívat 
na internetové stránky druž-
stva, kde je zveřejněna tabul-
ka zahrnující domy ve správě 
družstva.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva



STRANA  9 Bydlení ŽN - BŘEZEN 2018

Třídíte skleněné obaly? Ani je...
(Dokončení ze str. 1)

Ta může činit až 90 % oproti výro-
bě ze sklářských písků,“ říká naše prů-
vodkyně. 

Po zmiňovaném vytřídění na třídí-
cí lince se sklo z našich obalů nadr-
tí, a pomocí dopravníků a vibračních 
sít se dále dotřiďuje a čistí na potřeb-
nou kvalitu. V závěru i pomocí opto-
elektrických čidel.

Recyklované sklo 
ve stavebnictví

Barevné neboli směsné sklo se tří-
dí do kontejnerů zelené barvy, na sklo 

čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. 
Důvod tohoto rozdělení je prostý - z 

barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. 
Předností skleněných obalů je vel-

ká chemická odolnost, dobrá omy-
vatelnost, průhlednost, možnost 
sterilace, vícenásobné použití a opě-
tovné zpracování. Z recyklovaného 
skla se nejčastěji vyrábí opět lahve, 
na minerálky a pivo. 

Ve specializovaných továrnách 
se odpadní sklo mění také v tepel-
né izolace, např. skelnou vatu a tzv. 
pěnové sklo, což je materiál vhodný 
coby izolační zásyp okolo domů, či 

jako izolace pod základovou desku. 
Nahrazuje kamenný štěrk. 

Nadrcené sklo se může použít i bez 
nutnosti tavení jako přísada do spe-
ciálních druhů betonů a brusných 
hmot. Více o třídění skla se dozvíme 
na www.samosebou.cz/extra/sklo.

Do kontejnerů na sklo patří:
barevné sklo a čiré sklo, lahve od 

vína, jiných alkoholických i nealko 
nápojů, tabulové sklo z oken nebo 
dveří.

Do kontejnerů na sklo nepatří:
keramika a porcelán, zrcadla, 

autosklo, drátované sklo, varné sklo 
nebo zlacené sklo.

Na skle mnoho recyklačních sym-
bolů nenajdeme, jde totiž o snadno 
rozpoznatelný materiál. V ojedině-
lých případech se s nimi ale můžeme 
setkat, zde je stručný přehled. 

Bílé sklo - čiré skleni-
ce od kompotů, od vína a 
dalších nápojů.  

  
Zelené sklo - barevné 

lahve od vína, sirupů a 
piv i tabulové sklo. 

Hnědé sklo - pivní lah-
ve, lékovky.

Recyklační symboly 
skleněných obalů

Jaké zvolit nejlepší osvětlení?
Obývací pokoj má mnoho funkcí, 

které se navíc liší rodinu od rodiny. 
Obývák slouží nejčastěji k odpočin-
ku, k setkávání s rodinou, nebo přijí-
mání návštěv. 

Někdy potřebujete zajistit dostateč-
né osvětlení pro čtení, nebo pro slav-
nostní událost, jindy chcete vytvořit 
klidnou atmosféru pro odpočinek, 
nebo sledování televize. Proto jde z 
hlediska osvětlení o celkem nároč-
nou záležitost. Také zde hraje velmi 
důležitou roli vzhled svítidel. 

Do obývacího pokoje se doporu-
čuje kombinace více typů. Centrál-

ní, nejlépe přisazená stropní svítidla 
zajistí celkové osvětlení prostoru. U 
místností s dostatečnou světlou výš-
kou (více než 3 metry) se doporu-
čují svítidla závěsná. Stojací nebo 
nástěnné lampy se pak používají buď 
pro zvýšení hladiny osvětlení pro čte-
ní (požadavek je alespoň 200 luxů), 
nebo pro zajištění intimní atmosféry 
(například u svítidel svítících nepří-
mo – do stropu). 

Pro vytváření různých světelných 
atmosfér je vhodné vybavit místnost 
systémem regulace osvětlení (stmíva-
či). -lm-
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Během jara budou přemís-
těny poslední hroby z areá-
lu svatojánského kostela na 
hřbitov pod Zelenou horou. 
Budou to i hrobky dvou 
významných žďárských 
osobností: Františka Binka 
a Josefa Smeykala.
� Lenka Kopčáková 

Vymístění hrobů byla jedna z 
povinností města, stanovená v roce 
1994 při přijetí kostela sv. Jana 
Nepomuckého na seznam světových 
památek UNESCO.

Kolem kostela postaveného Janem 
Blažejem Santinim v roce 1722 byla 
původně poutní loučka, a ambity 
sloužily k přespávání poutníků. Tzv. 
horní hřbitov tu byl zřízen až počát-
kem 19. století, a postupně jej zapl-
nilo na 640 hrobů. Terén uvnitř are-
álu se stále navyšoval, a okolní ambit 
začala ničit vlhkost. 

Nyní má být zelenohorskému are-
álu navrácen původní účel, a o vybu-
dování poutního místa s obnovením 
tradice křesťanské pouti již uvažuje 
současný majitel kostela, kterým je 
zámecká farnost Římskokatolické 
církve. 

Po roce 1996 město vybudovalo na 
nedaleké louce pod Černým lesem 
nový hřbitov. Právě tam byly postup-
ně přeneseny hroby ze starého zele-
nohorského hřbitova. 

„Jednání s pozůstalými se nám daří, 
už jde jen o jednotky posledních hro-
bů,“ informuje starosta Zdeněk 
Navrátil o akci, trvající už dobré dvě 
desítky let.

Rada města nedávno řešila žádost 
Lubora Ostřihanského,  potomka 
bývalého žďárského starosty Františ-
ka Binka, aby byly ostatky jeho rodi-
ny přemístěny na náklady města.

Potomek doložil dokumenty o 
zásluhách dlouhodobého představi-
tele města z přelomu 19. a 20. sto-
letí. František Binko se podílel na 
založení Sboru dobrovolných hasi-
čů, byl jeho cvičitelem a velitelem. 
V roce 1908 tehdejší starosta odká-

zal svůj měšťanský dům č. p. 137 pro 
potřeby sirotčince. Založil Nadaci 
Josefy a Františka Binkových, a jejich 
dům se proměnil v útulek matek s 

kojenci, lékařskou poradnu pro děti, 
a na tomto místě vznikla i vůbec prv-
ní mateřská škola ve Žďáře. 

Rada města se žádostí opakova-

ně zabývala, a požádala Regionál-
ní muzeum, aby doložilo potřebné 
dokumenty. 

„Jednalo se o člověka, který se sku-
tečně zasloužil o rozvoj Žďáru. Rada 
města rozhodla, že město do věci při-
stoupí s historickou pamětí, a že pře-
místění hrobky ze zrušeného pohře-
biště na nový hřbitov proběhne na 
náklady města,“ uvádí starosta Zde-
něk Navrátil. Podmínkou ovšem je, 
že Binkův potomek daruje hrobové 
zařízení městu Žďár nad Sázavou. 
„Pokud bude do konce března uzavře-
na darovací smlouva, město hrobku 
přemístí a nadále se o ni bude starat,“ 
říká starosta. 

Na nový hřbitov bude na nákla-
dy města přesunuta i hrobka rodiny 
Smeykalovy. Úspěšný žďárský továr-
ník Josef Smeykal (+ 1926), spo-
luzakladatel Amylonu a župní sta-
rosta Sokola, byl i radním města a 
zakladatelem nemocenské poklad-
ny. Významně se angažoval v oblas-
ti bydlení sociálně slabých. V roce 
1911 založil ve Žďáře Družstvo pro 
stavbu rodinných domků.

Tzv. Smeykalova vila, z počátku 20. 
století, dodnes stojí ve Veselské uli-
ci. Pro své historizující romantické 
detaily je pokládána za jednu z nej-
krásnějších staveb Žďáru. 

Vdova Barbora Smeykalová v roce 
1946 věnovala vilu Okresní péči o 
mládež, která sem umístila dětský 
domov. Pak tu byla mateřská škola, a 
od roku 1998 ve vile působí pedago-
gicko-psychologická poradna. 

Na Zelené hoře zůstane u západ-
ní brány pouze společný hrob dvou 
zachránců svatojánského areálu, 
farářů Bonifáce Procházky (1754 
- 1813) a jeho nástupce na klášter-
ní faře a obrozeneckého spisovatele 
Matěje Josefa Sychry (1776 - 1830). 

„Paradoxem je to, že Zelená hora 
nám vydržela jen díky tomu, že se sta-
la počátkem 19. století hřbitovem,“ 
podotýká závěrem starosta Navrátil. 

Stěhování hrobů proběhne letos na 
jaře, aby byl areál připraven na zříze-
ní poutní loučky.

Smeykalova vila na počátku 20. století. majitelka ji rok po válce věnovala 
na zřízení dětského domova. Foto: archiv Regionálního muzea

Hrobky dvou žďárských osobností
přemístí na obecní náklady

Dům Binkových v horní ulici, který věnovali pro potřeby sirotčince. Později 
zde byla první mateřská škola ve Žďáře.

Konceptem města Žďáru nad Sáza-
vou je posilování a budování cyk-
lotras, a tím odvedení lidí na kolech 
z klasických silnic, kde je může 
ohrožovat dopravní provoz. 

Loni byla na Den Žďáru otevřena 
společně vybudovaná cyklotrasa mezi 
Žďárem a Novým Veselím. 

Letos Žďár podal dvě žádosti o 
dotace na cyklotrasy. První usiluje o 
evropskou dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP) na cyklotrasu Žďár -Stržanov 
a některá propojení páteřních cyklos-
tezek ve městě, především lávky na 
Farských humnech a nového klafar-
ského mostu.

Druhá podaná žádost Žďáru míři-
la do Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI) - o dotaci na uvede-
nou cyklotrasu Stržanov. 

Pokud by byl Žďár v obou žádos-
tech úspěšný, pak si vybere. „výhod-
nější je pro nás samozřejmě úspěch v 
iRoPU, kde lze uplatnit .i lávky. kdež-
to ze SFDi lze uplatnit jen budování 
cyklotrasy na Stržanov, v rámci odstra-
nění cyklodopravy ze silnice i. třídy,“ 
vysvětluje starosta Zdeněk Navrátil. 

V rámci projektové dokumentace se 
současně připravuje i propojení cyk-
lostezky Jamská. To by cyklistu bez-
pečně dovedlo do zdejší průmyslové 
zóny. -lko-

Město Žďár chce posilovat
a budovat cyklotrasy Žďáráci budou moci již potřetí roz-

hodnout o tzv. particitativním roz-
počtu města na rok 2019. Jde o slož-
ku v předem určeném finančním 
objemu.

Pro rok 2019 radní navrhují zastupi-
telům města odsouhlasit výši 600 tis. 
Kč. 

Participativní rozpočet zavedl Žďár 
poprvé před dvěma lety. Projekty 
navrhují přímo občané, vybrané návr-
hy jdou přímo do rozpočtu města. 

„Pro rok 2017 se nám napoprvé poda-
řilo zrealizovat celkem čtyři projekty. 
ale rozpočet byl nastaven na maximální 
částku jednoho projektu 150 tisíc kč. To 
se ukázalo jako nedostačující, protože 
aby mohly být projekty od lidí realizo-
vány, museli jsme je dokrývat z prosřed-

ků města,“ vysvětluej starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Nyní je prý už systém doladěn. 
Max. rozpočet jednoho navrhované-
ho projektu je 300 tis. Kč. A pokud 
budou projekty v nižším finančním 
objemu, může se jich do parcitipativ-
ního rozpočtu roku 2019 dostat více.

Z loňských návrhů v roce 2018 zví-
tězily dva projekty, zaměřené na vol-
nočasové plochy a dětská hřiště. A to 
v lokalitě Palachova  (Přednádraží)a 
Libušínská (Libušín), vždy po 300 
tisících Kč.

„Už nyní se nám v rámci projek-
tu aktivně pro Žďár ozývá se svými 
záměry řada zájemců. Pro rok 2019 
bude z čeho vybírat,“ soudí starosta. 
 -lko-

Třetí participativní rozpočet
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Celkem po 875 osobách loni 
pátrali policisté Krajského 
ředitelství policie Kraje Vyso-
čina. Z toho v 351 případech 
šlo o děti, kterým byla naříze-
na ústavní výchova.

Jak vysvětluje tisková mluvčí kraj-
ské policie mjr. Dana Čírtková, loni 
šlo ve 127 případech o pohřešované 
osoby a na 99 osob byl vydán sou-
dem příkaz k zatčení nebo příkaz k 
dodání do výkonu trestu odnětí svo-
body. „V roce 2017 se podařilo policis-
tům vypátrat 618 osob,“ dopřesňuje 
Čírtková.

Letos policisté v Kraji Vysočina pát-
rají již po 175 osobách. Z toho v 18 
případech jde o osoby pohřešované 
a po 19 osobách pátrají v souvislos-
ti s dodáním do výkonu trestu odně-
tí svobody. V 23 případech jde o děti 
se soudně nařízenou ústavní výcho-
vou. Ve 30 případech policisté pátra-
jí po pobytu osob. Zbývající lidé jsou 
hledáni na základě soudně vydaných 
příkazů k zatčení, nebo souhlasů se 
zadržením osoby podezřelé.

Neznámí mrtví
Vysočinští policisté pátrají i po 

totožnosti dvou zemřelých mužů. 
Tělo prvního muže bylo nalezeno 
8. 12. 2005 na železniční trati mezi 
stanicemi Malý Beranov a Luka nad 
Jihlavou. „Muž zemřel na následky 
srážky s vlakem. Byl stáří mezi 40-

50 lety, měl 160 centimetrů vysokou  
hubenou postavu, nosil dioptrické brý-
le, měl hnědé oči, hnědé vlnité vlasy a 
čelní pleš,“ uvádí Čírtková. 

I druhý muž zemřel násilnou smr-
tí. Jeho mrtvola byla nalezena 10. 10. 
2008 v katastru obce Kožichovice na 
Třebíčsku. „V době nálezu mohlo být 
muži 20-30 let, byl vysoký 165 -175 
cm, měl hnědé rovné vlasy, velmi špat-
né - téměř neošetřované zuby,“ upřes-
ňuje policistka. 

Pohřešovanou osobou se rozumí 
fyzická osoba, o níž se lze důvod-
ně domnívat, že je ohrožen její život 
nebo zdraví, místo jejího poby-
tu není známo, a policií po ní bylo 
vyhlášeno pátrání. U osoby starší 18 
let platí zásada, že po jejím vypátrání 
je informována, že se po ní pátrá jako 
po osobě pohřešované, a kdo učinil 
na policii oznámení o pohřešování. 
„Pokud tato osoba nesouhlasí s tím, 
aby oznamovateli bylo sděleno místo 
jejího současného pobytu, není policie 
oprávněna tyto skutečnosti sdělovat. 
Oznamovateli je sdělena pouze infor-
mace, že pohřešovaný byl vypátrán 
a je v pořádku,“ doplňuje kpt. Jana 
Láterová, vrchní komisařka oddělení 
obecné kriminality Krajského ředi-
telství policie Kraje Vysočina.

Děti v ohrožení a nezletilí
Zvláštní skupinou pohřešovaných 

osob jsou nezletilí a mladiství, kte-
rým byla nařízena ústavní výchova, 

Policie loni pátrala po 875 osobách
a tito uprchli ze školských zaříze-
ní určených k jejímu výkonu. Pat-
ří sem i  žadatelé o udělení azylu, 
kteří opustí v průběhu řízení azy-
lové zařízení.

Relace v médiích pomáhají
Na základě zveřejnění pátrá-

ní po pohřešovaných osobách ve 
sdělovacích prostředcích se dle 
policistů daří vypátrat přibližně 
10 % osob. Specifickou skupinu 
pohřešovaných osob tvoří tzv. dí-
tě v ohrožení, kdy bývá spouštěn 
národní koordinační mechanismus 
pátrání po pohřešovaných dětech. 

„Právě v těchto případech bývá 

prostřednictvím hromadných sdělo-
vacích prostředků žádána o pomoc 
veřejnost. Relace v televizi a rozhlase 
v mnoha případech vedou k vypátrá-
ní pohřešovaného dítěte, či k získání 
důležitých poznatků o jeho pohybu,“ 
uvádí policistka.

Většina osob, po kterých policie 
v teritoriu Kraje Vysočina pátrá, je 
zveřejněna na webu www.policie.
cz, v záložce „databáze - pátrání po 
osobách - vyhledávání“. Poznatky 
k osobám v pátrání lze anonymně 
zasílat přímo na kriminální službu 
a vyšetřování Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina, na adresu:
krpj.patrani@pcr.cz. -lko-

Zástupci Žďáru byli v Chustu
Poslední únorový víkend poprvé vyrazila delegance města Žďáru n. S. spo-

lu se zástupci Kraje Vysočina do partnerského města Chust na Podkarpatské 
Rusi. Cílem Žďárských bylo navázat spolupráci se sportovci a potkat se s čes-
kou komunitou.

„Starý pušky“ perlily v Kanadě
 Žďárský šestičlenný hokejový tým, který si říká Starý pušky, vyhrál nedáv-

no v Kanadě World Pond Hockey Championship 2018. 
Šampionát v rybníkovém hokeji má v této severské zemi obrovskou tradici. 

Hraje se v provincii Plaster Rock. Radnice se chystá hokejistům v nejbližší 
době poděkovat za reprezentaci.  -lko-

K R Á T C E
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Lepší informovanost o zdravém 
životním stylu, pravidelná zdra-
votní prevence včetně včasného 
záchytu závažných onemocnění…

Průměrný věk dožití seniorů v 
Česku se stále zvyšuje.

To souvisí i s kvalitní zdravotní 
péčí, kterou nám prý, i přes všech-
ny problémy, závidí v mnoha nejvy-
spělejších státech Evropy. To tvrdí 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek.

Lidé na Kraji si však uvědomují i 
další aspekt dlouhověkosti. Výrazně 
starší lidé znamenají i vyšší náklady 
na zdravotnictví. 

„Specifickou oblastí je starost o paci-
enty v posledním stádiu života. Cílem 
tzv. „paliativní péče“ je zmírnit bolest a 
další tělesná a duševní strádání, zacho-
vat pacientovu důstojnost a poskytnout 
podporu jeho blízkým,“ konstatuje 
hejtman, sám profesí lékař.

Na paliativní péči se tedy zaměřu-
je i Kraj Vysočina. Loni v létě kraj-
ské zastupitelstvo schválilo Strategii 
paliativní péče v Kraji Vysočina na 
období do roku 2020. 

„Jejím cílem je logické spojení všech 
dostupných moderních trendů posky-
tování péče o umírajícího pacienta; a 
také dosažení víceúrovňového fungová-
ní paliativní péče v každém koutu regi-
onu,“ uvádí Jiří Běhounek.

Přípravě předcházela dvouletá pre-
cizní spolupráce odborníků z řad 
České společnosti paliativní medi-
cíny, poskytovatelů paliativní péče, 
sociálních pracovníků a zdravotníků, 
včetně lékařů – paliatrů, i zástupců 
krajského úřadu. 

„Nyní se nacházíme v realizační fá-
zi strategie, pracujeme na vzdělávání 
dalších profesionálů z nemocnic, zaří-
zení sociální péče, snažíme se i o zapo-
jení praktických lékařů. Vítáme zájem 
a zapojení profesionálů i veřejnosti,“ 
popisuje hejtman..

S věkem si většina z nás uvědomu-
je své přání umírat pokud možno 
doma, a poslední dny života trávit 
s rodinou. Přitom být v péči týmu 
odborníků, kteří i v domácím pro-
středí dokáží poskytnout komplexní 
zázemí… 

A takový multidisciplinární tým 
na Vysočině tvoří lékaři, zdravotní 
sestry, sociální pracovník, pečovatel-
ky, koordinátor, pracovníci zajišťují-
cí psychoterapeutickou a spirituální 
podporu, či další odborníci. Součástí 
nabízené péče je i podpora a pomoc 
pečovatelek, která je také dostupná 
24 hodin a sedm dní v týdnu. 

„Jde o nový komplexní pohled, řešící 
systematické zapojení sociální i zdra-
votní oblasti, včetně řešení financování 
ve spolupráci se zdravotními pojišťov-
nami,“ uvádí hejtman.

Péče o staré, vážně nemocné paci-
enty je těžká práce, náročná pro 
pečující rodinu fyzicky i psychicky, 
protože vyžaduje plné nasazení. Pro-
fesionální pomoc rodiny uvítají. 

„Snažíme se z pozice Kraje o to, aby 
podmínky pro stáří byly i v závažné 
nemoci co nejméně bolestivé a trýznivé, 
a co nejvíce důstojné,“ říká závěrem k 
tématu hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek -lko-

Domácí paliativní péče mírní strádání
Za deset let má v našem kraji žít víc jak 5.400 lidí starších 90 let.
Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, který sleduje projekci 

obyvatelstva ve všech krajích ČR do roku 2050. Počet dlouhověkých seniorů 
se navyšuje i v Kraji Vysočina. 

Zatímco v roce 2013 žilo na Vysočině 6.204 lidí ve věku 85-89 let, letos jich 
bude 7.496, a v roce 2028 dosáhne sledovaného věku 9.723 seniorů.

Zvyšující tendenci má i počet devadesátiletých a starších občanů. Zatímco 
v roce 2013 jich v našem kraji žilo 1.996, letos máme 2.949 lidí nad 90 let, a 
za deset let bude na Vysočině již 5.425 lidí starších 90 let.

Zajímavé je srovnání dlouhověkosti dle pohlaví:
Muži (85 – 89 let) rok 2013 (1.891), rok 2018 (2.547), rok 2028 (3.545);
Ženy (85 – 89 let) rok 2013 (4.313), rok 2018 (4.949), rok 2028(6.178);
Muži (90 let +) rok 2013 (493), rok 2018 (879), rok 2028 (1.682);
Ženy (90 let +) rok 2013 (1.503), rok 2018 (2.070), rok 2028 (3.743).
 -lko-

Dlouhověkosti v kraji přibývá

STÁŘÍ, NEMOC, RODINA... Premiéru filmu Chvilky uvidíme letos na podzim. 
Režisérka Beata Parkanová, mimochodem sama rodačka z Třebíče, natáčela svůj film 
koncem loňského léta na Vysočině, a také ve velkomeziříčském Domě seniorů, odkud je 
náš záběr. Dědu hlavní hrdinky ztvárnil herec Ladislav Trojan. Na snímku uprostřed 
režisérka B. Parkanová, a vpravo „sestřička“ Taťjana Medvecká.  Foto: Petr Klukan

Za jakých podmínek můžeme dostat 
polohovací lůžko pro nepohyblivého 
člena rodiny, o kterého chceme pečo-
vat doma? 

Tak to je nejčastější otázka rodin, 
starajících se např. o nemohoucího 
seniora.

Odpověď čtenářům ŽN přinášíme spo-
lu s Oldřichem Tichým, zástupcem nej-
větší tuzemské zdravotní pojišťovny. 

Jak uvádí, polohovací lůžko může být 
předepsáno a hrazeno z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění pro domácí 
ošetřování jen pacientovi ze zdravotních 
důvodů, trvale upoutanému na lůžku a se 
zvýšeným rizikem tvorby proleženin. 

Může se jednat o pacienta bez schop-
nosti aktivního pohybu, zcela odkázané-
ho na pomoc druhé osoby, nebo o paci-
enta trvale upoutaného na lůžko, který má sice 
zbytkovou schopnost aktivní hybnosti, ale záro-
veň má některé z onemocnění výrazně zhoršují-
cích stav kůže a podkoží, což zvyšuje náchylnost 
k proleženinám.

Poukaz vystaví ošetřující lékař
„Polohovací lůžka jsou buď mechanická, nebo elek-

trická. Poukaz na polohovací lůžko pro domácí ošet-
řování v obou případech vystavuje pacientovi jeho 
ošetřující lékař příslušné odbornosti – ortoped, neu-

rolog , nebo rehabilitační lékař. Ten ho také předklá-
dá ke schválení reviznímu lékaři,“ vysvětluje Tichý. 

Poukaz na lůžko bude schválen pouze při před-
pokladu dlouhodobého ošetřování pacienta v 
domácím prostředí. 

„Bez souhlasu revizního lékaře nemůže být tento 
zdravotnický prostředek hrazen z veřejného zdravot-
ního pojištění,“ dodává mluvčí pojišťovny. 

Žádost ke schválení reviznímu lékaři odesílá pří-
mo navrhující lékař, pojištěnec do tohoto procesu 
není nijak zapojen.

Ve zjednodušeném procesu lze věc vyřídit i elek-

tronicky. Reviznímu lékaři se posí-
lá pouze žádanka o schválení (povo-
lení), samozřejmě se všemi podklady 
k vyřízení a náležitostmi dle metodi-
ky. Revizní lékař se vyjádří k žádosti 
a kopii žádanky se svým stanoviskem 
odešle zpět navrhujícímu lékaři. 

Ten pak vystaví na základě schvále-
né žádanky poukaz, kde sám potvrdí 
schválení, a to otiskem svého razítka, 
podpisem a vypsáním jména schvalují-
cího revizního lékaře.

Polohovací lůžko jen zapůjčí
„Polohovací lůžko může být pojištěnci 

poskytnuto maximálně jednou za 10 let. 
Nemusí ale dostat nové, přednost má vž-
dy zapůjčení repasovaného zdravotnického 
prostředku,“ říká Oldřich Tichý. 

Právě polohovací lůžka totiž patří 
mezi zdravotnické prostředky, které se paciento-
vi jen zapůjčují, a zůstávají majetkem pojišťovny. 
Případné pozáruční opravy v tomto případě hradí 
pojišťovna. 

Poukaz má platnost 90 dnů; v této lhůtě je třeba 
předložit ho dodavateli, např. výdejně zdravotnic-
kých prostředků. 

„Dovoz lůžka na adresu pojištěnce není hrazen z 
prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ dodává 
Tichý závěrem.  -lko-

Jak získat domů polohovací lůžko
pro nepohyblivého nemocného

Polohovací lůžko.  Ilustrační foto archiv JL



Zaměstnání
STRANA 13

Agenturní zaměstnávání. To 
je stále častější způsob, jak 
některé firmy hledají nové 
zaměstnance. 

� Lenka Kopčáková

Firmám shánění zaměstnanců přes 
agentury práce či personální agen-
tury přináší zjednodušení, neboť dle 
předem zadaných požadavků agen-
tura sama vybere zaměstnance, a 
firemnímu personalistovi naservíru-
je již prověřené adepty na poptávané 

Hledat práci přes agentury má
svá pro i proti. Záleží, na co přistoupíme

odborné či jiné pozice… 
Pokud některá firma potřebuje 

dočasně více pomocných sil, třeba 
po dobu dovolených, velkých zaká-
zek či nemocí, personální agentura 
může operativně nasadit své lidi.

Mají databáze adeptů
V záloze má zástupy zájemců o prá-

ci, takže dokáže poskytnout kvalifi-
kované a motivované kandidáty.

I když si firmy tyto služby perso-
nálních agentur kupují, vychází je 
levněji, než kdyby samy pořádaly 
výběrové řízení či nábor zaměstnan-
ců. Předností personálních agentur 
je vysoká odborná úroveň, neboť se 
specializují čistě na nábor a výběr 
zaměstnanců. Zadavateli přitom 
ušetří „papírování“, neboť v případě 
agenturního zaměstnávání je právě 
agentura v roli zaměstnavatele. Pře-
bírá tedy za poskytnuté lidi veškerou 
zodpovědnost.

Přes dva tisíce agentur
Nezaměstnaní se obvykle obrací 

na úřad práce, ale protože ten slouží 
hlavně jako sociální síť, jeho nabídka 

pracovních míst je omezená. Daleko 
pestřejší nabídku mívají právě per-
sonální agentury, pro něž je tato čin-
nost obživou. V Česku působí víc jak 
dva tisíce agentur, a jejich záběr bývá 
minimálně nadregionální.

Nejlépe, když je agentura členem 
Asociace poskytovatelů personálních 
služeb (APPS). Nastavený etický 
kodex ji zavazuje poskytovat zákaz-
níkům vysokou kvalitu nabízených 
služeb v pracovněprávní oblasti. 

Asi jako všude, i v případě agentur-
ního zaměstnávání můžeme narazit 
na dobré a špatné personální agentu-
ry. A když už se rozhodneme nechat 
se takto zaměstnat, lépe bude, když 
si agenturu předem prověříme.

Dejme na zkušenosti 
Etický kodex APPS by měl být 

předpokladem, že nám práci zpro-
středkuje solidní partner. Jenže 
někdy ani licence nezaručí, že agen-
tura nebude podvádět. Svědčí o tom 
miliónové pokuty, které úřady práce 
ukládají při kontrolách zprostředko-
vatelů práce.

 (Pokračování na str. 18)
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Nejpozději do úterý 3. dubna 
mají poplatníci povinnost podat 
Přiznání k dani z příjmů za rok 
2017. 
� Lenka Kopčáková

Výjimku mají poplatníci, kterým 
Přiznání zpracovává daňový porad-
ce, nebo mají dle zvláštního zákona 
povinnost mít účetní závěrku ověře-
nou auditorem. Ti mají čas až do pon-
dělí 2. července 2018. 

To ale platí jen v případě, že přísluš-
nou plnou moc k zastupování uplat-
nili u správce daně před uplynutím 
neprodloužené lhůty, tedy do 3. dub-
na 2018. Informace nezbytné pro 
správné plnění daňových povinností 
k daním z příjmů najdeme na webu 
Finanční správy: www.financnisprava.
cz.

„K vyplnění tiskopisu DAP (Daňové 
přiznání k daním z příjmů) za zdaňo-
vací období roku 2017 a k jeho vytiště-
ní je možno využít interaktivní formulá-
ře dostupné na webu FS,“ radí zástupce 
Finančního úřadu pro Kraj Vysočina 
Josef Tomek. 

Tyto formuláře jsou určeny k „papí-
rovému“ podání na místně příslušném 
pracovišti Finanční správy.

Vyplněný tiskopis DAP můžeme 
odeslat poštou v listinné podobě, 
osobně jej předat v podatelně Finanč-
ního úřadu, nebo jej předat při výjez-
dech pracovníků FS do vybraných 
obcí.

Zpracování a odeslání vyplněných 
DAP je možné i elektronicky, pro-
střednictvím Daňového portálu v apli-
kaci EPO, dostupném na adrese www.
daneelektronicky.cz.

Jak Josef Tomek připomíná, povin-
nost elektronické formy podání

daňových přiznání má daňový sub-
jekt nebo jeho zástupce. Pokud ma-
jí zpřístupněnou datovou schránku, 
nebo mají zákonem uloženou povin-
nost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem. 

„Pak musí daňové přiznání podat pou-
ze elektronicky - datovou zprávou, nejlé-
pe prostřednictvím Daňového portálu 
www.daneelektronicky.cz nebo přes dato-
vou schránku,“ uvádí J. Tomek.

Za nedodržení povinné elektronické 
formy totiž hrozí pokuta až 2.000 Kč.

Jak také zástupce krajského FÚ 
informuje, územní pracoviště budou 
v nadcházejícím období pro podá-
ní DAP pracovat v rozšířených úřed-
ních hodinách: Po 26.- čt 29. 3. (8.00 
- 17.00); Út 3. 4. (8.00 - 18.00). Pří-
padné další rozšíření úředních hodin 
nad stanovený rámec bude zveřejně-
no přímo na pracovištích.

Pracovníci FS zajistí přijímání daňo-
vých přiznání i při výjezdech do 
vybraných obcí v okruhu územního 
pracoviště. Na Žďársku to bude:

Nové Město na Moravě: 14.3., 
28.3. (8.00 - 16.00) Městský úřad

Jimramov: 21. 3. (8.00 - 16.00) 
Městys Jimramov.

Je čas na Přiznání k dani
z příjmů za rok 2017
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VŠEOBECNÝ 

Za zaměstnance plní veškeré 
daňové záležitosti zaměstnavatel. 
Jsou však výjimky. To, když např. 
zaměstnanci mají během roku pří-
jem ze samostatné výdělečné čin-
nosti, z kapitálového majetku či z 
pronájmu…

Pak si musí daňové přiznání, a 
popř. i přehled o příjmech a výda-
jích pro zdravotní pojišťovnu a 
OSSZ podat sami. 

Daňové přiznání musí podat i 
zaměstnanec, který během roku 
pracoval současně pro více zaměst-
navatelů a souběžně mu byla odve-
dena zálohová daň z příjmů.  

Za běžné zaměstnance odvádí 
během roku zálohu na dani z pří-
jmu  zaměstnavatel. Veškerá daňo-
vá povinnost se následně vyřídí 
formou ročního zúčtování daně. 
Zaměstnanci pracující po celý rok 
pro jednoho zaměstnavatele tedy 
nemusí mít při podepsání prohláše-
ní k dani a žádosti o provedení roč-
ního zúčtování žádné starosti, že by 
jim vznikl daňový nedoplatek.

Dárci krve i školkovné
My, zaměstnanci, si tak můžeme 

při splnění zákonných podmínek 

Jednou za rok uplatněme slevu z daně
jednou za rok uplatnit odčitatelné 
položky od základu daně.

To v případě, že si spoříme na stá-
ří, platíme hypotéku, nebo podpo-
rujeme školská či zdravotnická zaří-
zení, charitativní organizace, a nebo 
jsme bezplatnými dárci krve. 

Jeden z rodičů si také za rok 2017 
může snížit daň o takzvané školkov-
né. Tedy náklady, které rodina vydá-
vá za pobyt dítěte v mateřské ško-
le nebo jiném zařízení péče o děti 
předškolního věku. 

A jestliže naše manželka nebo 
manžel neměli za rok 2017 vlast-
ní rozhodné příjmy přesahující 
68 000 Kč, potom je možné v roč-
ním zúčtování daně prováděném 
zaměstnavatelem nebo i v daňovém 
přiznání uplatnit daňovou slevu na 
manželku (manžela) ve výši 24 840 
Kč. 

A pokud je naše manželka či 
manžel držitelem průkazu ZTP/P, 
potom se uplatňuje sleva ve dvoj-
násobné výši. Daňovou slevu není 
možné uplatnit na družku, a to ani 
v případě, že partneři spolu vycho-
vávají dítě.

Od základu daně z příjmů si 
můžete odečíst úhrady za zkoušky 
ověřující výsledky dalšího vzdělává-
ní, pokud nebyly hrazeny zaměstna-
vatelem ani nebyly uplatněny jako 
výdaj vynaložený na dosažení, zajiš-
tění a udržení příjmů.

Abychom si však mohli snížit 

daňový základ, potřebujeme potvr-
zení o provedených platbách od 
banky, pojišťovny, penzijního fondu 
či příslušných organizací…

Veškerá potvrzení o platbách 
zavčas odevzdáme v naší mzdové 
účtárně. Po započtení nám vznikne 
nárok na daňový přeplatek, který 
nám zaměstnavatel zašle nejpozději 
v březnové výplatě.

Letos jsme však taková potvrzení 
měli odevzdat do 15. února.

Komu se vyplatí podat 
daňové přiznání

V některých případech se vyplatí 
podat daňové přiznání i poplatní-
kům, i když by tak činit nemuseli. 
Díky slevám na dani totiž mohou 
dostat zpět již zaplacené daně. To se 
týká všech, kteří během kalendářní-
ho roku z nějakých důvodů nepra-
covali všech 12 měsíců, zároveň 
měli zdaněné příjmy a nepožádali o 
roční zúčtování.

Zaměstnanci, kteří během roku 
2017 ukončili svůj pracovní poměr  
a strávili nějaký čas na úřadu práce.

Studenti, kteří si část roku při-
vydělávali na různých brigádách a 
nepožádali o roční zúčtování. 

Poplatníci, kteří zůstali několik 
měsíců v roce nemocní.

Maminky odcházející na mateř-
skou (nebo vracející se z ní). 

 -lko-
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(Dokončení ze str. 13)

Zda na agenturu, které se chceme 
svěřit, nejsou nějaké stížnosti, a zda, 
a jakou má licenci, zjistíme na webu 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/
zpr_prace.

Cenné pro nás mohou být i zkuše-
nosti lidí, kteří už služby dané agen-
tury využívali nebo využívají. To nej-
rychleji zjistíme přímým kontaktem, 
nebo v různých diskusích na netu. 

Někdy totiž mají „agenturní“ 
zaměstnanci pocit nerovného pří-
stupu. Někteří jsou názoru, že agen-
turní zaměstnávání je spíš vhodné 
pro toho, kdo nehledá přímo trva-
lou práci, ale spíš brigády, zástup za 
mateřskou a přivýdělek...

Co čekat od kvalitní
agentury

Zkušenosti agenturních zaměst-
nanců nemusí být vždy negativní. 
Záleží, na co při sepisování smlou-
vy přistoupíme, a co od personální 
agentury očekáváme. 

Kladem je fakt, že hledat práci přes 
agenturu představuje vyšší šanci, že 
se dozvíme o zajímavé nabídce, a s 
pomocí agenturního konzultanta 
budeme dobře připraveni na poho-
vor. Veškeré agenturní poradenství 
je totiž zcela bezplatné.

Už prvotní pohovor v personální 
agentuře je průpravou před pohovo-
rem u potenciálního zaměstnavate-
le. Osobní konzultant nám pomůže 
s přípravou zpracování životopisu 
a motivačního dopisu tak, aby byly 
zdůrazněny naše přednosti a tím se 
zvýšily šance na úspěch. 

Pracovní smlouvu
důkladně čtěme

Pokud nám agentura zprostředku-
je práci, důkladně si před podpisem 
pročtěme pracovní smlouvu a pla-
tové podmínky. Smlouva by měla 
odpovídat zákoníku práce a neob-
sahovat žádné znevýhodňující pod-
mínky. Agentura po nás nesmí chtít 
žádné peníze za poradenství, nebo 
tzv. poplatky za registraci, či za zpro-
středkování práce. 

Někdy se právě toto snaží agentury 
účtovat, např. formou srážek ze mzdy 
či odměn. To je však nepřípustné! 

Ze svého ale třeba zaměstnanec 
hradí poplatek za vstupní lékařskou 
prohlídku.

Budeme zaměstnancem 
firmy či agentury? 

Důležité je vědět, zda budete 
zaměstnancem agentury práce, nebo 
přímo firmy, a zda jde o trvalý pra-
covní poměr, dohodu o provedení 
práce, či dohodu o pracovní činnos-
ti.

Smlouvu s agenturou, případ-
ně zaměstnavatelem, kterého nám 
zajistila (včetně platu) bychom měli 
podepsat před vlastním zahájením 
práce. Tak se vyhneme případným 
neshodám.

Pokud nás agentura zaměstná sama 
na dočasný pracovní poměr či na 
dohodu o provedení práce, stáváme 
se jejími zaměstnanci.

Za to, že své zaměstnance „propůj-
čí“ jiné firmě, inkasuje agentura od 
ní provizi. 

Pozor na formu smlouvy
Pokud se staneme zaměstnan-

cem agentury, písemnou pracovní 

Hledat práci přes agentury má svá...

Zde je pár výpovědí lidí, kteří se 
netají svými osobními zkušenostmi 
se zaměstnáním pod agenturami. 

Vždy to tak ale nemusí být. Záleží, 
na jakou agenturu narazíme, a na co 
přistoupíme. Ne vše je v těchto uve-
dených příkladech správně. 

Jana (28 let): 
Nejhorší je ta nejistota. Dělám ve 

fabrice jako agenturní zaměstna-
nec. Snažím se pracovat co nejlé-
pe a nemarodit, naštěstí o nemocné 
děti se mi má kdo postarat. Je tu jis-
tá naděje, že si mě může firma vybrat 
mezi kmenové zaměstnance. Prý by 
si mě musela od agentury odkou-
pit…

 Ale spíš je častější, že když už se 
nehodíme, mohou nás -„agenturní“ 
vyhodit z hodiny na hodinu. Už se 
to stalo kolegům Ráno prostě mistr 
řekne: Vykliďte si skříňku a zítra už 
nechoďte! A tak každý den trnu, zda 
to nebudu právě já… S agenturou 
mám smlouvu na dobu určitou, pří-
padné prodloužení, jen když se budu 
ještě hodit…Také část mé mzdy jde 
agentuře jako odměna…

Hana (44 let): 
Také jsem dřív byla „agenturní“. 

Agentura si brala část mé mzdy. Za 
stejnou práci jsem si vydělala méně 
jak kmenoví zaměstnanci. Naštěs-
tí se mi podařilo najít jiné, „nor-
mální“ zaměstnání…Být agentur-
ním zaměstnancem je podle mě jen 
dočasným řešením.

Tomáš (32 let): 
Pod agenturou jsem pracoval sko-

ro rok v jedné velké jihlavské firmě. 
Ze dne na den mě propustili. Sháněl 
jsem práci na vlastní pěst, a fakt jsem 
se snažil. Ale kam jsem přišel, perso-
nalista mě odkazoval na agenturu… 
Připadám si jako v začarovaném 
kruhu, nakonec jsem si práci našel 
opět přes agenturu. Bohužel, už mě 
po zkušenostech přešly veškeré pla-
né naděje na stálé místo. Jediné, co 
cítím, to je pocit bezmoci. Mám 
malé děti. 

Ale pravda je, že moje nová firma 
s námi „agenturními“ zachází rov-
ně, jako s ostatními zaměstnanci, a 
máme i stejné benefity. -lko-

Zaměstnanci: Někdy je
agenturní práce o nejistotě...

To nejlepší z regionálních médií bylo k vidění při lednové výstavě fotografií 
s názvem Region press Foto 2017.

V sídle Kraje Vysočina v jihlavě byl k vidění soubor 46 snímků z 15 regionál-
ních redakcí. Výstava přinesla zajímavé pohledy na loňské události. pátým rokem 
ji pořádalo Územní sdružení Syndikátů novinářů Vysočina. Zastoupeny zde byly 
i Žďárské noviny. na snímku realizační tým zrovna chystá náš panel.  -red-

Region Press Foto 2017

smlouvu s námi sepíše sama. Dejme 
si však pozor. Musí jít buď o písem-
nou pracovní smlouvu nebo dohodu 
o pracovní činnosti. V žádném pří-
padě nesmí agentura práce přidělit 
zaměstnance k uživateli na základě 
dohody o provedení práce.

Agentura nám bude vyplácet mzdu 
a hradit za nás zdravotní a sociální 
pojištění. Pokud tedy omarodíme, na 
potvrzení o pracovní neschopnosti 
uvádíte jako svého zaměstnavatele 
právě danou agenturu práce. 

Jen dle českého
zákoníku práce

Jsme v Čechách, a vše se musí řídit 
českým zákoníkem práce (§309 -5), 
byť budeme pracovat pro zahranič-
ní firmu, třeba i z mimoevropské 
destinace. Pro agenturu práce, která 
nás najala, platí české právní předpi-
sy. Cizí firma nemůže vůči nám činit 
žádné pracovněprávní úkony, pouze 
nám může dát výpověď. 

Mzdové podmínky agenturního 
zaměstnance musí být stejné jako u 
srovnatelného kmenového zaměst-
nance, co do vzdělání, výkonnosti a 
druhu práce. Pokud se nám tedy zdá, 
že kmenový zaměstnanec bere víc, 
může to být i jeho delší praxí a více 
odpracovanými roky u stejné firmy. 
Při pochybnostech je dobré se obrá-
tit na naši agenturu, coby svého pří-
mého zaměstnavatele. 

Agenturní zaměstnanec má také 
nárok na stejné firemní benefity jako 
kmenoví zaměstnanci, např. zvýhod-
něné stravování, delší dovolenou 
apod. V opačném případě se opět 
zaměstnanec může obrátit na agen-
turu o pomoc.

Když nás nepotřebují,
končíme

Měli bychom vědět, že při agen-
turním zaměstnávání se na agentury 
nevztahuje omezení týkající se pra-
covních poměrů na dobu určitou. 
Bývá tedy běžné, že agentura pra-
covníka zaměstnává pouze na dobu 
výkonu prací u konkrétního uživa-
tele. A jakmile jej tato firma přestane 
potřebovat, pracovní poměr s agen-
turou automaticky končí. 

Může se ale stát, že agentura nám 
hned nabídne jinou práci…Pokud 
agenturní zaměstnanec odvádí vel-
mi dobrou práci, při troše štěstí mu 
může zadavatelská firma nabídnout 
stálé místo mezi svými kmenovými 
zaměstnanci. 

A ještě jedna důležitá věc, pokud 
jsme doposud byli v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání na úřadu práce, 
ihned po nástupu do zaměstnání 
musíme úřad o tomto informovat.

V případě ukončení pracovního 
poměru nám musí pracovní agen-
tura vystavit a odevzdat potvrzení o 
mzdě a zápočtový list.
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Březen - měsíc čtenářů
Devátý ročník celostátní akce 
na podporu čtenářské gramotnosti.

Po 5. 3. Knihovna seniorům
� 8.00 - 9.30 PříBěh oltáře 

sv. ProkoPa – přednáší stanislav 
mikule

� 10.00 – 11.30 liDová Píseň 
- české a moravské písně v průběhu 
historie, sběratelé lidových písní, 2. 
část – přednáší Jiří libra.

Po 5. 3. Projekt Promítej i Ty!
� 18.30 na stuPních vítě-

zů - Film režiséra Jana tenhave-
na (2010). citlivé a místy úsměv-
né portréty pěti atletů, kteří se ve 
skromných podmínkách připravují 
na 18. mezinárodní seniorské ms ve 
finském lahti. 

100letý vídeňan alfred Proksch, 
co ve volném čase maluje ženské 
akty, 94letá italská diskařka Gabre 
Gabric-calvesi, 93letý sveřepý sprin-
ter ze stockholmu herbert liedtke, 
či 82letý skokan do výšky Jiří sou-
kup z hradce králové…

kolik jen zdravého ducha, svěží 
mysli a obdivuhodné kondice je 
možné uchovat ve starém těle!

nechybí nervozita, ani pravá spor-
tovní rivalita, jde opravdu o závod 
s časem. Pro seniorské atlety není 
největší výzvou pokoření světového 
rekordu, ale věk… Přesto doufají, že 
příští rok bude jejich výkon o stupí-
nek lepší. 

vstupné zdarma.

St 7. 3. 18.00 setkání s oBča-
ny - strateGie rozvoJe 
centra města

Čt 8. 3. 17.00 DěJiny umě-
ní oD antiky Do PozDní 
Gotiky -

Přednáška lenky Šimo. vhodné i 

pro studenty maturitních ročníků a 
zájemce o studium dějin umění.

Po 12.3. – St 28. 3. veliko-
noční testík - pro dětské čte-
náře pobočky nádražní.

Út 13. 3. 8.00 ŠPanělŠtí a 
latinskoameričtí sPiso-
vatelé –přednáší andrea Popelo-
vá a zdeňka Šírová - pro veřejnost i 
studenty gymnázia v rámci projek-
tu Dny hispánské kultury ve Žďáře 
2018.

Út 13. 3. 16.30 neDovolte 
mozku stárnout - Paměť 
v jednotlivých dekádách, předná-
ší Jana vejsadová. v rámci týdne 
mozku a národního týdne trénová-
ní paměti. určeno všem, které zne-
pokojuje občasné zapomínání…Jak 
se paměť mění v čase a jak o ni včas 
pečovat...

Pá 16. 3. 
iX. JoseFská noc
� 18.30 keňa očima spisovatelky  

- ing. hana hindráková 
� 20.15 astronomie na Žďársku - 

mgr. miloslav straka
� 22.00 koncert skupiny Profesio-

nálové
vstup zdarma.

Po 19. 3. Knihovna seniorům  
� 8.00 - 9.30 historický 

vývoJ Školství ve Žďáru 
n. s. (od počátků do pol. 20. stol.), 
přednáší miroslav kružík.

� 10.00 – 11.30 kDo to zPí-
vá? o zpěvných ptácích kolem nás 
přednáší Jana hejtmánková.

Po 19.3. – St 28. 3. Děti, 
Pozor, červená! – Dopolední 
dopravní výchova pro mŠ, ve spolu-
práci s Policí čr.

Pá 23. 3. noc s anDersenem 
- tradiční nocování v knihovně, pro 
přihlášené děti. celostátní akce, pro-
bíhá pod záštitou klubu dětských 
knihoven skiP čr.

Po 26. 3. 14.00 traDiční veli-

konoční tvůrčí Dílna - ve 
spolupráci s asociací rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí ve Žďáře 
n. s. s klubem Úsměv. 

Út 27. 3. 17.00 zoBrazení 
Žďáru neBo Jeho částí v 
české literatuře (próza, 
poezie, eseje...) - přednáška vladi-
míra trojánka.

Do 31. 3. Burza časoPisů: 
čítárna (3 až 5 kč/ks); pobočka 
nádražní (1 až 3 kč/ks).

Výstavy
Do 19.3. oD alGoritmů k 

Polarizaci - aneB hrátky 
s láskou. společný tvůrčí pro-
jekt. ivana odehnalová – texty; žáci 
zuŠ Františka Drdly pod vedením 
Jany mifkové - kresby, texty; anto-
nín vystrčil – fotografie (vestibul 
čechova domu)

Po 19. 3. 17.00 - Derniéra projek-
tu, spojená s oceněním nejlepších 
autorských prací žáků zuŠ F. Drdly.

hudební doprovod: žáci zuŠ, pod 
vedením milana kozla.

z PoháDky Do PoháDky - 
výtvarné práce žáků 1. - 5. třídy zŠ 
Polnička (odd. pro děti a mládež).

Út 20. 3. – Po 30. 4. vítání 
Jara s marií kosteleckou 
– výtvarné práce (vestibul čechova 
domu).

Po 19. 3. – Pá 30. 3. skřiván-
ka Je slyŠet hlas, nastal 
krásný Jarní čas - výrobky 
uživatelů klubu v 9 (odd. pro dospě-
lé čtenáře).

Po 26. 3. – Pá 6. 4. zDoBená 
vaJíčka - velikonoční výzdoba v 
podání zdenky Jelínkové a václavy 
Doležalové (vitríny u čítárny).

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

Knihovna M. J. Sychry        

Příznivci zdravého stylu se 
mohou opět těšit na celostátní 
soutěž s názvem Do práce na 
kole. Již 8. ročník se uskuteč-
ní letos v květnu, a registrace 
začínají právě nyní, v březnu.
� Lenka Kopčáková 

Do práce na kole je soutěž pro 
všechny akční zaměstnance, s mot-
tem: rozjeďte v květnu svůj pracov-
ní kolektiv! 

celostátní kampaně se účastní 
téměř třicet českých měst, z vysoči-
ny je zatím už zapsána Jihlava, tře-
bíč a Žďár nad sázavou.

naše město jede v kampani již 
potřetí. návrh na letošní zapojení 
podal kolegům radním místostarosta 
Josef klement.

„V roce 2016 se ve Žďáře zapojilo 
57, a v roce 2017 již 62 soutěžících. 
Je to kampaň, která má přinést radost 
z pohybu, a používání kola jako hlav-
ního dopravního prostředku,“ přib-
ližuje klement. loni vyjel na kole 
do práce celý tým měÚ, v čele se 
starostou a místostarostou. letos 
se Žďár do projektu zapojil částkou 

15 tisíc kč, které půjdou z položky 
aktivně pro Žďár.

v rámci žďárské soutěže se mohou 
účastníci zapojit do několika soutěží-
cích kategorií, zaměřené na pravidel-
nost či délku jízdy. každý účastník 
získá originální soutěžní triko. hlav-
ní výhrou je kolo, které do soutěže 
věnoval kraj vysočina. 

ale soutěží se i o soudek piva, či 
dárkové poukazy…

Případné dotazy k soutěži zodpo-
ví mediální koordinátorka radka 
remarová (radka.remarova@zdarns.
cz).

„Každé auto, které zmizí ze sil-
nice, je zejména v dopravních špič-
kách výhrou,“ míní starosta zdeněk 
navrátil.

tým sestavený ze dvou až pěti čle-
nů, který bude pravidelně během 
května dojíždět do práce na kole, 
může vyhrát ceny, pobavit se, a ješ-
tě ulevit životnímu prostředí. letos 
se již potřetí zapojí do soutěže i běž-
ci, chodci, bruslaři, skateboardisti, 
long boardisti a  vozíčkáři… 

autorem nápadu je pražský spolek 
auto*mat, který dlouhodobě prosa-
zuje lepší prostředí pro kvalitní život 

ve městech.
loni byli mediálními tvářemi sou-

těže bývalá předsedkyně akademie 
věd čr helena illnerová a hrud-
ní chirurg Pavel Pafko. oba nadšení 
cyklisté.

soutěž má motivovat co nejvíce li-
dí, aby jako dopravní prostředek po 
městě používali jízdní kolo, nebo 

jakoukoli bezmotorovou formu 
dopravy, včetně běhu a chůze. 

„Když lidé přestanou denně jezdit 
autem, zlepší tak nejen svou kondici, 
náladu, a možná i vztahy s kolegy, ale 
přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově 
příjemnějšímu a bezpečnějšímu měs-
tu,“ říká  manažerka soutěže lenka 
myšáková.

Do práce na kole aneb Rozjeďte svůj kolektiv

KnihoVna uvádí snímek o pěti atletech, účastnících 18. mezinárodních senior-
ských MS ve finském Lahti. největší výzvou není pokoření světového rekordu, ale 
věk… Foto: archiv 
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Do Žďáru se vrací meziná-
rodní festival s názvem Dny 
hispánské kultury, který se zde 
v režii studentů a učitelů
gymnázia poprvé odehrál
v roce 2016.
� Lenka Kopčáková

Škola je zaměřená na výuku španěl-
štiny a k utvrzení jazykových doved-
ností pěstuje partnerství s jazyko-
vou školou ve Španělsku… A tak v 
roce 2016 vznikl nápad uspořádat ve 
Žďáře mezinárodní festival. 

Hlavní organizátorkou projektu je 
učitelka gymnázia Lenka Formano-
vá, jinak viceprezidentka Asociace 
učitelů španělštiny a členka České 
iberoamerické společnosti. 

Jak uvádí, jednotlivé pořady festi-
valu se budou konat hlavně na půdě 
gymnázia, ale i v sousední SPŠS, v 

Knihovně M. J. Sychry, v Městském 
divadle, v kavárně U tety Hany, a 
jedna z akcí proběhne přímo ve žďár-
ských ulicích. 

Cílem akce je přiblížit studentům, 
ale i široké veřejnosti jazyk, kulturu a 
umění lidí se španělskými kořeny. Ať 
jsou to přímo rodilí Španělé, či jejich 
potomci z Latinské Ameriky.

Tato zem totiž byla od počátku 16. 
století kolonizována hlavně Španěly 
a Portugalci. Ti se postupně mísili s 
místními Indiány z Mexika, Portori-
ka, Kuby či Kolumbie…O tempera-
mentu obyvatel  svědčí jak chytlavá 
latinskoamerická hudba, tak i vysoce 
ceněné umění…

Hispánie byl již od starověku název 
užívaný pro celý Pyrenejský poloos-
trov. V současnosti se na tomto úze-
mí rozkládají Portugalsko, Španěl-
sko, Andorra, Gibraltar a nepatrná 
část jižní Francie.

Ke ŠpanělsKu patří i býci. a i navzdory odmítavému postoji antitaurinos, je 
„toro bravo“ a „corrida“ symbolem Španělů. Tamní svátek sanfermines inspiroval 
i žďárské pořadatele. symbolický Běh ulicemi v bílé a červené s býky: středa 14. 3. 
od 17 hodin. Foto: archiv

Žďár ožije hispánským festivalem

Program festivalu:
Pátek 9. 3.,17.00-20.00, Městské 

divadlo-předsálí
SLAVnOSTní zAHáJení za 

účasti španělských malířů José Luise 
Rica a Jaumeho Marzala a fotografů 
Isabely Rico a Salvadora Galána. Jejich 
díla zde budou k vidění celý měsíc. Při 
vernisáži vystoupí kytaristka a sklada-
telka Marta Töpferová, dcera herců 
Tomáše Töpfera a zuzany Hodkové. 
Hostem bude i prof. RnDr. Bohumír 
Janský, objevitel pramenů Amazonky.

Sobota 10. 3., 14.00-22.00, aula 
gymnázia

KDe PraMení AMAzOnka - 
Odpoledne ve vědeckocestovatelském 
stylu. Prof. Bohumír Janský a výsledky 
tří expedic k pramenům Amazonky v 
Peruánských Andách a jeho dlouhole-
tých výzkumů v Peru.

JAK Se ŽIJe V HISPánSKýCH 
zeMíCH - prezentace z cest absol-
ventů gymnázia a studentů španělšti-
ny: 

Neděle 11. 3. od 10.00, učebny 
gymnázia

HODInY ŠPAnĚLŠTInY - pří-
ležitost pro malé i velké zájemce 
vyzkoušet si výslovnost a základní frá-
ze (rodilá mluvčí Rebeca Benítez).

Pondělí 12. 3. 18.00, SPŠS - promí-
tací sál

HISPánSKá KIneMATOGra-
FIe - Divoké historky: argentinsko-
španělská černá komedie.

Úterý 13. 3. 
� 8.00-9.30 Knihovna M. J. Sychry
HISPánŠTí AUTOřI, nOSITe-

Lé nOBeLOVY CenY - netradiční 

hodina literatury pro studenty matu-
ritních ročníků. Připravily profesorky 
ČJ Andrea Popelová a zdeňka Šírová.

� 20.00-22.00 kaVáRnA U TeTY 
HAnY

ATARéS - latinskoamerická skupina 
v čele s kubánským zpěvákem Fran-
kem Hernandézem, synem zpěváka 
slavného uskupení Buena Vista Social 
Club. Program doplněn promítáním a 
povídáním o Kubě, popř. i tancem. 

Středa 14. 3. 
� 17.00-17.30, hlavní vchod gym-

názia
„TORO BraVO“ A „CORRIDA“ - 

symbol Španělů. Svátek Sanfermines
z Pamplony a inspirace pro žďárský 
běh ulicemi v bílé a červené s býky...

� 19.00-20.30, kavárna U tety Hany 
nA VLnáCH DraKeOVA PRŮ-

LIVU – Vyprávění dobrodruha Mar-
tina Bauera o měsíční expedici v týmu 
českého horolezce Máry Holečka.

Čtvrtek 15.3.
� 12.00-13.30, aula gymnázia
CeRVAnTeS – Shakespearův sou-

časník, se svým hrdinou důmyslným 
rytířem Donem Quijotem a jeho slu-
hou Sanchem Panzou patří neodmys-
litelně ke skvostům světové literatury. 
V podání herců divadla Commedia 
Poprad. DP pro studenty.

� 15.30-17.00 aula gymnázia
STUDenTSKá FIeSTA a škol-

ní kapela Machos Burritos. Španělské 
verše, zumba Džamila a španělské 
taneční šlágry, dramatizace rozhovoru 
španělského dobyvatele s nejvyšším 
Inkou. (redakčně kráceno)

Dny hispánské kultury 2018

V sobotu 27. ledna se žďárští hrá-
či stolního hokeje zúčastnili turnaje 
kategorie ČP 36 v Modřicích (Brno-
venkov). Bojovali o důležité body v 
rámci kvalifikace na Mistrovství ČR 
2018, které se odehraje koncem lis-
topadu v Boskovicích.

Turnaj pod názvem „Kvartál Mod-
řice“ uspořádal tým Dragons, letos 
šlo o první turnaj kategorie ČP 36, 
což je nejvyšší kategorie turnajů ve 
šprtci. Premiéru zde měl i nový pro-
gram pro řízení turnajů, který při-
nesl významnou změnu v bodování. 
Hráč nově získává 3 body za výhru a 
1 bod za remízu.

Jak si vedli hráči týmu BHL 
Žďár:

Tomáš Vítámvás první čtyři kola 

držel neporazitelnost, ale následné 
tři prohry stačily pouze na 29. místo. 
S bilancí 3 výher, 1 remízy a 3 pro-
her se na 53. místě umístil Martin 
Bednář, na 55. místě Vojtěch Ludvík 
a na 56. místě Adam Šustr.

Důležité body do kvalifikace MČR 
získali i na 78. místě Tomáš Kalina, 
na 90. místě Jaroslav Vocásek a na 
94. místě Adam Čech. 

nejlepší formu si však do Modřic 
přivezl Vít Vondál z Boskovic. Toho 
na druhém místě následoval domácí 
Jaroslav Frankl a na místě třetím Petr 
Henych z Mostu. 

Turnaje na Žďársku  
3. 3. Hamry n/S; 18. 3. nové Dvo-

ry a 31. 3. Žďár n/S. Více na http://
vysocina.billiardhockey.cz.  -red-

Začala sezóna šprtce

zAHAJUJeMe TURISTICKé VYCHázKY
25. 3. nedvědice – Chlébské (lokalita bledulí)- nedvědice 12 km, sray v 

8.30, nádraží
1. 4. Šlakhamry-Peperek-Rejznarka-Tálský mlýn 8 km, 14.00, Žižkova
Od 20. 3. do 10. 4. (termín dle počasí) Brno-Kamenný vrch (největší loka-

lita konikleců). Technické muzeum-Umění emailu /technika smaltu. Sleduj-
te vývěsky.

Út 27. 3. 16.30, Klub seniorů, Dolní 165/1, dv. č. 304
OTO kaDLeC: FOTO z AUSTraLIe – Promítání.
Do 31. 3. se lze přihlásit na zájezd k moři, do Bosny a Hercegoviny-neum, 

hotel STeLLA (termín od 31. 8. do 9. 9. 2018). Více ve vývěskách nebo u M. 
Benešové (721 122 053).

na naše akce zveme členy i zájem-
ce z řad občanů.

Čt 15. 3. 14.00, velký sál Hasič-
ské pojišťovny, Komenského 1190 
VýROČní ČLenSKá SCHŮze 
zO (prezence od 13.30 hod.).

Čt 22. 3. VýLeT DO TeCHnIC-
KéHO MUzeA V BRnĚ - Sraz 
účastníků v 8.15 v nádražní hale ČD, 
vedoucí M. Klimešová, Ing. Saláko-
vá. navštívíme: 

1. Výstavní cyklus Republika 
100  - průmysl na Moravě na konci 

monarchie, jeho změny v průběhu 
století, z nichž mnohé podniky pra-
cují, z jiných zbyla jen torza; sezná-
míme se s nejdůležitější průmyslo-
vou oblastí Moravy, s významnými 
průmyslovými odvětvími, včetně 
konkrétních osob a firem, které se o 
rozmach průmyslu zasloužily.

2. Výstavu „Umění emailů–tech-
nika smaltů“ - spojení kovu a skla 
pomocí ohně-

Čt 29. 3. 15.00, Bowling 
SAUnA,vedoucí M. Hrdinová 

3. 3. Po stopách K. H. Borovského 
– H. B. (N)  7 km, 7.30 nádr. ČD

10. 3. Slatiňany – Strádovské pek-
lo – nasavrky (ST) 15 km, 8.00 ná-
dr. BUS

17. 3. zahájení jarní turistické 
sezóny – Jihlava (L), dle domluvy

31. 3. Sklené n. O.- Bobrůvka – 
Sklené n. O. (L) 12 km, 8.20 nádr. 
ČD

Náročnost túry: L – lehká, N – 
náročnější, ST – středně těžká, T 
– těžká. Vycházky určené pro veřej-
nost, každý jde na vlastní nebezpečí, 
změna programu vyhrazena.

Klub kardiaků

Svaz důchodců ČR

Klub českých turistů

Církev československá husitská
Čt 8. 3. 16.00, Husova kaple, 

Kopečného 13
zAHranIČní zPraVODAJ
Beseda se Žďárákem a novinářem 

Vítem Pohankou o jeho práci zahra-
ničního zpravodaje v evropě i Spoje-
ných státech… řeč bude o konflik-
tech v Kosovu, Iráku a na východní 
Ukrajině, které zažil na vlastní kůži, 
o práci v Americe i v evropě, a o 
tom, co si ze svých zážitků odnesl. 
Vstupné dobrovolné, zve rada star-
ších CČSH.

Církev československá 
husitská
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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 pro-
jekty, zaměř. skut. provedení staveb.

� Ing. Jan Novák, Brněnská 326/34, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 721 369 425, 
e-mail: novak.geodezie@gmail.com, 
web: novakgeodezie.cz 
Kompletní geodetické služby v oblasti 
inženýrské geodezie, zeměměřictví a 
katastru nemovitostí.

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

Tiskárny

� Josef Havelka - zakázkové 
truhlářství. Výroba, montáže a opravy 
kuchyní, nábytku, atyp. stavebně - truh-
lářských výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sázavou 5.
Tel: 607 574 429, 
e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

� BLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446 
084. Úklidové práce. Stálé a nárazové 
úklidy. Půjčovna strojů na čištění 
koberců. Čištění interiérů aut / 590,- Kč. 
Výškové práce.

Úklidové práce

� Vysokozdvižná plošina – 8 m 
/ 1.500,- Kč / den – bateriová, 
samopojížděcí. Tel: 731 485 462, 
737 446 084

Vysokozdvižná plošina

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S. (HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 
566 620 261, www.systemy-jakosti.cz

� Zednické práce - František Toman, 
tel.: 604 64 84 69, veškeré zednické 
ráce, novostavby, rekonstrukce, půdní 
vestavby, koupelny, sádrokartony, 
ploty, zámkové dlažby. 
www.zednicizdar.cz

Zednické práce

� Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí 
proti hmyzu a těsnění. 
Tel: 608 111 995,
www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů, pokud rořní 
období dovolí, nabízí: ovocné a okrasné 
stromky a keře, růže, jehličnany, sadbu 
salátu a jiné zeleniny, substráty, rašelinu 
a hnojiva. Provedeme střih ovocných 
stromů. Projekty a realizace zahrad.
Otevřeno 7,30 - 17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

� Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 
ledvického uhlí za nejnižší ceny 
v okolí. Uhlí skládáme až do 
vzdálenosti 10 m. 
Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ 
ČERPADLA-VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné 
kontroly. www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

� 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

ZAMĚSTNÁNÍ 
� HLEDÁM PANÍ NA  ÚKLID RD 
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 5.
POŽADUJI kvalitní servis a pravidelnost. 
NABÍZÍM dobré zázemí společně s 
dlouhodobou spoluprací. Tel:720 588 639

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy,
obálky, brožury, knihy, vizitky,
samolepky, plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba,
číslování, perforace, knižní vazby.
Diplomové práce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz
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Kino Vysočina 

Kultura Žďár n. S.
Program na měsíc březen 2018
� Pořady pro děti
Kulturní minimum I. a II.
St 7. 3. 9.00 a 11.00, Dům kultury
ENDRU ALIAS ONDŘEJ HAV-

LÍK - Beatbox, vocal music a live 
loping. Trvá 60 minut.

Ne 18. 3. 14.30, Městské divadlo
JÁJA  A PÁJA - Divadlo Radost 

Brno. Trvá 60 minut.

Dětské divadelní předplatné 
St 21. 3. 9.00, 11.00, 14.00; Čt 22. 

3. 8.45, Městské divadlo 
KOUZLA POD POKLIČKOU 

- Kouzelník Kaspar Magic. Trvá 60 
minut.

� Divadla 
DP ZELENÉ
Ne 4. 3. 19.00 (náhradní titul a ter-

mín) Městské divadlo
KABARET NOHAVICA - Diva-

dlo Radost Brno
Aneb Barevné korálky na šňůrce, 

ale také Dokud se zpívá, ještě se neu-
mřelo. Jaromír Nohavica a Vlastimil 
Peška, režie V. Peška.

DP ŽLUTÉ
Čt 8. 3. 19.00, Městské divadlo
CRY BABY CRY / Švandovo diva-

dlo Praha
Když pět žen hledá návod na štěs-

tí. Komedie, režie Martina Krát-
ká. Hrají M. Dlouhý, / L. Veselý, K. 
Cibulková, B. Pavlíková, K. Frejová, 
R. Derzsi, / E. Vrbková, B. Popková. 
Trvá 80 minut. Vyprodáno!

DP ZELENÉ
Út 13. 3. 19.00, Městské divadlo 
MILÁČEK ANNA - Divadlo Pala-

ce Praha
Není šikovné přivést si domů 

milence, právě když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni! Ještě že je 
tu služka Anna... Režie Z. Tyc, hrají 
M. Hudečková, D. Prachař, L. Rybo-
vá, S. Rašilov, P. Špalková. Trvá 155 
minut.

 
DP KOMORNÍ
Po 26. 3. 19.00, Městské divadlo 
PARDÁL - Divadlo Ungelt Praha
Stará žena autem srazí zapomnětli-

vého muže, tolik podobného jejímu 
zesnulému manželovi. Je už opravdu 
tak nesvéprávná, jak říkají, anebo je 
vše úplně jinak? Napínavá tragiko-
medie. Režie L. Smoček, hrají J. Ště-
pánková, F. Němec, O. Novák. 

� Koncerty
Pá 9. 3. 20.00, Dům kultury
JELEN
Út 20. 3. 19.00, Městské divadlo
RADŮZA
So 24. 3. 18.00, Městské divadlo
VESELÁ TROJKA
Út 27. 3. 19.00, Café u tety Hany
JITKA VRBOVÁ

� Výstavy
Út 6. 3. – Ne 1. 4. Galerie Stará 

radnice
ILDA PITROVÁ / TAPISERIE A 

TEXTILNÍ KOLÁŽE
MICHAEL PAVLOVSKÝ / DŘE-

VĚNÉ HRAČKY A OBJEKTY

Otevřeno út-pá 10.00-12.00 a 
14.00-17.00, so a ne 14.00-17.00.

Pá 9. 3. – St 11. 4., Městské diva-
dlo

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A 
OBRAZŮ ŠPANĚLSKÝCH 
UMĚLCŮ JOSÉ LUIS RICO, 

SALVADOR GALÁN, ISABEL RI-
CO, JAUME MARZAL, CONCHI 
ROMERO. Vernisáž v pátek 9. 3. od 
17.00, předsálí Městského divadla / 
hudební doprovod Marta Töpferová.

Otevřeno hodinu před a během 
představení.

Do Ne 1. 4., Kino Vysočina
NORBI KOVÁCS / FOTOGRA-

FIE. Otevřeno v době promítání.

Do So 31. 3., Malá Galerie Stará 
radnice

TOMÁŠ STARÝ / TVAROSLO-
VÍ 

Tvarosloví čili morfologie je lin-
gvistická věda zabývající se ohýbá-
ním slov a zkoumáním jejich struk-
tury. Takto definici stanovil lingvista 
August Schleicher již v polovině 19. 
století. Otevřeno dle Informačního 
centra.

� Připravujeme
 3. 4. ŠAŠEK A SYN – DP komor-

ní a volný prodej, DK
 9. 4. MONGOL RALLY / promí-

tání, povídání, Café u tety Hany 
11. 4. JAK SE DĚLÁ DIVADLO 

– KM II, MD
12. 4. PIT ET RATATOUILLE 

(Francie) / koncert, Café u TH
14. 4. DOGA / koncert, DK
17. 4. ŘEDITELSKÁ LÓŽE – DP 

žluté, MD
20. 4. MUZIKY, HRAJTE 

NÁM… / Studánka, Kamínek, Bys-
třinka, Rozmarýnek, MD

21. 4. KÁŤA A ŠKUBÁNEK / 
pohádka, MD

23. 4. SCREAMERS / koncert, 
MD

24. 4. RYBÁRIK KRÁLOVSKÝ / 
DP zelené, MD

25. a 26. 4. POHÁDKOVÝ 
MLEJNEK – DDP, MD

Pokladna DK (Po, Út, St 13.00–
17.00) tel.: 566 502 253;

Pokladna KV otevřena hodinu před 
představením do začátku posledního 
promítání, tel.: 564 407 559. ON-
LINE předprodej: www.dkzdar.cz.

Pátek 2. března
17.00 NOČNÍ HRA - Mysteriózní 

komedie (USA 2018, T 15+ 2D)
19.30 PREZIDENT BLANÍK - 

Komedie (Čes. 2018, 15+ 2D) 

Sobota 3. března
14.30 TRIKY S TRPASLÍKY - 

Animovaný (USA / Kan. 2017,  ČD 
2D) 

17.00 SEX PISTOLS: Anglie tu 
bude navždy. Pouze jeden den v ki-
nech na celém světě! Koncert, 2D)

19.30 PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY - Romantický (USA 
2018,  T 15+ 2D) 

Neděle 4. března
14.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 

TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU - 
Animovaný (Rusko 2016, ČD 3D)

17.00 RUDÁ VOLAVKA - Myste-
riózní (USA 2018,T 15+ 2D)

Čtvrtek 8. března
17.00 LADY BIRD - Drama, 

komedie (USA 2017, T 12+ 2D) 
19.30 TáTOVA VOLHA -  Dra-

ma, komedie (Čes. 2018, 2D)

Pátek 9. března
17.00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ  

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

19.30 PŘÁNÍ SMRTI - Akční kri-
mi (USA 2018, T 15+ 2D)

Sobota 10. března
14.30 VČELKA MÁJA: MEDO

VÉ HRY - Animovaný rodinný 
(Něm. / Austr. 2018, ČD 2D)

17.00 TÁTOVA VOLHA - opako-
vání

19.30 PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY - opakování 

Neděle 11. března
14.30 VČELKA MÁJA: MEDO

VÉ HRY – opakování
17.00 TÁTOVA VOLHA - opako-

vání

Čtvrtek 15. března
17.00 TLUMOČNÍK – Dra-

ma, road movie (Slov. / Čes. / Rak. 
2018, T 12+ 2D)

19.30 Filmový klub ČTVEREC - 
Drama, komedie (Švéd. / Něm. / Fr. 
/ Dán. 2017, T 15+ 2D)

 
Pátek 16. března
17.00 PREZIDENT BLANÍK – 

opakování. 

Hororová noc v kině
19.30 WINCHESTER: SÍD

LO DÉMONŮ Mysteriózní thriller 
(USA / Austr. 2018, T 12+ 2D)

21.45 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST - 
Horor (USA 2018, T 15+ 2D)

Sleva při zakoupení obou filmů!

Sobota 17. března
14.30 ČERTOVINY - Pohádka 

(Čes. 2018, 2D) 
17.00 PŘÁNÍ SMRTI – opaková-

ní
19.30 TOMB RAIDER – Dobro-

družné fantasy (USA 2018, T 12+ 
2D)

Neděle 18. března
14.30 CESTA ZA KRÁLEM 

TROLLŮ - Fantasy pohádka (Nor 
2017, ČD 2D)

17.00 TÁTOVA VOLHA - opako-
vání

Čtvrtek 22. března
15.00 Bio senior: ŠPINDL – 

Romantická komedie (Čes 2017,12+ 
2D)

17.00 TVÁŘ VODY - Fantasy 
horor (USA 2017, T 15+ 2D)

19.30 NO MANIFESTO film o 
MANIC STEET PREACHERS - 
Pouze jeden den v kinech na celém 
světě! Hudební dokument (T 2D)

Pátek 23. března
17.00 RUDÁ VOLAVKA – .Opa-

kování (Mysteriózní)
19.30 PACIFIC RIM: POVSTÁ

NÍ - Akční Sci-Fi (USA 2018,  
T 12+ 2D) 

Sobota 24. března
14.30 CESTA ZA KRÁLEM 

TROLLŮ – Fantasy, opakování
17.00 Film na slepo: Nevíte na 

co jdete, nic neplatíte, můžete ode-
jít. Kdo zůstane do konce, zaplatí u 
východu do klobouku částku, na kte-
rou si film sám cení!

19.30 TÁTOVA VOLHA – opa-
kování - česká drama komedie. 

Neděle 25. března
14.30 KRÁLÍČEK PETR – 

Rodinné fantasy (USA 2018,  ČD 
2D) 

17.00 DEJ MI SVÉ JMÉNO - 
Romantické drama (USA / Itál./ Fr. 
/ Braz. 2017, T 12+ 2D) 

Čtvrtek 29. března
17.00 MÁŘÍ MAGDALÉNA  - 

Drama (V. Brit. / USA / Austr. 2018, 
T 12+ 2D)

19.30 CHARLES GOUNOD: 
ROMEO A JULIE - Opera (T 2D)

Pátek 30. března
17.00 PLANETA ČESKO - 

Dokument (Čes. 2017,2D) 
19.30 READY PLAYER ONE: 

HRA ZAČÍNÁ - Akční Sci-Fi (USA 
2018 ČD 12+ 3D)

Sobota 31. března
14.30 SHERLOCK KOUMES 

- Animovaný (USA / V. Brit. 2018 
ČD 2D) 

17.00 OPERACE ENTEBBE - 
Krimi (V. Brit. 2018, T 12+ 2D)

19.30 READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ - Opakování.

Velká válka očima Ant. Kurky
Výstava už jen do 18. března

Do 18. března lze ještě v Regionál-
ním muzeu na Tvrzi navštívit výsta-
vu fotografií feldwébla Antonína 
Kurky, který bojoval na ruské a ital-
ské frontě v 81. pluku.

Právě sem rukovala značná část 
mužů ze Žďárska. Snímky zachycují 
reálie ze života pluku v letech 1915–
1918.

 „Výstavu připravil jeho vnuk Radek 
Kurka z Třebíče, který strávil zpraco-
váním zhruba 500 deskových negativů 
několik tisíc hodin,“ uvádí žďárský his-
torik Miloslav Lopaur. Vedle dvou 

set fotografií jsou vystaveny také 
předměty z pozůstalosti Antonína 
Kurky, věci osobní potřeby, výstroj, 
nebo fotoaparát s příslušenstvím, 
kterým autor snímky nafotil. 

„Zbraně a části výstroje zapůjčilo i 
Městské muzeum v Bystřici nad Pern-
štejnem, Horácké muzeum v Novém 
Městě na Moravě a Muzeum Kraje 
Vysočina v Jihlavě,“ dodává k pozván-
ce. O bitvě u Zborova v roce 1917 
přednášel 1.března v Moučkově 
domě Radim Kapavík ze sdružení 
Signum belli 1914.  -lko-
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Žďárské noviny

nám. Republiky 11
3. 3. | 21.00
JARDA SVOBODA & HOLY 

FANDA
Frontman kapely Traband se svým 

sólovým projektem.

4. 3. | 18.00
MADEIRA
Cestovatelská přednáška.

6. 3. a 7. 3.| 19.00
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKAFU

10. 3. | NO NA ZDAR!
Revock, Bod Varu, Přísun povolen

11. 3. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKAFU

17. 3. | 21.00
CARPET CABINET & JADA-

BAND

23. 3. | 20.00
MOVEBREAKERS & 
ELECTRO-SWING NIGHT

24. 3. | 20.00
 MAGUA - Křest Shitblast! + 

D.O.P., Tísňový volání

30. 3. | 23.00
GREGY PÁRTY

BK VLCI Žďár nad Sázavou
Hala 2. ZŠ - Stalin-

grad:
So 3. 3. 9.00 a 10.45 

BK VLCI – Podolí, OP 
mini žáci U 11; 12.30 
a 14.15 BK VLČICE – 
Kyjov, OP mini žákyně 
U 13; 16.00 a 17.45 BK 
VLCI – BŠM Brno, OP mini žáci U 13

So 10. 3. 15.30 BK VLCI – Chomu-
tov, finále ligy kadetů U 17; 17.30 BK 
VLČICE – Bruntál, 2. liga ženy

Ne 11. 3. 9.30 BK VLČICE – Bran-
dýs, finále ligy kadetek U 17; 11.30 BK 
VLČICE – Příbor, 2. liga ženy

So 17. 3. 10.00 a 12.00 BK VLCI – 
Vyškov, OP mini žáci U 11

So 24. 3. 9.30 a 11.30 BK VLCI „B“ 
– Blansko, divize kadetů U 17; 15.00 
BK VLCI – Opava, finále ligy kadetů 
U 17

V programu není zaneseno čtvrtfi-
nále 2. ligy mužů a zápasy čtvrtfinále 
mužů B v soutěži OP 1. třídy.

Změny začátků a v programu vyhra-
zeny. Sledujte místní tisk, nebo nástěn-
ku klubu na hale na Stalingradě.

V době uzávěrky ŽN byl znám jen 
rozpis do poloviny března. Více na 
www.sportispo.cz/rozvrh sportovišť. 
Led na zimním stadionu bude do 31. 
3. 

Čt    1. 3. 11.15-12.45
Pá    2. 3. 10.00-11.30
Ne   4. 3. 15.15-16.45
So 10. 3. 14.30-16.00
Ne 11. 3. 14.45-16.15
So 17. 3. 16.30-18.00
Ne 18. 3. 13.00-14.30

Muži – 2. 
liga play-off 
2018

(V této sou-
těži nebyl ještě 
v době uzávěr-
ky ŽN známý 
soupeř. Sleduj-
te proto klu-
bové stránky 
www.hokejzr.
cz).

so 3. 3. 17.30 ZR -?
st 7. 3. 18.00 ZR - ?
ne 11. 3. 17.30 ZR - ?

Extraliga staršího dorostu
pá 16. 3. 18.00 ZR- BK Havlíčkův 

Brod
ne 25. 3. 12.00 ZR - Warrior Brno

ELIOD extraliga 
mladšího dorostu 

čt 1. 3. 15.00 ZR- HC Dukla Jihla-
va

so 3. 3. 14.15 ZR - HC Letci Let-
ňany

Nábor malých hokejistů a hokejis-
tek každou sobotu a neděli ráno, ve 
středu - když nehraje „A“ tým zápas. 
Více na www.hokejzr.cz

Vybavení: brusle, hokejka, ruka-
vice (stačí i lyžařské), přilba (i 
cyklistická).V eškeré tréninky jsou 
zdarma, možnost bezplatného zapůj-
čení výstroje.

Fotbalový stadion 
na Bouchalkách

Muži A:
Přátelská utkání:
So 3. 3. 14.00 -  

Humpolec
So 10. 3. 14.00 - 

Velké Meziříčí 
Mistrovská
utkání:
Ne 18. 3. 15.00 - AFK Tišnov
So 31. 3. 15.30 - SFK Vrchovina 

Nové Město na Mor.

Muži B:
Přátelská utkání:
Ne 4. 3. 14.00 - Tatran Žďírec nad 

Doubravou B
Ne 11. 3. 14.00 - Nová Ves u Nové-

ho Města n. M.
So 17. 3. 14.00 - Ledeč nad Sázavou
Mistrovská utkání:
Ne 25. 3. 15.00 - Moravské Budějo-

vice

Dorost:
Přátelská utkání:
Ne 4. 3. 10.00 - ml. dorost - Chotě-

boř dorost; 12.00 - st. dorost, Hamry 
n. S. - muži

Ne 11. 3. 10.00 - st. dorost, Bohda-
lov muži; 12.00 - ml. dorost - Nová Ves 
nu N. M. n. M, dorost

Mistrovská utkání:
So 24. 3. 10.00 - st. dorost, Havlíč-

kův Brod; 12.15 - ml. dorost, Havlíč-
kův Brod

Žáci:
Přátelská utkání: mladší + starší 
So 3. 3. 9.00 + 10.30 - Měřín, Líšeň
So 10. 3. 9.00 + 10.30 - Hlinsko
So 17. 3. 9.00 + 10.30 - Lanškroun
So 31. 3. 9.00 + 10.30 - Bystř. n. P.
Srdečně zveme všechny příznivce.

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

4. 3. MDDr. Zuzana Voráčková, 
Vratisl. nám. 449, N. Město n/M (566 
616 904)

10. a 11. 3. MUDr. Tomáš Koneč-
ný, MUDr. Romana Konečná, Žďár-
ská 73, N. Město n/M (566 618 060)

17. a 18. 3. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6, Žďár (566 642 545)

24. a 25. 3. MUDr. Olga Semerá-
dová, Palachova 35, Žďár (774 430 
777)

30. 3. MUDr. Eva Brázdilová, Oso-
vá Bitýška 303 (566 536 712)

31. 3. MUDr. Kateřina Pařízková, 
Studentská 7, Žďár (566 690 130)

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

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

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

Chcete strávit příjemné sobotní 
odpoledne společně se žáky ZUŠ F. 
Drdly? Pak si nenechte ujít tradiční 
Plesohrátky. Vypuknou v sobotu 10. 
března od 14 hodin v sokolovně. 

Letos jsou určené především 
dětem, škola Plesohrátky připravila 
ke svým 90. narozeninám.

Zuška chystá tradiční Plesohrátky

ATMOSFÉRA Plesohrátek ZUŠ Františka Drdly na snímku z roku 2016. Foto: archiv školy.

A na co se můžete těšit? To při-
bližuje ředitelka školy Dana Fora-
lová: „K poslechu i k tanci zahrají 
hudební soubory ZUŠ, pro potěchu 
oka zatančí žáci tanečního oboru, 
svým oborovým podílem přispějí i žá-
ci výtvarného a literárně dramatického 
oboru,“ říká. 

Pro děti budou připraveny rozma-
nité společenské hry, tanečky, a také 
nově defilé masek. „Všechny masko-
vané osoby obdrží los do tomboly, který 
zaručeně vyhrává,“ slibuje. Občerst-
vení bude zajištěno pro malé i velké. 

Žákyně a žáci tanečního oboru se 
úspěšně prezentovali již při ledno-
vém pololetním koncertu tanečního 
oboru ZUŠ v Městském divadle 

Nyní se připravují na účast v okres-
ních přehlídkách a na svá vystoupení 

při zmiňovaných Plesohrátkách.  
Městské divadlo se 15. března sta-

ne dějištěm Okresní přehlídky taneč-
ních oborů ZUŠ. „Kromě žáků ZUŠ 
F. Drdly se představí také taneční obo-
ry z Nového Města na Moravě a z Vel-
ké Bíteše,“ informuje ředitelka ZUŠ.
 -red-

Hoříme hokejem!
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