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Ocení Jiřího Libru 
Třetím držitelem Ceny města Žďáru 

nad Sázavou se stane PaedDr. Jiří Lib-
ra, sbormistr a dlouholetý pedagog na 
poli hudebním.

Jeho ocenění za zásluhy v oblasti kul-
tury za rok 2017 schválili před pár dny 
zastupitelé města. 

Jiří Libra proslul jako zakladatel dět-
ského pěveckého sboru Žďáráček 
(1973). Vychoval generace muzikan-
tů, a patří k pedagogům, dětmi milova-
ným. Ve svých 83 letech se stále aktiv-
ně účastní hudebního života města, 
dokonce spolupracuje na zpěvohrách 
s místními divadelníky. 

Žďáráci mohli své spoluobčany 
nominovat na ocenění do konce roku 
2017. Když po Novém roce zase-
dl Výbor pro udělování Ceny města 
Žďáru n. S., zjistil, že přišlo celkem pět 
nominací, většinou učitelů a lidí, kteří 
jsou vzorem pro ostatní svým osobním 
hrdinstvím, nebo vykonanými činy.

Město nyní hledá nejvhodnější způ-
sob předání ceny. Buď při červnovém 
Dni Žďáru, nebo na některém z kon-
certů festivalu Concentus Moraviae. 

Vůbec první držitelkou Ceny města 
Žďáru nad Sázavou za rok 2015 byla 
rychlobruslařka Martina Sáblíková 
(za reprezentaci města). Cenu za rok 
2016 obdržela Jaroslava Doležalová 
(za osobní hrdinství v době 2. sv. války, 
kdy ukrývala židovské děvčátko). Paní 
Doležalová zemřela 17. února 2018, 
měsíc po té, co jí město Žďár nad Sáza-
vou dne 18. 1. 2018 udělilo čestné 
občanství. -lko-

Také jste si všimli, jak pěkně vypa-
dá nedávno opravený hotel Veliš? 
Před pár měsíci dostal přesně tako-
vou fasádu jako v roce 1906. 

Právě před 112 lety nechal tehdej-
ší starosta Žďáru Otakar František 
Veliš přestavět měšťanský dům na 
honosný hotel. Fasáda ve zdobném 
secesním stylu byla vytvořena dle 
návrhu akademického sochaře Vilí-
ma Amorta. Změnila budovu v nej-
krásnější dominantu náměstí. 

Žďár ale může mluvit o velkém 
štěstí. Totiž že hotel Veliš nepadl k 

zemi při rozsáhlém bourání náměstí 
v 70 letech 20. století.

Při nedávné rekonstrukci objektu 
se totiž našly gotické prvky z polo-
viny 14. století, a v tzv. Masarykově 
pokoji zednický mistr zcela náhodou 
objevil renesanční klenby zdobené 
freskami. Byly ukryté pod pozdější 
barokní úpravou. 

Zajímavé je, že právě v tomto poko-
ji přespával rád Velišův přítel T. G. 
Masaryk. Kdyby jen tušil, co má nad 
hlavou…

Nyní se v místnosti činí restauráto-

ři. 
Průběh rekonstrukce této chráně-

né památky a záznam objevů si lze 
prohlédnout na webu: www.reziden-
cevelis.cz/blog.

Dnešní majitelé dům opravují přes-
ně podle historických dokumentů.

Veliši můžeme dát svůj hlas v sou-
těži o Cenu Kraje Vysočina za kul-
turní počin roku 2017, která právě 
běží. Hlasovací formulář najdeme na 
http://extranet.kr-vysocina.cz/zla-
ta-jerabina/. -lko-

Tak To je NĚCo! V opravovaném hotelu Veliš byly nalezeny gotické části z doby karla IV. i renesanční klenby zdobené 
freskami. Nyní se tu činí restaurátoři. Foto: Lenka Kopčáková

Hotel Veliš ukrýval gotické
prvky a renesanční fresky

 Foto: archiv ZUŠ Fr. Drdly
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Občané i zastupitelé města se pta-
jí, co bude s místem po vybouraném 
hotelu Bílý lev na nároží žďárského 
náměstí.

Na netu, a také na daném nároží 
ulic již nějaký čas visí nabídka spo-
lečnosti Rezidence Bílý lev na prodej 
bytů v centru. Jako termín dokonče-
ní je uvedeno léto 2019. 

Původně měl na místě vyrůst pod-
nikatelský inkubátor, ale investor, 
kterým je brněnská společnost VHS 
Bohemia, svůj záměr pozměnil. 

Dotaz občanů na jednom z před-
chozích zastupitelstev města předne-
sl Rudolf Voráček (ČSSD), reagovala 
Irena Škodová, vedoucí odboru roz-
voje a územního plánování (RÚP).

Z její odpovědi vyplývá, že součas-
ně je v platnosti stavební povolení na 
objekt s byty. K tomu proběhlo pro-
jednání za účasti městského archi-
tekta, obou žďárských památkářek a 
příslušných odborů. „Zpracovávaly 
se dvě nebo tři varianty řešení, nako-
nec se došlo ke kompromisu, který byl 
následně povolen, jak je prezentován ve 
výkresech,“ říká vedoucí Škodová.

Jak v ZM připomněl starosta Zde-
něk Navrátil, v roce 2014 měl pro-
jekt stavební povolení a jeho první 

aktivitou byla demolice bývalého 
hotelu Bílý lev.

„V průběhu tří let investor žádal o 
změny v projektu. To byla doba, kdy 
město mohlo do projektu vstoupit for-
mou konzultace městského architekta 
a dalších odborů,“ říká Navrátil. 

Ale jen prý do té míry, do níž inves-
tor město pustil, protože se nejedná 
o památkovou zónu, a návrhy z rad-
nice fungují spíš jako doporučení. 

„V řadě případů nám investor vyhověl, 
a část věcí, především z ekonomických 
důvodů nezařadil,“ konstatuje staros-
ta. 

Podle něho se radnice již od loň-
ského podzimu snaží s investorem 
stavby, společností VHS Bohemia, 
sjednat schůzku, ale marně.

„Zprávy nám říkaly, že stavět se za-
čne již v průběhu minulého roku – 
nezačalo se. Chtěli jsme tedy vědět, 

kde je problém. Byli jsme odkázáni, že 
tuto informaci by nám měli poskytnout 
v lednu,“ ohlíží se starosta Navrátil. 

Iniciativa ze strany investora však 
zatím nepřišla, a tak radnice znovu 
žádá setkání.

„Je třeba říci, že město nikdy neby-
lo majitelem pozemků, ani objektu. 
Restaurace a jídelny objekt zprivatizo-
valy soukromníkům, a ti si jej ,přeha-
zovali´ až do současného stavu,“ při-
pomíná Zdeněk Navrátil.

Jak lze na netu vyčíst z přístupných 
informací investora, rezidence nabízí 
kolem 20 bytových jednotek, v pří-
zemí mají být čtyři komerční celky 
a parkování. Už na první pohled je 
patrné, že ceny se odvíjí od prestiž-
ního místa.

Jednatelem společnosti Reziden-
ce Bílý lev je Žďárák Libor Havlík. 
Na otázku ŽN, kdy stavba začne, jak 
dlouho potrvá, a zda místo i nadá-
le ponese zavedený název „Bílý lev“, 
odpověděl takto: „Mohu potvrdit, že 
pouze intenzivně jednáme, Rezidence 
Bílý lev bude název, a o byty a prostory 
je obrovský zájem.“ V případě nových 
poznatků slíbil redakci ŽN informo-
vat. -lko- 

ViZualiZaCe bytového domu Rezidence Bílý lev, který má do léta 2019 
vyrůst na nároží ulice Nádražní a nám. Republiky.  Foto: archiv rezidence

Název Bílý lev zůstane zachován

Až do 25. května mohou Žďáráci 
starší 15 let hlasovat v anketě o stra-
tegii centra města, z níž by mělo být 
patrné, na která místa v centru Žďáru 
by se měla radnice přednostně zamě-
řit.

Hned od začátku je jasná potřeba 
revitalizace magistrály, tedy prostoru 
podél obchodních domů na náměs-
tí… 

Hlasovací lístky i s urnou najdou 
zájemci v knihovně, v IC městského 
úřadu, na poliklinice a v relaxačním 
centru. 

Lidé mohou vybírat ze seznamu 11 

lokalit navržených k úpravám. Kaž-
dý hlasující může zakřížkovat rovnou 
tři lokality, které sám upřednostňuje. 
Současně probíhá on-line hlasování 
na stránkách města. 

„Náš městský architekt o věcech 
uvažuje již s výhledem na přípravu 
nového územního plánu (ÚP),“ říká 
starosta Zdeněk Navrátil. 

Analytickými podklady pro tvor-
bu nového ÚP by měly být generel 
dopravy a právě diskutovaná strategie 
centra.

Vedle názoru veřejnosti a městské-
ho architekta budou zohledněny i 

Hlasují, jakou část centra dříve opravit

Sobota 14. 4. (ZR 2, 5, 7)
7.30 – 13.00 hod.
Na sobotu 14. dubna připravují 

dobrovolní hasiči zámeckého sbo-
ru pravidelný sběr železného odpa-
du, který bude i letos rozšířen o svoz 
vyřazených elektrospotřebičů.

Svoz bude probíhat ve Žďáře 2, na 
Vysočanech a na Vodojemu, od půl 
osmé ráno do jedné hodiny odpo-
ledne.

Jak za Hasiče SDH Žďár 2 – Zá-
mek informuje Luboš Zeman, ve 
jmenovaných částech města ( ZR 2, 
5,7) doporučuje shromáždit odpad 
před dům, nejlépe až v sobotu 14. 4. 
po 7. hodině. Nejlépe, pokud máme 
možnost ponechat odpad na svém 
pozemku za brankou. „Předejde-
me tak riziku zcizení nebo vybírání 
těžkých kusů či barevných kovů jinými 
skupinami osob, které se na likvidaci 
odpadů s hasiči nepodílí,“ vysvětluje 
Zeman. 

Těžší věci sami vynesou
S objemným nebo těžkým odpa-

dem se ani nemusíme tahat. Hasi-
či jej sami ze sklepů, půd či garáží 
vynesou. Je ale třeba, abychom hasi-
če v tomto případě předem telefo-
nicky informovali. 

Můžeme tak učinit na čísle 602 
520 418, nebo v průběhu soboty 
na tel. 721 064 978 nebo 777 019 
932, popř.na záznamníku v hasičské 
zbrojnici 566 622 273.

Jak dále Luboš Zeman uvádí, kro-
mě železného odpadu je možné 
odvést i elektroodpad, jako jsou led-
nice, mrazáky, televize, rádia, moni-
tory, počítače, mikrovlnné trouby, 
sporáky, pračky, sušičky, myčky, pečí-
cí zařízení, elektrická topidla, elek-
trické nářadí, akumulátory, stroje a 
zařízení, vysavače a veškeré domácí 
elektrické či bateriové spotřebiče. 

„Naopak, likvidovat nemůžeme kla-
sický nebezpečný odpad, jako jsou 
žárovky, zářivky, výbojky, barvy-laky, 
baterie, cartridge z tiskáren a další 
běžný nekovový odpad z domácnosti,“ 
upozorňuje závěrem hasič. -lko-

Hasiči svezou šrot a spotřebiče

odborné a praktické pohledy správců 
inženýrských sítí, rady města a zastu-
pitelů. Strategie centra by měla při-
nést časový harmonogram, v němž 
dostanou jednotlivé oblasti konkrétní 
priority.

Do léta by tedy mělo být jasno, co 
žďárský střed nejvíce pálí, kde začít 
revitalizovat, a hlavně jak. Materiál 
nejdéle po prázdninách dostanou na 
stůl zastupitelé. 

Byť jde o plán na desítky let, dnes už 
je jasné, že některé revitalizace pro-
běhnou klasickou veřejnou zakázkou, 
jiné lokality si zaslouží architekto-
nickou soutěž. „Jakmile budeme znát 
mantinel strategie a termíny jednotli-
vých lokalit, může městský architekt s 
předstihem chystat architektonické sou-
těže a výběrová řízení,“ uvádí starosta. 

V uplynulých letech již ve Žďáře 
proběhla rekonstrukce nám. Repub-
liky, Havlíčkova náměstí a navazující-

ho prostoru. Loni proběhla architek-
tonická soutěž na Nádražní ulici, jejíž 
první etapa revitalizace začne.

K tématu se začátkem března konala 
i veřejná diskuse. 

Středem zájmu byla část náměs-
tí kolem obchodních domů, která 
revitalizaci už potřebuje, také dvory 
obchodních domů i atrium. Padaly 
také dotazy na Farská humna, jejichž 
obrovský potenciál parků lidé vníma-
jí. Zajímali se též o prostranství kolem 
kostela a tvrze. 

Lidé čekali na názor samotného 
architekta, co on vidí jako nejpotřeb-
nější místa k revitalizaci. 

Odpověděl jim, že jako největší 
výzvu nyní vidí prostor ve dvorech 
za obchodními domy, dále v prosto-
ru mezi poliklinikou a atriem, nedale-
ko Neumannovy ulice, protože jde o 
nestabilizovanou, a dosud neuchope-
nou lokalitu. -lko-
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

OKNA 
JAKO MALOVANÁ

Bezpečnost dětí na prvním mís-
tě. U cizích použitých autosedaček 
nevíte, jestli nebyly součástí autone-
hody. Proto je lepší pro své dítě poří-
dit sedačku novou. 

„Je to podobné jako u helmy na kolo. 
Když s ní bouráte, tak ji po incidentu 
vyměníte, abyste měli záruku, že vás i 
nadále ochrání,“ vysvětluje Jan Hrů-
za, který se věnuje poradenství a pro-
deji dětských autosedaček v Auto-
dílech Meteor.  On i další odborníci 
doporučují při výběru autosedačky 
nedělat kompromisy. 

Mezi rodiči je oblíbená autose-
dačka RÖMER TRIFIX, která díky 
širokým vnitřním rozměrům pasuje 
dítěti déle. Je vybavena pětibodovým 
bezpečnostním pásem s jednodu-
chým nastavováním. K bezpečnosti 
dítěte přispívá nastavitelná hlavová 
opěrka a technologie  Si-Pad, kte-
rá zajišťuje špičkovou ochranu proti 
bočnímu nárazu. Mnohé autosedač-
ky BRITTAX RÖMER mají světelný 
indikátor, který rodiče ubezpečí, že 
jejich dítě má správně upnuté pásy. 
Baterie pro indikátor vydrží sedm 
let, takže není potřeba myslet na 
jeho údržbu. 

Především maminky oceňují jedno-

duše odnímatelný potah bez nutnos-
ti vyvlékání pásů. „Pro komfort dítěte i 
rodičů slouží několik naklápěcích poloh, 
které se nastaví bez toho, aniž bychom 
dítě rušili,“ vysvětluje Martin Rigó z 
Autodílů Meteor. Velká část rodičů 
se také zajímá o hmotnost sedačky, a 
to z toho důvodu, že ji přenášejí mezi 
vozidly. Hmotnost se pohybuje v roz-
mezí od 7 do 14 kg. 

Používání dětské autosedačky je ze 
zákona povinné pro děti do 150 cm 
výšky a 36 kg hmotnosti. Od naro-
zení až do tohoto věku bude potře-
bovat asi tři různé autosedačky. Pro 
dítě je to jediná pojistka při autone-
hodě, proto se do ní vyplatí investo-
vat a pořídit opravdu kvalitní auto-
sedačku. Zárukou testované sedačky 
je zkušební značka oranžové barvy, 
která obsahuje výrobce, povolení 
pro danou váhovou kategorii a také 
sériové číslo. Nikdy takovou značku 
neodstraňujte.

Poraďte se s výběrem dětské auto-
sedačky s odborníky. Stačí zajít do 
Autodílů Meteor v Jihlavě, Třebíči 
nebo Žďáru nad Sázavou. Přímo na 
prodejně si sedačky můžete vyzkou-
šet a zároveň vám prodejci zodpoví 
veškeré vaše dotazy.   (PI-t03-auto)

Pozor na použité dětské 
autosedačky, varují odborníci

Navštivte naši fotogalerii
Každý měsíc fotogalerii doplňujeme o záběry žďárských událostí. 

www.jihlavske-listy.cz/ZN
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Majitelé lesů na Vysočině se 
opět pustili do boje s kůrov-
cem. Po několika suchých 
letech jsou totiž smrkové 
porosty v kraji silně stresová-
ny.
� Lenka Kopčáková

Jižní část Vysočiny, Třebíčsko a 
Jihlavsko, již kůrovcová kalamita sil-
ně zasáhla. Žďársko zatím rozvinutí 
hrozby odolává, díky své nadmoř-
ské výšce, množství srážek, a přede-
vším odpovědnému přístupu vlast-
níků lesů. Tvrdí to Jaroslav Doubek, 
vedoucí žďárského odboru životní-
ho prostředí.

Přesto jižní a západní část našeho 
správního obvodu již s kůrovcem 
také bojuje. Městské lesy kolem 
Žďáru jsou na tom relativně velmi 
dobře, jejich stav bedlivě hlídá pro-
fesionální správce. 

Žďársko bije na poplach a zástup-
ce žďárského odboru životního 
prostředí se obrací na vlastníky lesů 
všemi způsoby. Přes média i web 
města, kde uvádí veškeré důležité 
termíny zásahů a bližší postupy v 
ochraně lesů proti lýkožroutu smr-
kovému. 

Brouk škodí typickými požerky 
podkorních částí smrků. Zdravý 
strom se sice brání roněním prys-
kyřice, kterou brouky zalepí, ale při 
přemnožení kůrovce hrozí hromad-
né usychání smrkových porostů. 
Mluvíme o kalamitě.

Se znalostí cyklu ve vývoji kůrov-
ce se nyní vlastníci lesů musí vypo-
řádat se dvěma termíny. Do kon-
ce března měli pokácené napadené 
dřevo odvézt ke zpracování nejmé-
ně 2 km od lesa(vylíhlý brouk se 
neumí vrátit). Další várku napade-
ných stromů je nutno odstranit do 
konce května. 

„Jarní rojení nás stejně nemine, pro-
tože napadeného dřeva je v lesích 
plno,“ poukazuje vedoucí ŽP. Ale 
mechanickým odkorněním při zpra-
cování dřeva na pile se hmyz zničí, 
v lesích jsou účinné lapáky a lapače. 
Sama příroda si už s přemnoženým 

kůrovcem zkrátka neporadí. 
Vlastníci prý nyní na jaře musí les 

kontrolovat nejméně po 14 dnech, 
a začnou-li stromy žloutnout nebo 
opadávat kůra, musí ihned kontak-
tovat odborné hospodáře. 

Napadené stromy je nutné poká-
cet a dostat z lesa dřív než se brouk 
pod jejich kůrou stačí vylíhnout a 
vyletět… Jinak by se namnožil geo-
metrickou řadou.

Jedna samička může naklást až 60 
vajíček, následně matečnou chodbu 
prodlouží a naklade sesterské poko-
lení…Zhruba za 10 týdnů se mladí 
lýkožrouti vykulí. A jak napovídá 

název, živí se především lýkem, ale i 
jehličím a kůrou hostitelských stro-
mů.

„Opravdu záleží na každém z vlast-
níků lesa. Když deset z nich udělá 
opatření a jeden neudělá nic, stejně 
vlna vylétlého kůrovce ostatní smete,“ 
varuje ochranář. Je tedy nutné, aby 
všichni táhli, jak se říká, za jeden 
provaz.

Vlastníkům lesů, kteří by svoji 
povinnost zanedbali, a včas nezpra-
covali kůrovcové dříví, hrozí pokuta 
až 100 tisíc korun.

Jak ale Jaroslav Doubek kvituje s 
povděkem, vlastníci lesů na Žďár-
sku doposud vždy k problému při-
stupovali vzorně. A tak se snad 
hrozba naší oblasti vyhne. 

To i přesto, že situaci v lesích 
Vysočiny komplikuje kalamitní stav 
po říjnovém orkánu, a spadlé stro-
my jsou pro kůrovce magnetem. 

„Žďársko je stabilní vlastnický úsek, 
kde většina vlastníků bydlí přímo v 
lokalitě na vesnicích, a je schopna 
rychle reagovat na naše informace, a 
to má smysl,“ říká vedoucí ŽP. 

Podle jeho slov již měli vlastní-
ci na Žďársku v polovině března 
zpracováno až 80 % dříví po orkánu 
„Harvard“.

„Nyní je však třeba zpracovat do 
května i zbylé dřevo z polomů. Rojení 
kůrovce proběhne koncem dubna a lze 
očekávat, že nalétne do poraněných 
stromů. Nová generace brouka se za-
čne líhnout koncem května,“ vysvět-
luje Jaroslav Doubek.

LýKOŽROut smrkový a jeho typické cestičky pod kůrou stromů. 
 Zdroj: www.kurovcoveinfo.cz, net

Žďársko se brání kalamitě kůrovce

Žďárští navštívili koncem 
února nové partnerské město 
Chust na Ukrajině, a nabídli 
účast ve společných projek-
tech. Chust má nyní upřesnit, v 
kterých.
� Lenka Kopčáková

Zástupci města Žďáru nad Sázavou 
se přidali k delegaci Kraje Vysočina, 
která měla na Zakarpatskou oblast 
cestu. Již 11. rokem tu Kraj podporu-
je rekonstrukce tamních školek a pro-
jekty vzdělávání. 

Byla to úplně první oficiální náv-
štěva Žďáru v partnerském městě, od 
kterého nás dělí 900 km a nejméně 
devítihodinová cesta… 

Ždárští vezli tamním školákům dar 
z Knihovny M. J. Sychry v podobě 
knih a omalovánek. Také tlumočili 
nabídku Sboru dobrovolných hasičů 
Zámek, na předání staršího vybavení. 

Jak pro ŽN vysvětluje starosta 
zámeckých hasičů Marek Entlicher: 
„Jedná se o hadice, savice, proudnice a 
další jiné armatury. určitě by vzájem-
ná spolupráce byla na místě. V Chustu 
totiž fungují pouze profesionální hasiči, 
nikoliv dobrovolné jednotky,“ dodává. 

Hasiči obou partnerských oblas-
tí se již dříve setkali přímo ve Žďáře, 

v rámci spolupráce národního hasič-
ského sdružení a záchranářů z Vyso-
činy. „Nyní čekáme na zpětnou vazbu z 
Chustu,“ dodává Entlicher.

Návštěvu Žďárští zahájili setkáním 
se zástupci správního centra Zakar-
patské oblasti v Užhorodě, a v part-
nerském Chustu strávili dva dni. Ze 
Žďáru jelo celkem devět zastupitelů, z 
každého klubu minimálně jeden, kaž-
dý sledoval svoji  odbornost. 

„Hostitelé nás vzali do nemocnice a 
do škol, prošli jsme si pamětihodnosti 
města. Starosta Volodymyr Kaščuk nás 
informoval, že ve městě žije 12 národ-
ností: ukrajinci, Rusíci, Slováci, ještě 
několik Čechů, dále Rumuni, Maďa-
ři, Romové, Němci i Židé,“ ohlíží se za 
cestou starosta Zdeněk Navrátil.

Různorodosti města prý odpovídá 
i rozmanitost památek. Pospolu zde 
stojí pravoslavné, římskokatolické, 
řeckokatolické i protestantské koste-
ly, a také synagoga. 

„Chust má kolem 30 tisíc obyvatel a 
je z našeho pohledu okresním městem. 
Mají velmi hezky opravené náměstí, 

které rekonstruovali asi před třemi lety, 
a nyní budou opravovat nádraží. My 
Nádražní. Musel jsem se pousmát té 
zajímavé shodě,“ říká starosta. 

Naši samozřejmě navštívili českou 
čtvrť, kde před válkou žilo 1.500 Če-
chů. Byl zde soustředěn pěší pluk 
Československé armády a žili tu 
důstojníci a úředníci státní správy a 
samosprávy. „Česká čtvrť je velmi archi-
tektonicky zajímavá. Zdejší domy, včet-
ně radnice, pochází většinou z období 
mezi světovými válkami. A Masaryko-
va škola, kterou jsme navštívili, vypadá 
podobně jako 1. ZŠ v Bystřici,“ přirov-
nává Navrátil. 

Žďárská delegace se zúčastnila i 
odhalení památníku událostem z 
roku 2014, kdy při konfliktu na ukra-
jinském Majdanu umíraly desítky lidí. 
A i město Chust má své mrtvé…

„Byl jsem jedním z těch, kdo odha-
lovali památník. Emotivní událost. 
Položili jsme květiny… V tu chvíli si člo-
věk uvědomí, jak malicherné jsou naše 
problémy proti jejich - když musí řešit 
fakt, že jim syny posílají v rakvích…,“ 
říká žďárský starosta.

Město Chust již dlouhodobě bojuje 
s velkou nezaměstnaností, a radnice 
se snaží přitahovat zahraniční inves-
tory, plánuje také postavit průmyslo-
vou zónu. Základními zaměstnavateli 

v Chustu jsou německé a francouzské 
automobilky, italský potravinářský 
závod, a z dřívějších dob i tamní klo-
boučnický závod. 

„Všichni jsme si zde při exkurzi kou-
pili klobouk. Vyrábějí tu krásné klobou-
ky, a spolupracují i s českým tonakem,“ 
informuje žďárský starosta. Zajíma-
vostí regionu je ještě přírodní památ-
ka Údolí narcisů, ale ta bývá plná 
sladce vonících květů až v květnu… 

Partnerský Chust se při loučení 
zavázal, že specifikuje tři projekty, na 
kterých by chtěl se Žďárem spolupra-
covat.

„Jeden by se mohl týkat infrastruktu-
ry, druhý projekt školství a vzdělávání, 
a ten třetí spolkové činnosti,“ očekává 
starosta Navrátil. 

Další setkání měst se uskuteční v 
září u nás ve Žďáře. Tamní delegaci 
mají provázet chustské děti a mládež. 
A to by dle radnice mohla být moti-
vace pro některou z místních škol na 
spolupráci.

„Zakarpatí je obecně chudá země, 
ale ze setkání mám pocit, že lidé, kte-
ří se o město Chust starají, jsou evrop-
sky uvažující, progresivní a velmi aktiv-
ní. Osobně mám ze spolupráce radost a 
dává mi čím dál větší smysl,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil závěrem. 

Partnerská města Žďár a Chust plánují 
několik společných projektů

V Zakarpatí
naši potkávali stopy 

české minulosti
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Žďár se letos již podruhé 
pouští do společné prezenta-
ce Vysočiny v Praze. V metru 
se opět objeví city lighty, tedy 
prosvětlené image reklamy, na 
nichž poznáme památky a pří-
rodní scenérie od nás z kraje.
� Lenka Kopčáková

Poprvé se tak Vysočina, a její města 
s památkami UNESCO, prezentovala 
loni, ve spolupráci s destinační spo-
lečností Vysočina Tourism. V rámci 
vyhlášeného Roku českého baroka 
dávala o sobě vědět kampaní „Baroko 
na Vysočině“. 

A Vysočina slavila úspěch v podobě 
stříbrné medaile v soutěži Velká cena 
cestovního ruchu za rok 2017–2018. 
To v kategorii Nejlepší jednotná kam-
paň. 

Letos se do spolupráce s hlavním 
aktérem a Krajem Vysočina pouští 
města Žďár nad Sázavou, Telč, Jihla-
va, Třebíč, Nové Město na Moravě a 
Bystřice nad Pernštejnem. Společně 
lákají nejen na zdejší památky, ale i na 
Vysočinu, coby nejčistší region České 
republiky.

Začátkem léta se v metru a na expo-
novaných místech centra Prahy obje-
ví stovka prosvětlených city lightů.

„Vycházíme z toho, že do Prahy jezdí 
šest miliónů turistů ročně, ale za hranice 
hlavního města se jich už vypraví málo,“ 
říká starosta Zdeněk Navrátil. 

Letos, stejně jako loni investuje 

město Žďár nad Sázavou do kampa-
ně sto tisíc korun, a podobné částky 
vkládají do společné miliónové kam-
paně i další jmenovaná města. Sám 
Kraj přidává tři sta tisíc korun. 

„Letos bude mít Žďár k dispozici asi 
15 prosvětlených reklam s motivem 
Zelené hory, doplněným o sjednocují-
cí prvek ´Čistá Vysočina´,“ informuje 
starosta Navrátil. 

Dobrou zprávou podle něho je i 
to, že zdejším městům s památka-
mi UNESCO se podařilo vyjednat 
vyšší podporu. Kraj uznal, že měs-
ta s památkami na seznamu světové-
ho dědictví musí pro turisty budovat 
infrastrukturu, zázemí a upravovat 
samotné okolí památek. 

Před rokem 2008 býval krajský pří-
spěvek 500 tis. Kč, pak se snížil na 
300 tisíc, a nyní se podařilo jej navrá-
tit opět na 500 tisíc korun.

„Takže oněch 100 tis. Kč, co vkládáme 
do kampaně, jsou zároveň peníze, které 
obdržíme od Kraje na památku UNE-
SCO,“ vítá starosta. Z krajských peněz 
tedy Žďár utratí celkem 200 tis. Kč za 
propagaci památky (včetně reklamy 
v Praze), a zbylých 300 tis. Kč má jít 
do úpravy okolí Zelené hory, třeba na 
údržbu cestiček a opravu osvětlení.

Žďár láká turisty
v metru i centru Prahy…

Loni Vysočina získala 
stříbrnou medaili, letos 

láká coby nejčistší region
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Anketa pro kluby politických stran
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Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO

Koncem února se vydali zástup-
ci města Žďáru n. S. na první oficiální 
návštěvu nového partnerského města, 
Chustu na Ukrajině. Ze zastupitelstva 
se účastnil nejméně jeden člen každé-
ho politického klubu.

Bylo domluveno, že město Chust si 
vybere tři projekty z oblasti infrastruk-
tury, školství, vzdělávání a spolkové 
činnosti, na kterých chce se Žďárem 
spolupracovat.

Další partnerské setkání se uskuteční 
letos v září zde, ve Žďáře.

Otázka:
Jakou spolupráci by volil váš poli-

tický klub, aby byla přínosná pro 
občany obou partnerských měst? 
V čem se my, Žďárští, můžeme od 
Chustských poučit? 

Mladí potřebují perspektivu 

Spolupráci konkrétní a přirozenou. 
Oficialit už bylo dost. Jistě bych začal 
u dětí a mládeže. Pozval bych je na 
Den Žďáru. Nabídka společenských a 
kulturních akci bude pestrá. Připojme 
např. fotbalový miniturnaj různých 
věkových kategorii, korunovaný „sran-
damačem“ reprezentace zastupitelů 
partnerských měst. Mimochodem, sta-
rosta Chustu Volodymyrij Pavlovič je 
bodrý chlapík a nadšený fotbalista. 

Určitě přizvěme Žďáráky ukrajinské 
národností. Víte, že jich s námi žije 
více než 300? Na babí léto nabádám k 
pozvání dětí a mládeže k vícedennímu 
poznávacímu pobytu. K ubytování v 
rodinách se již hlásí zájemci…

Víte, co se těžce nedostává mladým 
na Zakarpatí? Podle mne hlavně per-
spektiva. Těžko se jim hledá motiva-
ce, třeba i ke vzdělávání a kvalifikaci, v 
zaostalé zemi ztracených generací bez 
zřetelné perspektivy. Většina se ještě 
nikdy nepodívala na západ od Užgoro-
du. V tom jim můžeme prospět. A pak 
už to stejně bude záležet na nich. Nej-
lepší formou výchovy a učení jsou pří-
klady. Ať už pozitivní, nebo ty nenásle-
dováníhodné. Obojí máme. 

Všichni jsme Slované

Partnerství s ukrajinským městem 
Chust bylo uzavřeno po zralé úvaze, 
a obě města k němu přistupují velmi 
vážně, a s nadějí na budoucí vztahy. Je 
možné navazovat na dobré jméno Čes-
koslovenska z dob 1918 až 1938. 

Je také možná velká spolupráce škol, 
dokonce v jedné se tam učí i česky. 
Některé organizace jistě v budoucnu 
projeví zájem o přímé kontakty, dojde 
ke vzájemnému poznávání, prohloubí 
se osobní přátelství. 

Žďárští zastupitelé v partnerském Chustu, před pomníkem tGM. Prvního 
československého prezidenta má Zakarpatí dodnes ve velké úctě. 

 Foto: archiv Radek Černý

Téma: Spolupráce Žďáru se zakarpatským Chustem začíná… 

MUDr. Radek
Černý, klub ODS

Každé město má zřejmě jiné úkoly 
a řeší odlišné priority, má jiné finanč-
ní možnosti. Některé úkoly mají 
města společné - ekologii, budová-
ní infrastruktury, podporu kultury, 
zaměstnanost.

Navíc zde není velká jazyková bari-
éra, vždyť jsme všichni Slované. A i 
když to zpočátku vypadalo, že nikdo 
ze žďárské opozice nepojede, nakonec 
jsme se mezi sebou domluvili taky.

Češi jsou vzorem stavitelů

Každá správně uchopená spoluprá-
ce může být přínosná pro obě strany. 
Předsudky, které vůči Ukrajině mnoho 
lidí u nás má, jsou zcela neopodstat-
něné. Ukrajina je sice chudá, ale zato 
hrdá země, a Zakarpatská oblast je i v 
ní raritou. 

Území bylo historicky těžce zkouše-
no, patřilo pod Polsko, Uhry, Česko-
slovensko, Sovětský svaz, a nyní pod 
Ukrajinu. Přestože je v současnos-
ti velkou národnostní směsicí, místní 
lidé nejvíce vzpomínají na Českoslo-
vensko, protože pouze v té době vládla 
opravdová svoboda a demokracie. 

I proto si nynější svobody v rámci 
Ukrajiny velmi považují, a nyní nám 
mohou být vzorem právě v demo-
kratickém cítění. Naopak Česi byli 
místním vždy vzorem jako stavitelé a 
budovatelé. 

My jim můžeme předávat know how, 
které díky třiceti letům transformace a 
naší ekonomické situaci dnes máme. 

Je třeba myslet zejména na mla-
dou generaci, do té je vždy investice 
nejúčinnější. Proto kromě vzájem-
ných setkávání odborníků považuji 
za nejdůležitější, aby se setkávali i žá-
ci a studenti našich škol, vzájemně se 
poznávali, obohacovali se a společně 
hledali cesty, jak své země posouvat na 
poli ekonomickém, etickém a demo-
kratickém.

Vzájemně se poznat

Je zatím předčasné určovat přes-
ně oblasti spolupráce obou partner-
ských měst. Únorová cesta do Chus-
tu měla za úkol nejprve zmapovat 
oblasti, ve kterých by skutečně vzá-
jemné setkání a poznávání bylo pří-
nosem. 

Byla snaha spolupracovat např. se 
školou s výukou českého jazyka, ta 
však v Chustu není. Jako perspektiv-
ní se jeví spolupráce v oblasti kultu-
ry, lépe řečeno její poznávání, a pak 
ve sportu, jenže i tady je nejprve 
nutno najít druhy sportu pro případ-
né výměny. Stejně tak nelze určit, v 
čem se můžeme od Chustských pou-
čit, na to se známe zatím velmi málo. 

První vlaštovkou zejména v kultur-
ní oblasti by měla být podzimní náv-
štěva ukrajinských partnerů, včetně 
dětí, na barokních Santiniho slav-
nostech, ovšem vše záleží i na zájmu 
chustských spolků.

Máme společné kořeny

Naše čtvrté partnerské město, ukra-
jinský Chust, má s naší zemí kus spo-
lečné historie. Letošní stoleté výročí 
vzniku Československa, jako prvního 
demokratického zřízení, připomíná i 
krátké dvacetileté přičlenění současné 
Zakarpatské oblasti k tehdejší repub-
lice. 

Obyvatelé Chustu s nostalgií vzpo-
mínají na naši společnou minulost a 
vyjadřují se s velkou úctou o preziden-
tovi Masarykovi. Právě naše společné 
historické kořeny, velikost města se 
zhruba 26 tisíci obyvateli, jsou před-
pokladem aktivní spolupráce našich 
měst. 

Aktuálně není ještě na pomyslném 
stole žádný konkrétní projekt. Ale na 
oficiálním setkání vedení obou měst 
zazněla ze strany Žďáru jasná nabídka 
v oblasti školství a spolků. Ukrajinští 
partneři byli vyzváni ke sdílení kon-
taktů v této oblasti, aby se mohla roz-
běhnout konkrétní spolupráce. Osob-
ně mě příjemně překvapila jejich velká 
hrdost na vlast a demokracii, na kterou 
bychom neměli zapomínat ani my.

Umět také tak rozlišovat

Náš klub Žďár – Živé město spatřuje 
přínosnost spolupráce ve výměnných 
pobytech žáků základních a středních 
škol, spolkové činnosti v oblasti spor-
tu (fotbal, basket, volejbal a házená) 
a spolupráce prostřednictvím evrop-
ských programů, podporujících tzv. 
východní partnerství. 

A v čem se můžeme poučit? Ukrajina 
se dívá směrem na Západ, a moc dob-
ře ví, jak by její zemi pozvedlo člen-
ství v EU. Lidé by bohatli, měli mno-
hem lepší životní perspektivy. V tom 
se můžeme učit – že Ukrajinci (tj. i 
Chustští) mají schopnost rozlišit mezi 
tím, co jejich zemi prospěje (EU) a 
tím, co jí naopak škodí (válka a vliv 
Ruska). 

Přál bych si, abychom ani my tuto 
schopnost neztráceli a měli vždy jasno 
v tom, co naší zemi prospívá.

Spolupráce je o lidech

Základní evropská myšlenka těchto 
mezinárodních přátelství je, že lidé, 
kteří se znají, mluví spolu, vzájemně 
se podporují a sdílejí své zkušenosti, 
tak mezi sebou neválčí a v krizových 
situacích si dokáží pomoci. 

Kvalita této spolupráce se bude pří-
mo odvíjet od počtu zapojených oby-
vatel Žďáru a Chustu. Byli bychom 
velmi rádi, kdyby své nové přátele v 
Chustu nalezli žďárští sportovci, spol-
ky, školy, atd. 

Obzvláště pro naše děti a mládež 
by mohla být návštěva Chustu dob-
rou životní lekcí „z pokory“. Je dobré 
si uvědomit, že náš životní standard 
není samozřejmostí, a že je krátko-
zraké nalézat štěstí jen v nejnovějších  
typech smartphonů.  -lko-

Ing. Dagmar
Zvěřinová,
klub ČSSD



PŘÍPRAVÁŘE PRO PROVOZ 
DŘEVĚNÝCH OKEN

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zpracování montážní dokumentace
- zaměření stavebních otvorů na stavbě
- zpracování výrobní dokumentace
- koordinace průběhu přidělených zakázek 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- min. ukončené střední vzdělání  
 technické směru (stavební obor výhodou)
- dobrá znalost PC 
 (zejména program Autocad výhodou,  
 případně jiný technický program)  
- technické myšlení
- řidičský průkaz sk. B podmínkou 
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- pečlivost a smysl pro detail, aktivní přístup
- zodpovědnost a samostatnost
- ochotu neustále se vzdělávat

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- budete se podílet na zajímavých zakázkách 
- získáte stabilní práci 
- dostanete velmi dobré finanční ohodnocení  
 odpovídající dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksokna.cz

Kdo nepoznal žabomyší války 
na pracovišti, má v zaměstnání 
dobrou partu a do práce se těší, 
může mluvit o štěstí. Mobbing, 
čili šikanu na pracovišti, zaží-
vá dle průzkumů každý šestý 
zaměstnanec v České repub-
lice. 
� Lenka Kopčáková

Kolegové a spolupracovníci, kte-
ří si tzv. sednou, dokáží vzájem-
ně respektovat své názory i chápat 
drobné nedostatky toho druhého. 
Když jeden z nich něco pokazí, dob-
ří parťáci mu třeba i vynadají, ale 
kolegu nenechají potopit… Jestli to 
máte takto nastavené na pracovišti, 
je to značka ideál. 

Pak jsou totiž i jiné zkušenosti. A 

kdo je poznal, nebo zrovna prožívá, 
může potvrdit, že to není nic příjem-
ného.

Může to potkat jak úplné nováč-
ky, kteří získali vysněné místo, ale i 
stávající zaměstnance. Hlavně ty, co 
něčím vybočují a útokům se neumí 
bránit.

Je to překvapující, ale skrytý teror 
na pracovišti, tzv. mobbing, zaží-
vá u nás dle průzkumů každý šestý 
zaměstnanec. Řada z nich to neu-
stojí a raději z práce odejde. V někte-
rých případech mohou oběti skončit 
až na psychiatrii…

Kdy šikana přechází
v diskriminaci

Bude-li pracovník soustavně 
zesměšňován a ponižován proto, 
jak chodí oblečen, že zrovna nevo-
ní, nebo na jeho způsobu práce 
kolegové neustále hledají chyby a 
negativa, je to mobbing.

Horší je, když šikana na pracoviš-
ti je zároveň projevem diskrimina-
ce. Pak již může člověk požádat o 
pomoc veřejného ochránce práv, 
tzv. ombudsmana.

Jedná se o případy, kdy je šikana 
motivována např. rasou, etnickým 
původem, národností, ale i pohla-
vím, věkem, sexuální orientací, 

zdravotním postižením, nábožen-
ským vyznáním či světovým názo-
rem. Diskriminační obtěžování 
oběti probíhá např. formou rasis-
tických urážek, či zesměšňováním 
zdravotního postižení, či sociální 
úrovně apod. 

Tichý manipulátor
Někdy i v úplně malém kolekti-

vu stačí jeden tzv. tichý manipulá-
tor, který se tváří jako kamarád, ale 
přímo se vyžívá v těžkostech nebo 
neúspěších vytipované oběti. Sta-
ví se jí jako přítel a ponouká oběť 
ke krokům, o nichž ví, že v jejich 
důsledku bude oběť ještě více trpět.

Smutné je, když si skupina 
vyhlédne např. nováčka, nebo sla-
bého či znevýhodněného jedince. 
Neustále jej peskuje, a nebo polo-
hlasně pomlouvá - jako že nic, ale 
aby slyšel…. Cíleně snižuje jeho 
sebevědomí. Byť se tento pracov-
ník sebevíc snaží, je stále středem 
pomluv, a hlavně je sám: při práci, 
obědě či kolektivních akcích. Stále 
na sebe slyší zesměšňující poznám-
ky... Někdy dokonce tito povede-
ní kolegové na svoji oběť nasazují 
u šéfů, a postarají se, aby vedoucí 
věděl o všech jejich chybách… 

 (Pokračování na str. 10)

Mobbing v práci dokáže pořádně otrávit

Zaměstnání
STRANA 7
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V srdci žďárské průmyslo-
vé zóny Jamská již 12. rokem 
provozuje svoji činnost firma 
ARROW International CR, a. s. 
– člen skupiny Teleflex.

Americká společnost Teleflex, 
světový producent zdravotnic-
kých prostředků, má v České 
republice dva výrobní závody: 
v Hradci Králové a ve Žďáru 
nad Sázavou. 

Koncern zaměstnává po 
celém světě více než 12 tisíc li-
dí. Široké portfolio jeho výrob-
ků nachází využití v oblastech 
chirurgie, anesteziologie, uro-
logie, urgentní péče a v dalších 
lékařských oborech. S výrob-
ky se mohou setkat pacienti ve 
140 zemích světa. 

Žďárský závod, se svými bez-
mála 650 zaměstnanci, se řadí 
mezi největší v celé korpora-
ci. Lidem, kteří se rozhodnou 
vstoupit do Teleflexu, firma 
nabízí stabilní a smysluplnou 
práci. 

Arrow, jak místní zkráceně 
závodu říkají, působí ve Žďá-
ru nad Sázavou od roku 2006 
a v regionu se vypracoval mezi 
nejvýznamnější a nejstabilněj-
ší zaměstnavatele. Za poslední 
rok se navýšila mzda u pozic 
ve výrobě o více než 10 %, 
nejen z důvodu situace na trhu 
práce, ale i díky neustálému 
růstu výroby.

Probíhá zde především finál-
ní balení produktů, výroba 
urologických katétrů a dýcha-
cích okruhů.

Jak pro ŽN uvádí zástupkyně 
personálního oddělení Darina 
Hemzová, závod i nadále hledá 
zaměstnance nejen do výro-
by, ale také na pozice podpo-
rující výrobu. Tedy seřizovače, 

Teleflex i nadále roste a zvyšuje mzdy

skladníky, skladnice a inspek-
tory kontroly kvality. 

„Velký důraz klademe na peč-
livost a zodpovědnost,“ říká 
naše průvodkyně. Společnost 
pro své zaměstnance pravidel-
ně pořádá školení, při kterém 
na videích vidí, jak konkrétně 
jsou jejich výrobky používány 
v praxi.Zaměstnanci si uvědo-
mují, že tyto výrobky mohou 
být použity v akutním stavu i 
u nich samotných, či pro jejich 
blízké.„Kvalita je pro nás na 
prvním místě,“ říká za všechny 
Darina Hemzová.

Společnost myslí i na zába-
vu svých zaměstnanců, třeba 
každoročním vánočním večír-
kem. 

„Naposledy jsme jej uspořádali 

ve stylu disko 70. let, s bohatým 
rautem a fotokoutkem. Kdokoliv 
se také mohl zúčastnit školy tan-
ce,“ ohlíží se Darina Hemzová. 
Nápadů na letošní párty už je 
zase dost, a je otázkou, který 
vyhraje. 

„Nutno podotknout, že večírek 
je pro všechny zaměstnance zdar-
ma, včetně rautu, nápojového 
občerstvení i dopravy,“ dodává. 

Pro děti zaměstnanců firma 
každoročně pořádá Dětský 
den. „Máme na něj velmi pozi-
tivní ohlasy, a zábavu si vždy 
užijí jak děti, tak i jejich rodi-
če,“ říká Hemzová. 

Žďárský podnik spolupra-
cuje rovněž s místní charitou. 
Tradici má např. předvánoč-
ní Strom splněných přání pro 

děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. Teleflex 
podporuje i projekty svých 
zaměstnanců. Je např. jedním z 
hlavních partnerů každoroční 
akce s názvem Na kole dětem 
Žďárskými vrchy, která je již 
ve Žďáře pojmem. Jede se na 
podporu onkologicky nemoc-
ných dětí. 

Ale zpět k práci. Výrobní pro-
ces probíhá v tzv. čistých pro-
storech. V nich se kromě tep-
loty a vlhkosti reguluje také 
tlak, počet prachových částic v 
ovzduší a mnoho dalších fak-
torů. 

„Samotná výroba je závislá 
především na dokonalé manu-
ální práci výrobních dělníků. 
Musejí být zruční a mít smysl 
pro detail,“ vysvětluje Darina 
Hemzová.

Důležité místo při výrobě 
mají i stroje. Nastavení proce-
sů a strojů, kde záleží na dese-
tinách milimetru, je opravdo-
vou výzvou pro talentované 
profesionály – inženýry, tech-
niky a seřizovače. 

Chcete být součástí týmu 
společnosti Teleflex? Neváhej-
te a kontaktujte nás!

Kontakt:
ARROW 
International CR, a.s.
Člen skupiny TELEFLEX
Jamská 2359/47
591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 566 510 444
kariera.zdarns@teleflex.com

www.teleflex.com
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j04-kroD

(Dokončení ze str. 7)
Také na tuto osobu, jakoby náho-

dou, vždy zbudou nejhorší pracov-
ní pomůcky, horší pracovní kout, a 
když je osoba náchylná na průvan, 
neustále někdo větrá… 

To je velmi stresující, a může to 
značně ovlivnit nejen kvalitu prá-
ce, ale postupně oslabit i zdravotní 
stav jedince. Práce se mu postup-
ně zoškliví a nerad do zaměstnání 
chodí.

Jak z bludného kruhu
Když už se nám něco podobné-

ho děje, bez emocí popřemýšlejme, 
co z těchto nepříjemných narážek 
na nás můžeme nějak sami změnit. 
Třeba ve stylu práce, v našich zvy-
cích, v oblékání… 

Rozhodně si ale narážky neber-
me k srdci. Cílí na to nás ponížit, 
zesměšnit, či znejistit. Snažme se 
vždy zachovat klid a vystupovat 
sebevědomě a pozitivně.

Pojmenovávejme věci pravými 
jmény. V rámci možností se snaž-
me vycházet s kolektivem i proble-
matickými osobami. 

Pokud to nevydržíme a utečeme z 
boje, může nás klidně něco podob-
ného potkat i v novém zaměstná-
ní. Problémové osoby, které rády 
hledají obětní beránky, jsou totiž 
všude. Než tedy neustále měnit 
pracovní místa, je rozumnější lidi 
kolem sebe odhadnout, zaškatulko-
vat, a podle toho s nimi jednat.

Důležitá rada pro nováčky zní: 

Neodkrývat hned své karty, a 
nebýt důvěřiví… Čím míň toho o 
nás agresoři vědí, tím hůře se jim 
nachází naše slabina. 

Jestliže nás mobbing už tak 
obtěžuje, že kvůli němu nemůžeme 
plnit své úkoly, je na místě obrátit 
se na nadřízeného. 

Ten by měl věc důsledně řešit 
a mobbing potřít. Nenechme se 
odbýt, že to není jeho starost, nebo 
ať si to vyřídíte mezi sebou… V 
práci bychom se kvůli vztahům 
neměli stresovat. Šéf by se o to měl 
postarat. Vždyť zde ročně strávíme 
až 2000 hodin. 

Co může udělat šéf
Pravdou je, že zvládat obtížné 

zaměstnance a řešit jejich problé-
mové chování patří k nejsložitějším 
řídícím úkolům.

Velmi záleží na sociálních schop-
nostech manažera.

Problém v kolektivu by měl 
zachytit včas, a snažit se porozumět 
příčinám. Pak zvolit správné meto-
dy řešení. 

Šikanovanému zaměstnanci by 
měl podat pomocnou ruku, ať jde 
o nedostatky v jeho pracovních 
schopnostech, či o osobní věci. Šéf 
by měl podporovat pozitivní mezi-
lidské vztahy. Stanovit jasná pravi-
dla pracovního či společenského 
chování na pracovišti, a důsledně 
vyžadovat jejich dodržování. Nejlé-
pe, když nové zaměstnance vybírá 
ve spolupráci s těmi stávajícími.

Mobbing v práci dokáže...
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Jarní tipy od kulinářky
Marela Červenková posílá čtenářům ŽN pár zdravých jarních tipů. Zde 

jsou: 
Vaječný sýr: Asi 15 rozmíchaných vajec svaříme v litru mléka, mírně 

osolíme, přidáme lžičku octa a necháme srazit. Směs se scedí přes gázu a 
nechá se vykapat. Pak vaříme ve vodní lázni 30-40 minut. Před servírová-
ním ozdobíme sekanými bylinkami.

Rolky se špenátem: Na másle podušený a osolený listový špenát 
můžeme zabalit do slaných palačinek nebo do kuřecí rolády. Obojí dobře 
vypadá i chutná.

Německý salát: tipem z Bavorska je zcela jiný bramborový salát. Uvaře-
né osolené a nakrájené brambory se zalijí vývarem s hořčicí, přidá se nase-
kaná pažitka a syrová okurka, nakrájená na jemné proužky. 

Pohanka v zelném listě: Vařenou pohanku ochucenou solí a dýňovým 
olejem zabalíme do spařeného zelného listu a dusíme do měkka.

„Na tomto místě jsem někdy 
před 24 lety začínala,“ přehléd-
ne sál radešínského hotelu 
usměvavá blondýnka. Dnes 
vládne zdejší kuchyni, a mezi-
tím si na deset let odskočila do 
Bavorska, kde vařila na zámku.
� Lenka Kopčáková

Kamna v restauraci příjemně sála-
jí, a my usrkáváme horký nápoj. Jak 
dnes 42letá Marcela Červenková 
říká, vztah k vaření a dobrému jídlu 
měla od dětství, ale rodiče o povo-
lání kuchařky nechtěli ani slyšet. 
Dívenka byla poněkud zakulacená. 

Vyučila se tedy krejčovou, ale hned 
první revoltou její plnoletosti byla 
žďárská kuchařská škola… 

Dnes se tomu všemu štíhlá šéfku-
chařka, se zástěrou nadvakrát obto-
čenou kolem pasu, směje. Honička v 
práci jí nedovolí nabrat ani gram…

Vzpomíná, že po svém návratu z 
Německa se nestačila divit. Radešín-
ský hotel, který do sametové revo-
luce patřil pražskému statistickému 
úřadu, se změnil - ale měnil i majite-
le. V posledních rukou ožila tradice 
zapomenutého středověkého pivo-
varu, a z nedaleké louky vzlétají k 
nebi horkovzdušné balóny… 

Německo – škola života 
Psal se rok 1995, Marcelin bra-

tr již pracoval v Německu, a mladší 
sestru lákal k sobě. „Nechtělo se mi, 
ale kupodivu mě rodina přesvědčila,“ 
vzpomíná. 

A tak se dívka ocitla v úplně jiném 
světě. Neuměla řeč, a půl roku stála 
v restauraci u nádobí… „Teprve když 
jsem zvládla němčinu, mohla jsem 
vařit,“ uvádí paní Marcela. 

Časem jí majitel restaurace dokon-
ce svěřil Dny české kuchyně. A ona 
vyvářela, jak nejlépe uměla… Němci 
si prý libovali ve svíčkové, a obzvlášť 
v českém guláši, zaprášeném mletou 
paprikou. 

Kuchařka se smíchem vzpomíná 
na svoji šéfovou, která, když poprvé 
uviděla český houskový knedlík, krá-
jela si ho jako bagetu a mazala más-
lem. 

Německé knedlíky semmel knöde 
(zemlknedl) prý tak trochu připo-
mínají naše karlovarské, ale na talíř 
vždy dostaneme knedlík v podobě 
koule… 

Tamní jedlíci milují maso, ovšem 
oproti nám nezapomínají na zeleni-
nu. „Mladý šéf vařil moderně, již tehdy 
tam frčela čerstvost a bylinky,“ vysvět-
luje dnešní odbornice na baštu.

Nejvíce u vytržení prý byla na tam-
ním trhu, kde obdivovala neznámé 
druhy zeleniny a koření. „Úplně jsem 
se zamilovala do dýňového oleje. Je sto-
krát lepší jak olivový,“ tvrdí.

Pivo a obří preclíky… 
K Bavorsku historicky patří kvas-

nicové pivo. Dodnes existují klášter-
ní pivovary, kde mniši vařili výborná 
piva. Není tedy divu, že zavedenou 
tradicí jsou tzv. pivní zahrady, kam 
lidé v neděli přichází za zábavou. 

Popíjí pivo, obědvají, nebo jen tak 
ukusují preclíky a hrají karty. 

„Za každou vesnicí je taková piv-
ní zahrada. Jednu provozovala i moje 
firma, a já tam mnohdy zaskakova-
la,“ říká paní Marcela. Zapomenout 
prý nemůže na obrovské preclíky s 
ementálem. „Výborné! Aby byly tak 
lesklé, před pečením je prý máčeli v 
louhu,“ uvádí. 

A jak vypadá pohoštění v němec-
ké domácnosti? Zatímco my, Češi, 
se obvykle vytasíme s obloženým 
chlebíčkem (mimochodem ryze čes-
kou prvorepublikovou specialitou), 
v bavorské domácnosti nás, dle Mar-
celiných zkušeností, uctí weisswurs-
tem. Jejich speciální bílou klobásou 
se sladkou hořčicí - a opět preclí-
kem… 

Hostina naruby
a řízky v kokosu

Mladá Češka se zpočátku divila i 
tradici německých svatebních hos-
tin, které se z našeho pohledu zdají 
být jakoby naruby…

„Když svatebčané kolem třetí odpo-
ledne přijedou z obřadu, začíná se pří-
pitkem, kávou, pak jdou na řadu dorty 
a dezerty. Teprve kolem osmé večer se 
začne podávat večeře,“ líčí. 

Nejzvláštnější recepturou, kterou v 
Německu viděla, ale která dnes pat-
ří mezi kulinářské poklady Marcely 
Červenkové, jsou řízečky obalova-
né v kokosu, s ovocno-vinnou kari 
omáčkou.

„Nemám kokos moc ráda, a nechápa-
la jsem, jak si v něm mohou obalovat 
maso! Jednou mi ale při smažení kou-
sek odpadl a strčila jsem ho do pusy… 
No, a bylo to překvapivě dobré,“ směje 
se kuchařka. Kokosové řízečky prý 
dělá dodnes. 

Vhodné je kuřecí maso, lehce 

naklepané a osolené. Do kokosu se 
prý musí při obalování jakoby na-
mačkat. A dokonce nepotřebujeme 
ani vejce.

„Řízečky se smaží na másle, a při 
této úpravě kokos ztratí svoji výraz-
nou chuť,“ říká paní Marcela. Nabá-
dá však k opatrnosti, aby nám kokos 
neztmavnul.

Na přípravu omáčky se hodí jabl-
ka, hrušky, švestky či ananas… Ovo-
ce se provaří s vínem a kari kořením, 
v závěru se rozmixuje. 

Když prý v restauraci zjistili, že 
mladá kuchařka zastane práci za dva 
až tři lidi, nezastavila se od rána do 
večera…

„Byla to otročina. Vydržela jsem dva 
roky, a pak ujela domů,“ líčí. 

V hraběcí službě…
Bratr byl tehdy lesníkem u hrabě-

te de la Rose, na panství Isareck. A 
prý, že jejich teta slaví devadesáti-
ny a potřebují někoho, aby navařil 
na oslavu. „Tak jsem jela, a na zámku 

zůstala vařit deset let,“ uvádí Marcela 
Červenková.

Devatenáctiletá dívka z Čech se 
prý s žádnou povýšeností nesetka-
la. Naopak, i po letech ji při náhod-
né návštěvě na zámku přijali, jako 
by byla jejich… „Hrabě de la Rose 
je poloviční Čech. Jeho maminka byla 
princezna Lobkowiczová z Křimic. Do 
Německa se přivdala ještě za Hitlera,“ 
vysvětluje kuchařka. 

Vaření u bavorských hrabat pro ni 
bylo nesrovnatelnou zkušeností. Na 
starosti měla rodinu se čtyřmi dět-
mi. Pouze na větší recepce si sjedná-
vala posilu.

Tabu pro středobod
české kuchyně

„Paní hraběnce bylo tehdy asi 45 
let, a neustále držela diety. Zpětně ale 
musím uznat, že za deset let mé kuchy-
ně opravdu shodila přes deset kilo,“ 
(smích).

Paní domu milovala sladké, a 
kuchařka často slyšela: „Něco mi 
upečte, ale nemohu tam mít mouku ani 
tuk...“ A tak dívka vymýšlela dosud 
neexistující receptury ovocných a 
zeleninových dezertů. „Bylo to slad-
ké, a jí to chutnalo,“ vzpomíná dnešní 
kulinářka. 

Tabu na jídelníčku však bylo vepřo-
vé maso, které hraběcí rodina přímo 
nesnášela. A ani brambory a knedlí-
ky nemuseli… Na to, že se kuchařka 
blýskne svou národní kuchyní, prý 
mohla rychle zapomenout… 

Domácí ale měli rádi drůbež, zvěřinu 
a ryby, z příloh špecle a rýži. V menu 
také vedly zeleninové nákypy a suflé… 

Když si tak vyprávíme nad kávou, 
naše hostitelka si vzpomene, jak pan 
hrabě s paní hraběnkou holdovali 
tomuto moku. „Dokázali vypít tři lit-
ry kávy denně. Ráno se navařila obrov-
ská termoska. V deset již byla prázdná 
a vařila se další,“ líčí.

Paní hraběnka také s oblibou pojí-
dala syrový zázvor v čokoládě. Jed-
nou, jak šla nic netušící kuchařka 
okolo, šoupla jí plátek do pusy, ať 
ochutná… „No, měla jsem co dělat, 
abych to ustála. Šiplavý zázvor v kom-
binaci s čokoládou…brrr,“ ještě dnes 
se otřásá. Na slano prý ale proti 
zázvoru nic nemá. Chutná jí třeba s 
kuřecím…  (Pokračování na str. 13)

MARceLA ČeRVeNKoVá vařila deset let u hrabat v Bavorsku. Dnes pro 
změnu z okna svého království sleduje, jak k nebi stoupají balóny…

 Foto: Lenka Kopčáková

Kuchařka ze Žďárska vařila hrabatům
na bavorském panství Isareck
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Kuchařka ze Žďárska vařila...
(Dokončení ze str. 12)

Suši? Jen to ne!
Dnes už také Marcela Červenková 

s úsměvem vzpomíná na zámecké 
„suši období“. Tento asijský závitek 
z mořské řasy, rýže a ryb paní hra-
běnka přímo milovala. 

„A když přišlo její suši období, 
opravdu celý měsíc jsem vytvářela rol-
ky na ,x´ způsobů,“ říká. Každé ráno 
s paní hraběnkou sedly k obvyklé-
mu naplánování denního menu, a 
kuchařka jen čekala, zda nepřijde 
ona věta… “A suši si dáme…“.

„Ale je pravda, že v suši jsem se tedy 
zdokonalila,“ směje se. 

Další věcí, kterou paní domu 
„mohla“, byly surimi, tyčinky z kra-
bího masa. „Vzpomínám, že jsme 
jednou plánovali recepci pro čtyři-
cet hostů, a já dostala úkol vymyslet 
předkrm ze surimi,“ vybavuje si paní 
Marcela. 

Tři dny trénovala, jak má před-
krm vypadat. Vždy, když přinesla 
paní hraběnce ochutnat, ona chvi-
linku přemýšlela, a pak řekla:  „No, 
ještě mi tam něco chybí. Zítra to zku-
síme znovu…“

Na větší recepce přijížděli nó-
bl princové a hrabata, a to se pak 
vytvářely hostiny i o šesti chodech. 
Ještě náročnější bylo období honů, 
kdy se večeře, třeba i pro padesát-
ku hostů, skládala nejméně z pěti 
chodů.  Tehdy Marcele přijížděla z 
Čech na pomoc sestra, také vyuče-
ná kuchařka. 

Španělské inspirace
Česká kuchařka následovala hraběcí 

rodinu i při jejím přesunu do vily na 
Malorce. Zde se jí otevřel svět dosud 
nepoznaných chutí. „Ze všeho nejví-
ce jsem si zamilovala paellu, vynikají-
cí rizoto s kuřecím masem či mořskými 
potvůrkami, se zeleninou, a připravené 
na šafránu. Do vily totiž docházela vařit 
ještě španělská kuchařka, a já jí koukala 
pod ruce,“ přiznává sympatická žena. 

Bratr zůstal v Německu déle, ale 
Marcela ve svých skoro třiceti cítila, 
že je čas na rodinu. „Rozloučila jsem 
se, a ujížděla k domovu. Dnes mám dce-
ru a kluky-dvojčata,“ říká jejich šťastná 
máma. Jeden ze synů si ve vaření také 
libuje. Že by ono pověstné jablko…? 

Plný talíř, ať se dobře
najedí i chlapi…

Říká se, že pachatel se vrací na mís-
to činu, a tak paní Marcela, po návra-
tu z mateřské, opět stanula před Baló-
novým hotelem… „Jsem z Bobrůvky, 
tak to mám při cestě s dětmi do školy,“ 
vysvětluje. 

Ale mnoho hraběcích diet zde neu-
platní. Na venkově se musí vařit, aby 
se najedli chlapi. Tedy plný talíř za 
rozumnou cenu. No, a zvláště tady 
platí, že svíčková je svíčková a řízek je 
řízek! 

„Jídelní lístek měníme čtyřikrát do roka, 
aby byl zajímavý a lidem u nás chutnalo. 
A protože pan majitel má pivovar, zla-
tého moku hojně využíváme i k vaření,“ 
poodhaluje královna zdejší kuchyně. 

   Největší
  výběr 
   elektrokol

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ
‘

Život za První republiky, takový je 
název nové knihy Zdeňka Geista 
z Jihlavy. Autor na základě dobových 
novin – především českých Jihlav-
ských listů a německých Mährischer 
Grenzbote – v šestnácti velkých 
kapitolách, od automobilismu, kri-
minality, módy, chudoby, mravnos-
ti až po tehdejší významné události, 
dokázal vytvořit plastický obraz sku-
tečného života v letech 1918-1938. 
Knihu vydalo nakladatelství Parola. 

Autor Zdeněk Geist (*1971) vystu-
doval estetiku a hudební vědu na FF 
Masarykovy univerzity v Brně. Je 
autorem několika knih, například 
Löwovi (2017) o rodu významných 
textilních továrníků.  -pk-

Jak se žilo před sto lety
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Žďár nad Sázavou patří od loň-
ska mezi dvacet průkopníků v 
Česku, co se týče projektu Smart 
City - Chytré město. Tento velký 
projekt odstartuje ve Žďáře 
1. května.
� Lenka Kopčáková

Žďár, jako jedno z mála měst, 
dosáhl v rámci výzvy Smart City 
(SC)i na realizační peníze. Řada 
měst totiž zažádala jen o prostředky 
na strategický dokument.

Projekt SC v objemu 9,3 milió-
ny korun poběží ve Žďáře do dub-
na roku 2020. Evropská dotace 
činí 95 %, což je 8,8 mil. Kč. Měs-
tu tedy zbývá doplatit kolem 450 
tisíc korun. Ale soutěž na dodavate-
le může částku ponížit. Projekt SC 
identifikuje potřeby města v oblas-
ti uplatnění moderních technologií 
ve veřejném životě. Výstupem bude 
koncepce Chytrý Žďár, s projekty 
Městský dispečink, Generel dopra-
vy a Pasport komunikací.

„Víme přesně, co bychom chtěli, a 
jsme trochu dál než ostatní. Podaři-
lo se získat poměrně velké prostřed-

ky na vlastní realizaci projektu, což 
je výjimka mezi soutěžními městy,“ 
vysvětluje starosta Zdeněk Navrátil.

O komplexní oblast Smart City 
se Žďár zajímá již delší dobu. Loni 
učinil první kroky k elektromobili-
tě zřízením dvou nabíjecích stanic u 
Staré radnice a na centrálním parko-
višti. Uživatelé MHD zase mohou 
využít aplikace „MHD ZDAR Kdy 
přijede?“ Město také využívá nově 
metodiku Energetického manage-
mentu veřejných budov. 

Novinkou je telematika
V plánu je telematika, moderní 

technologie založená na přenosu a 
zpracování kombinovaných dat v 
dopravě. Komunikuje s GPS. 

Ve Žďáře telematika pomůže - 
např. nastavením chytrých semafo-
rů - pouštět dopravu po městě co 
nejrychleji. Kamery na semaforech 
budou sledovat provoz a systém 
bude vyhodnocovat průběh dopra-

vy. Preferenci bude mít MHD, a 
semafor díky GPS pozná, že jede 
„emhádéčko“, a pustí přednostně 
jeho směr… 

Přínosem projektu Smart City 
jsou především úspory nákladů, 
zlepšení služeb a správy věcí veřej-
ných, a zpřístupnění dat lidem. 
„Správu města chceme zkrátka posu-
nout do 21. století. To díky techno-
logiím, které jsou již v řadě měst na 
Západě běžné,“ plánuje starosta  
Navrátil. 

Město Žďár má současně k dis-
pozici přehledy a evidence s názvy 
Pasport zeleně, finišuje Pasport 
veřejného osvětlení, a následovat 
má Pasport komunikací. Důležitým 
prvkem bude vznik elektronického 
městského dispečinku, tedy středis-
ka, pod kterým vše poběží, a veřej-
nost bude moci výstupy sledovat 
online na webu města.

Jak starosta připomíná, se vzni-
kem koncepce počítala už i Strate-
gie rozvoje města schválená zastupi-
teli v roce 2016. Žďár také už delší 
dobu řeší energetický management 
městských budov. 

Možnost „sáhnout“ si na peníze 

objevili Žďárští v operačním pro-
gramu Zaměstnanost, což je pro-
gram s podporou fondů EU pro 
období 2014 – 2020.

Tyto peníze Žďáru mohou zapla-
tit přípravu strategie města pro oblast 
Smart City a vytvoření akčního plánu. 

„Vedle vlastního vytvoření strategic-
kého dokumentu – pracovně nazva-
ného ,Chytrý Žďár´, můžeme dosáh-
nout i na peníze pro další realizace,“ 
vysvětluje starosta. Proto radnice 
neváhala a požádala o další klíčové 
aktivity v rámci projektu. 

Jsou to např.:
Generel dopravy (GD)– doprav-

ně inženýrský dokument v oblasti 
rozvoje městské dopravy. Nabídne 
provedená měření, sčítání dopravy 
a další analytické podklady.

Generel bude řešit a identifikovat 
hlavní problémy v dopravě a navrh-
ne opatření k jejich odstranění. 
V součinnosti s GD bude vyhoto-
ven i Pasport komunikací, čili evi-
dence silnic, parkovacích ploch a 
chodníků, včetně těch, co umožňují 
vedení cyklistické dopravy, pasport 
mostů a lávek, a také dopravního 
značení.  (Pokračování na str. 16)

Žďár se pouští do moderních technologií

Na anketu klubů politických 
stran v březnovém vydání ŽN 
(téma připravované strategie 
rozvoje centra Žďáru) reaguje 
čtenář Jan Englich. Jeho dopis 
otiskujeme. 

Koncepce a strategie. V posledních 
letech se tato dvě slova, v souvislos-
ti se životem obyvatel ve Žďáru nad 
Sázavou, objevují téměř na každém 
kroku. 

Besedy, ankety, veřejná zasedání, to 
je sice pěkné, ale mám takový pocit, 
že praktické kroky, tak trochu zao-
stávají. Myslím, že by neškodilo sou-
středit pozornost vždy na konkrétní 
problém, a po jeho důsledném vyře-
šení pokračovat v dalším zvelebování 
obce. Co mám konkrétně na mysli? 
Tak jen několik drobných příkladů 
(jistě by se jich našlo více):

Hotel Bílý lev – nedořešeno, a při-
tom se již zabýváme druhou etapou 
rekonstrukce náměstí!

Zelená hora – vykácení Zelené 
hory, s příslibem osazení nízko ros-
toucích dřevin – nedořešeno, a již je 
zde jistě chvályhodný návrh, revita-
lizace zeleně! Přijďte si někdy v létě 
poslechnout nářky poutníků, plaho-
čících se do kopce bez kouska stínu. 
Řešením by snad mohlo být přejme-
nování Zelené hory na Žlutou!

Městská hromadná doprava – 
jistě pokrok a zlepšení, ale určitě 
nikoliv konec. Zkuste např. v zastáv-
ce Studentská na straně polikliniky 
nasednout s kufrem, nebo lézt o ber-
lích do autobusu. Pro zaparkovaná 
auta v prostoru zastávky je to často 
neřešitelný problém, a to již nemlu-

vím o tom, že této velmi frekvento-
vané zastávce chybí zastřešení.

Krytý bazén – kolik diskuzí jsme 
si na toto téma užili! A jen co padlo 
rozhodnutí, už je tu nový nápad: 
vytvořit na Farských humnech men-
ší přírodní biotopové koupaliště!

Tržnice – občasné trhy na náměs-
tí jsou jistě oživením života ve měs-
tě, ale za důležitější považuji pravi-
delnou možnost nákupu čerstvých 
„domácích“ produktů na městském 
tržišti (dnes již jen parkovišti), kde 
budou stanovena pevná pravidla 
prodeje, což zvýší kulturnost pro-
deje, a z různých míst města zmizí 
pokoutní prodejci.

Vím, že řada dobrých nápadů a 
předsevzetí dnes končí na nedo-
statku financí, ale přesto si dovolu-
ji vyslovit myšlenku, že celkovému 
zlepšení rozvoje města by prospě-
lo respektovat jednou již schvále-

né záměry Rady města (bez ohledu 
na to, která politická strana byla v té 
době právě u moci), a ne za každou 
cenu vymýšlet stále něco nového, a 
přitom rozdělanou práci nedokon-
čovat. 

Cílem má být lepší a spokojenější 
život občanů, a toho lze dosáhnout 
jen soustředěným úsilím, a nebojím 
se říci i značnou dávkou sveřeposti 
všech našich zastupitelů, bez ohle-
du na jejich politickou příslušnost. 
Vždyť i s menším množstvím finanč-
ních prostředků lze dokázat veliké 
věci. 

Při vší úctě k různým nápadům, 
mějme na mysli staré dobré hes-
lo, že méně bývá často více! Pokud 
však budou zastupitelé mít na mys-
li jen voličské preference, tak žádná 
sebelepší koncepce ani strategie nám 
život nezlepší. Jan Englich 

Koncepce a strategie: méně bývá často více
Napsali nám

Máte rádi turistiku v kombinaci 
s probouzející se přírodou? A co 
takhle rozhled po krajině Žďár-
ska z ptačí perspektivy? 

Tak si v kalendáři zaškrtně-
te sobotu 7. dubna, namasíruj-
te svaly, a vzhůru na rozhlednu 
Rosička.

Pro Žďáráky není ničím nezná-
mým. Stojí na stejnojmenném 
vrchu, jihozápadně od Sázavy, a 
je již z dálky dobrým orientač-
ním bodem. 

Letos už 16. ročník Zahájení 
jarní turistické sezóny na Rosič-
ce pořádá tradičně žďárský turis-
tický oddíl mládeže Tuláci. Nad-

šence očekává 7. 4., v době od 
8.30 do 17.00 hodin.

Jak říká vedoucí Tuláků Vladi-
mír Sýkora, o tuto akci je každo-
ročně velký zájem. „Náš rekord 
činí 677 lidí z různých koutů 
republiky,“ dodává.

Komu se nechce jít k Rosič-
ce pěšky a šetří síly na samotný 
výstup, může zastavit na parko-
višti u lesíka pod rozhlednou. 
Ze Žďáru lze také jet vlakem do 
Sázavy, a dojít pěšky. 

Poetický název Rosička vysti-
huje přírodu Vysočiny. 

A než vystoupáme po spirále 
se 140 schody, nejspíš se orosí-

me také. Vyhlídka ale stojí zato. 
Je ve výšce 24 m nad zemí a její 
kruhový výhled nabízí panora-
ma Posázaví, Žďárských vrchů, 
Železných hor i Jihlavských vr-
chů, a také trochu jiný pohled na 
Žďár a kostel sv. Jana Nepomuc-
kého. Není divu, že Rosička láká 
turisty i z velké dálky. Kousek od 
rozhledny vede Posázavská cyk-
lotrasa.

Kdysi stával na vrcholu ve výš-
ce 645 m. n m. maják letecké 
navigace, a také dřevěná rozhled-
na. Pak byla postavena současná 
telekomunikační věž s rozhled-
nou. Měří 42 metry. 

RoZhledNa Rosička nabízí pohledy do dálky. Ma-
jí ho v oblibě Tuláci.  Ilustrační foto: www.tulaci.net

Turisté mají jarní sraz na Rosičce

Mozkem bude
městský dispečink
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(Dokončení ze str. 14)
Dokument pak poslouží jako 

důležitý podklad pro územní plánová-
ní. „Při vytváření nového územního plá-
nu města, který se předpokládá po roce 
2020, budeme mít v dopravě jasno a na 
základě GD odborná skupina vytvoří 
plán, jak by se měl Žďár do budoucna v 
rámci dopravy rozvíjet,“ vysvětluje sta-
rosta. 

Městský dispečink (MD):
Jak hardware v budově MěÚ, tak 

software, který na serveru poběží, 
má sbírat data z různých dostup-
ných zdrojů. Těmi bude např. měření 
a regulace na městských budovách, 
řízení semaforů ve městě, řízení veřej-
ného osvětlení. „Modernější rozvaděče, 
které chceme pořídit, již umí komuniko-
vat bezdrátově s dispečinkem,“ uvádí k 
tématu starosta. 

A k čemu může být takový systém 
kromě zjišťování problémů dobrý? 
Třeba ke ztlumení nočního osvětlení 
na cyklostezce, po níž se touto dobou 
skoro nikdo nepohybuje. „Během noci 
by šlo jas osvětlení snížit na 20 %, ,a 
ráno, když lidé jezdí do práce, bychom 
osvětlení zesílili,“ uvádí starosta. 

Sběr dat, úspory, řízení…
Právě možnosti úspor, je to, oč tu 

běží. A městský dispečink je dokáže 
ohlídat v mnoha směrech. 

Ať už veřejné osvětlení, energetický 
management budov, volná parkovací 

Žďár se pouští do moderních technologií

SeMafory a spád provozu má za 
čas řídit terminál. 
 Ilustrační  foto: pixabey.com

místa, telematiku, semafory, vedení 
linek MHD, apod. „Tímto způsobem 
lze hlídat třeba i naplněnost kontejne-
rů na tříděný odpad. To je současný 
hit. Čidla uvnitř sledují, jak moc jsou 
kontejnery plné. To je však už spíše pro 
dokreslení, co vše by šlo na městský dis-
pečink navázat,“ uvádí starosta. Díky 
městskému dispečinku také už nebu-
de třeba volat odborníka z Brna, aby 
třeba přeprogramoval nevyhovující 
semafor. Bude to umět přímo místní 
dispečer. 

„Pokud třeba bude hlášen průjezd 
velkého nákladu Žďárem, dispečer pro-
dlouží intervaly na semaforech. Nákla-

du ´pustí´ cestu, ať je co nejdřív z města 
pryč,“ uvádí starosta. 

Současně některé zastaralé semafo-
ry z počátku 90. let čekají i dva dny, 
než je přijede přenastavit technik z 
Brna. Seřídit je umí jen výrobce, a 
semafory programuje přímo na jejich 
rozvaděči.

Z dispečinku se bude provádět sta-
tistika, sledovat výkyvy a popř. řídit 
jednotlivé oblasti. Když např. základ-
ní škola chce mít přehled o tom, 
jak topí, osadí kotel komunikačním 
čidlem (vysílačkou) a prostřednic-
tvím sítě zvané Internet věcí dodá 
data do městského dispečinku. 

Dispečer na terminálu má hned jas-
no, kde se topí málo a kde moc. Na 
dálku bude moci regulovat, popř. pro-
vádět odpisy….

Co není tajné, ukáží…
Systém umí data zpracovat a převést 

do formátu interaktivní mapy, kte-
rá bude na webu města pro veřejnost 
asi nejatraktivnější. „Jsme pro on-line 
dostupnost informací. Vše, co není taj-
né, ukážeme. Také chceme rozvíjet digi-
tální evidenci dálkového vyplňování for-
mulářů či registrace. aby zkrátka člověk 
na úřad musel co nejméně,“ přibližuje 
Zdeněk Navrátil výhody systému. 

Město má vybraného odborného 
garanta projektu Smart City, a  po dva 
roky jej bude platit z projektu. 

„Po ukončení projektu si chceme 
garanta ponechat v našem stavu. aby to, 
co se během těch dvou let dohodne k rea-

lizacím, začal naplňovat,“ říká starosta. 
Radnice v Písku, Kolíně, Brně či v 

Praze 7, všechny  Žďáru radí, že zákla-
dem úspěchu je mít svého člověka, 
který oblast dlouhodobě řídí..Projekt 
Smart City předpokládá i úzkou spo-
lupráci s institucemi..  

Data poletí
po bezdrátové síti 

Město chce projekt opírat o tech-
nologickou společnost Satt, která 
již dnes připravuje bezdrátovou síť 
LoRaWAN s velkým dosahem. 

Pak si budou pomocí sítě sbírat data 
i další subjekty, např. vodaři, plyna-
ři, energetici, dopravci, krajské Ředi-
telství silnic a dálnic, či Kraj Vysoči-
na…. 

„Do SC chceme zatáhnout co nejširší 
množství odborníků v rámci komunál-
ních služeb pro město,“ uvádí starosta.

Do dubna roku 2020, do kdy má 
projekt podporu z evropských fondů, 
chce Žďár stihnout základní vyjme-
nované oblasti a do funkčního dispe-
činku postupně vkládat data. 

Také od dopravce MHD se po roce 
2020 očekává, že jeho strojky v auto-
busech budou komunikovat s měst-
ským dispečinkem, a radnice získá 
sledovaná data „Přínosem projektu 
Smart City je tedy snížení provozních 
nákladů města, zlepšení správy věcí 
veřejných, poskytnutí dat lidem a s tím 
spojené lepší služby,“ uzavírá starosta 
Žďáru nad Sázavou. 

Mezi motoristy oblíbená 
soutěž Řidič Vysočiny se blíží. 
O aktuálním 22. ročníku JL 
hovořily s  Martinem Součkem, 
ředitelem Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy.

Jaký bude letošní Řidič Vysočiny?
Hodnotit předem samozřejmě nel-

ze, nicméně s ohledem na to, že se jed-
ná o již 22. ročník, předpokládám, že 
bude, jako již tradičně, úspěšný. Naše 
soutěž je realizována především jako 
preventivní aktivita, směřovaná k širo-
ké motoristické veřejnosti, s cílem při-
pomenout základní pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a zása-
dy bezpečného ovládání motorového 
vozidla v silničním provozu.

Co na účastníky čeká nového? 
Potažmo, na co se mohou těšit?

To, čím se snažíme každý ročník 
odlišit od těch předchozích, je zejmé-
na lokalita, do které je trasa soutěže 
vytyčena. Jedním ze smyslů akce je 
totiž i poznávání krás a nejrůznějších 
zákoutí Vysočiny. Vězte, že nalézt po 
uplynulých 21 ročnících trasu, kde se v 
minulosti ještě „nejelo“, je úkol neleh-
ký. Začátek letošního ročníku bude 
situován do kláštera premonstrátů v 
Želivě, a pro účastníky s malými moto-
cykly na letiště v Částkovicích u Nové 
Cerekve.

Minulý ročník se prezentoval zcela 
novou kategorií... 

Soutěže se mohli zúčastnit řidiči 
motocyklů nad 125 cm3 a výše. Tato 

kategorie zůstává i pro letošní ročník, 
a navíc jsme přizvali k účasti i řidiče 
malých motocyklů s automatickou 
nebo mechanickou převodovkou, s 
obsahem motoru od 50 cm3 do 125 
cm3, pro které bude vypsána zvláštní 
kategorie.

Každý ročník se snažíte přinést 
rovněž nějakou inovaci či novinku. 
Jakou chystáte letos? 

Tu letošní bych si přirozeně raději 
nechal pro sebe.

Co pro vás soutěž znamená?
Osobně tuto akci vnímám jako pří-

ležitost k jistému vybočení ze stan-
dardních činností, které jsou větši-
nou směřovány dovnitř policie, tedy 
vzdělávání policistů. Soutěž je naopak 
zaměřená směrem k veřejnosti, což je 
pro mne vítaná změna.

Co byste účastníkům pro letošní 
rok doporučil?

Všem účastníkům bych doporu-
čil, aby soutěž vnímali primárně jako 
dopravně preventivní akci, sloužící k 
ověření a případnému rozšíření jejich 
znalostí a dovedností v ovládání vozi-
dla, a uvědomění si rizik v silničním 
provozu, doplněnou o dobrý pocit z 
příjemně stráveného dne.   -kra-

Ředitel: Chystáme překvapení

Martin 
Souček
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V polovině dubna čeká předškoláčky 
jejich velký den. Půjdou s rodiči k zápisu 
do první třídy. Většina šestiletých dětí pak 
v pondělí 3. září poprvé vyrazí s aktov-
kami na zádech.Začne jedna velká etapa 
jejich života… 
� Lenka Kopčáková

Předškolním dětem ale někdy dle zkušeností peda-
gogů a odborníků dělá problém komunikace a správ-
ná výslovnost, čili dovednosti v samostatném plynu-
lém mluveném projevu. 

To pak přináší nesnáze v předškolní přípravě, která je 
od letošního školního roku pro předškoláky povinná. 

Jak my, rodiče a prarodiče můžeme svým potomkům 
pomoci? 

Na otázky k tématu ŽN odpovídá PaedDr. Milan 
Pavlík, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny 
Žďár n. S.

Jaké jsou v tomto smyslu vaše zkušenosti s před-
školními dětmi ze Žďáru?

Rodiče se většinou velmi aktivně zajímají o to, jak se 
svým dítětem pracovat před nástupem do školy. Pří-
prava probíhá i v mateřských školách, v přípravných 
třídách ZŠ a ve Žďáře fungují i mimoškolní aktivity, 
které se na předškoláky zaměřují. 

O logopedickou péči se starají kliničtí logopedi, 
nebo také paní učitelky v mateřské škole, a samozřej-
mě i rodiče dětí.

Jak pedagogové zjišťují, předškoláci mívají často 
problémy i v oblasti jemné i hrubé motoriky…

Motorika zahrnuje hrubé i jemné pohyby, jejich 
koordinaci, celkovou pohyblivost a obratnost. Pakliže 
je přítomna určitá neobratnost, ovlivňuje výkony dítě-
te v různých oblastech jako je sebeobsluha, kreslení, 
tělesná, výtvarná cvičení, hra, práce i řeč...

Nebudu zde rozvíjet teorii o nedostatku času na dítě 
ze strany rodiče a možnosti pomoci ze strany prarodi-
čů, či trendy moderní doby, to je vždy velmi individu-
ální.

Jak tedy rozvíjet hrubou motoriku?
V raném věku výběrem vhodných hraček. 

Upřednostňujeme hračky barevné, nejlépe dře-
věné a multifunkční, kroužky k navlékání na tyč, 
kostičky, dřevěná auta, zatloukačky apod. Pro děti 
předškolní dobře poslouží tříkolka, koloběžka, 
kolo, houpačky, prolézačky, balanční lana, houpa-
cí deska. To vše podporuje celkovou koordinaci 
pohybů.

A jak na jemnou motoriku? 
Jemná motorika je v předškolním období v 

mohutném vývoji. Diferencuje se pravá a levá 
ruka, děti jsou schopny užívat nástroje a drob-
né pohyby vyžadují velikou přesnost: klešťový 
úchop, špetka, přebírání korálků apod.

Jemnou motoriku lze rozvíjet těmito jednodu-
chými úkony: konečkem palce se dotýkat ostat-
ních prstů, postupně vztyčovat prsty ruky ze 
sevřené pěsti, namotávání klubíčka vlny, navlékání 
korálků, hra s plastelínou, hra se stavebnicí apod.

Jak mohou rodiče a prarodiče předškoláč-
kům pomoci?

Ve výše popsaných stručných postupech se 
mohou samozřejmě angažovat jak rodiče, prarodi-
če, ale také starší sourozenci, vždy podle časových 
možností.  (Pokračování na str. 18)

Milan Pavlík, ředitel Pedagogicko-psychologic-
ké poradny ve Žďáru n. S.

Odborník radí „desatero“ předškoláka
Dítě potřebuje lásku rodičů, citlivé 

vedení i pochvalu… 
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Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909
724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

(Dokončení ze str. 17)
Je zapotřebí si uvědomit, že čas 

strávený se svým dítětem v tomto 
období, do vstupu do 1. třídy, je vž-
dy neopakovatelným zážitkem pro 
rodiče. V tomto období dítě dělá 
obrovské a viditelné pokroky, a bylo 
by škoda se na nich nepodílet, nepo-
máhat a neúčastnit se. 

Tvoří se zde silné citové a sociální 
vazby, které v pozdějším věku dítě-
te jsou velmi nutné k tomu, aby se 
zdárně vyvíjelo ve slušného, pocti-
vého a zdravého jedince.

Letos druhým rokem proběh-
nou zápisy dětí do prvních tříd 
až v dubnu. Odrazila se dle vašich 
zkušeností změna na větší školní 
zralosti předškoláků?

Každé dítě má jinou startovní čáru. 
Naprostá většina dětí má schopnost 
nastoupit do školy v šesti letech. 
Vstup do školy je pro rodinu veliká 
změna v jejím dosavadním režimu, a 
v nových povinnostech dítěte.

Během několika málo týdnů se 
to dá lehce zvládnout. Než hovořit 
o odkladech, spíše bych zdůraznil 
takové malé „desatero“ pro předško-
láka. 

Dítě by mělo být dostatečně fyzic-
ky zdatné a pohybově vyspělé, samo-
statné v sebeobsluze, vyspělé v jazy-
kových a řečových dovednostech, 
mělo by zvládat koordinaci ruky a 
oka, jemnou motoriku, pravolevou 

orientaci, rozlišovat zrakové a slu-
chové vjemy, zvládat jednoduché 
logické, myšlenkové a početní ope-
race, mělo by mít dostatečně rozvi-
nutou záměrnou pozornost a paměť, 
mělo by být citově a sociálně vyspě-
lé, projevovat se v tvořivých činnos-
tech, a v neposlední řadě přiměřeně 
se orientovat ve svém prostředí.

V čem spatřujete největší pří-
nos posunu původně lednového 
termínu? A jak lze v práci s dětmi 
využít získaný časový prostor?

Posunutím zápisu do prvních tříd 
někteří jedinci velmi rychle využijí 
tohoto času, aby některé výše jme-
nované činnosti ovládli. Je to vždy 
ale ryze individuální, tak jako každý 
z nás je individualita, natož naše dí-
tě.

Závěrem bych chtěl vyzvednout 
asi to, co já osobně považuji za vyso-
ce důležité. Naše dítě potřebuje cítit 
lásku rodiče, každodenní péči, cit, 
vedení, pomoc a také přiměřené 
ocenění a pochvalu. 

Možná je to naposledy, kdy je dí-
tě chváleno, protože v dospělosti 
mezi námi těch pochval jaksi ubý-
vá, a přitom je to velice důležité, aby 
nás blízký člověk dokázal pochopit a 
poděkovat, pohladit a pochválit.

Přeji našim dětem hodně sil do 
zvládnutí školní docházky a hodně 
sil v dospělosti.

Odborník radí „desatero“
předškoláka

Pokud se chcete pro zajímavost podívat, do jakého spádového obvodu kte-
ré základní školy váš budoucí prvňáček patří, zde je orientační přehled.

Čerpáme z Obecně závazné vyhlášky města z roku 2017, ke stanovení škol-
ských obvodů, schválené loni zastupiteli města. 

� ZŠ Komenského 2: Žďár 3 - dolní část, ul. Brodská (sudá čísla), ul. 
Okružní (od čísla 49 výše), ul. Revoluční (čísla 1-28), ul. Kopečná, Malá, 
Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje, Žďár 1 - ul. Libušínská (do 
čísla 39), ul. Dr. Drože a Kovářova.

� ZŠ Komenského 6: Žďár 3 - horní část, ul. Brodská (lichá čísla), ul. 
Okružní (čísla 1-45), ul. Revoluční (od čísla 29 výše), ul. Komenského, U 
Klafárku, ul. Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická, ul. K Milířům, Povoz-
nická, Rytecká, Sázavská, ul. Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická, Žďár 1 
- ul. Libušínská (od čísla 40 výše), Žižkova, Žďár 5.

� ZŠ Švermova 4: Žďár 2, Žďár 4, Žďár 7, Stržanov 
� ZŠ Palachova 2189/35:
Žďár 1 – (mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská a Žižkova),
Žďár 6, Mělkovice, Radonín, Veselíčko. -lko-

Spádové obvody škol

Kontakty: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz      facebook.com/vsp.jihlava

Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

Přihlášky ke studiu přijímáme právě 
teď na www.vspj.cz

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!
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Už druhým rokem funguje naše malá školička. S pokorou a pomaličku jsme 
tvořili rodinné prostředí pro malou skupinku dětí. Chtěli jsme zaujmout rodi-
če, kteří chtějí svým dětem dopřát domácí atmosféru. Začátky nebyly snadné, 
ale dnes máme školku plnou šťastných dětí, a troufáme si říci, že i spokojených 
rodičů, kteří využívají nadstandardní délky naší provozní doby, a také příjem-
ného prostředí. Zaujmout jsme dokázali nejen hezkým interiérem, individuál-
ním přístupem k dětem, ale také orientací na přírodu, která je pro nás tou nej-
větší učebnicí a která může učit téměř všemu. U malinkých dětí to platí určitě. 
V naší velké zahradě pozorujeme ptáčky, hmyz, a také ochutnáváme vše, co 
tu vyroste, tak jako na vesnici u babičky. S láskou a vstřícností přistupují naše 
„tety“ ke všem dětem, a i ti nejmladší si u nás zvykají velmi rychle. Není nic 
hezčího, než zářící dětské oči, široký úsměv a napřažené ručky našich malin-
kých. Některým je jen o několik měsíců více, než rok a půl.

Rodiče našich dětí mají jistotu, že svoje děťátko ráno předají usměvavé „tetě“, 
a že odpoledne se mu ani nebude chtít odejít. Vědí, 
že respektujeme individualitu a snažíme se vyho-
vět jejich časovým i jiným požadavkům. V Zahrádce 
je nám spolu dobře. Je tu dobře velkým i malinkým. 
Přijďte, a přesvědčte se! Jsme školička, která je v pro-
vozu i celé letní prázdniny, přijímá i děti na nepravi-
delnou docházku. Vše potřebné najdete na našich 
webových stránkách: www.dc-zahradka.cz

Léto v Zahrádce, to je léto v pohodě a s úsměvem!

Zahrádka s úsměvem…

Zápisy dětí do 1. tříd žďárských 
základních škol pro školní rok 
2018/2019 proběhnou v pátek 13. a v 
sobotu 14. dubna. 

V pátek od 14 do 17 hod., a v sobotu 
od 9 do 11 hodin, na všech pěti základ-
ních školách ve Žďáře. 

Každá ZŠ má svůj určený spádový 
obvod, který by měli rodiče respekto-
vat. Letos se zápis týká asi 210 dětí ze 
Žďáru nad Sázavou. 

Úřední Oznámení o zápisu dětí do 1. 
tříd většinou najdeme na vchodech a 
webech základních škol. 

Rodiče se v pokynech mj. dozvědí, že 

k zápisu se dostaví zákonný zástupce s 
dítětem narozeným v termínu od 1. 9. 
2011 do 31. 8.2012. Rodiče přinesou s 
sebou rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz.

Pokud budou rodiče žádat o odklad 
školní docházky pro svého potomka, 
jsou povinni s dítětem k zápisu stejně 
přijít, na místě vyplní žádost o odklad. 

Žádost musí být doložena, doporu-
čujícím posouzením školského pora-
denského zařízení a odborného léka-
ře, či klinického psychologa. Odklad 
školní docházky by měl být vyřízen do 
konce dubna. 

JEMNÁ MOTORI�  je v předškolním období v mohutném vývoji a předškoláčci 
se rádi projevují v tvořivých činnostech. Na snímku děti z MŠ Sluníčko. Rády kreslí 
pastelkami, ale i objevují kouzlo vodových barev…  Foto: Lenka Kopčáková

Šestileté děti půjdou v dubnu k zápisu
Kontakty na žďárské školy
� ZŠ Komenského 2 (ZR 3):
www.2zszdar.cz;

� ZŠ Komenského 6 (ZR 3):
www.3zszdar.cz;

� ZŠ Švermova 4 (ZR 4): 
www.4zszdar.cz
- středisko Santiniho 4 (ZR 2): 
www.zameckaskola.cz;

� ZŠ Palachova 2189/35 (ZR 6): 
www.1zdar.cz.

Mateřátka a předškoláci
Za měsíc, ve dnech 2. a 3. května, 

čekají zápisy i děti tříleté a pětileté, 
které se přijdou v doprovodu rodičů 
zapsat do klasické mateřské školy, či 
k povinnému předškolnímu vzdělá-
vání v mateřské škole.

Předtím si rodiny s dětmi mohou 
přijít prohlédnout žďárské mateřské 
školky a jejich prostředí předškol-
ního vzdělávání ve dnech 10. a 11. 
dubna, kdy se zde konají Dny ote-
vřených dveří. -lko-
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Putování dospělých na spek-
tru autismu. To je náplní 
osvětové akce lidí, kteří o své 
nemoci otevřeně hovoří. Do 
Žďáru dorazí. 4. dubna.
� Lenka Kopčáková

Již název letošního ročníku Puto-
vání 2018 – Nahoru a dolu mnohé 
napovídá… Zanedlouho se nad-
šenci vydají na svoji již šestou jarní 
výpravu. V zádech jim stojí pražské 
sdružení Adventor, specializované 
na podpůrnou činnost v zájmu autis-
tické komunity.

Sdružení pečuje nejen o děti na 
spektru autismu, ale i o dospělé. 
Pomáhá se školou i zaměstnáním, 
nadaným umělcům pořádá výstavy 
či koncerty. Jednou z již klasických 
osvětových akcí je právě Putování…

Účastníci mají před sebou 283 
km, které chtějí ujít za 15 dní. Letos 
Putování vede krajem drsným, a 
zároveň krásným - Vysočinou. 

Jak za organizátory informuje Elen 
Barčišová, putování začne na Svě-
tový den autismu, tedy v pondělí 2. 
dubna, v Havlíčkově Brodě. 

Do 16. dubna chodci zavítají do 

Chotěboře, Žďáru nad Sázavou, 
Nového Města na Moravě, Ostro-
va nad Oslavou, Velkého Meziříčí, a 
dále pak do některých měst Třebíč-
ska a Jihlavska. 

V podvečer se vždy sejdou s míst-
ními na besedě o autismu. Zájem-
ci mohou načerpat poznatky, jak se 

říká, z první ruky. Některých besed 
se účastní i odborníci na autismus. 

„Jednotlivé trasy měří v průměru 
kolem 25 kilometrů, nejdelší etapa má 
35 km, nejkratší (odpočinková) 14 
km. Putování 2018 končí 16. dubna v 
Jihlavě,“ upřesňuje Barčišová.

Do Žďáru dorazí pochod ve středu 

4. dubna, a týž den proběhne od 
18 hodin beseda o životě osob s 
poruchami autistického spektra v 
Knihovně Matěje Josefa Sychry.

„Hostem bude zakladatel Adventoru 
o.s. a skvělý lektor Michal Roškaňuk. 
Součástí bude i malá výstavka výrobků 
a hudební vystoupení jednoho z putují-
cích,“ naznačuje organizátorka.

Na další pochod do sousedního 
Nového Města vyrazí autisté ve čtvr-
tek 5. dubna. 

„Budeme rádi, pokud jejich start v 9 
hodin od IC na nám. Republiky. Při-
jdete podpořit, a třeba s námi půjde-
te alespoň část etapy,“ obrací se Elen 
Barčišová na čtenáře ŽN. 

Nad akcí převzal záštitu žďárský 
starosta Zdeněk Navrátil.

Kromě toho, že trasa vede Vyso-
činou a oblastmi jako jsou Žďárské 
či Jihlavské vrchy, chtějí putovníci 
poukázat i na to, že život s autismem 
není procházka růžovým sadem. 
„Ale je drsný a krásný zároveň, stejně 
tak jako kraj, kterým Putování letos 
vede,“ uvádí zástupkyně sdružení.

Tím, že půjdeme třeba jen kousek 
trasy s nimi, dáme putujícím i ostat-
ním autistům najevo svou podporu a 
sympatie.

Jak se Elen Barčišová ohlíží, loni 
autisté vyrazili na pochod se sloga-
nem „Návrat k pramenům“, což sym-
bolizovalo návrat k sobě samým. 
„Poukazovali tak na důležitost neskrý-
vat vlastní já, a na potřebu být přijí-
mán bez podmínek,“ vysvětluje.

PARtA turistů s problémy autismu již šestým rokem brázdí Česko a otevřeně o 
své nemoci hovoří. Momentka z Mariánských Lázní.

 Foto: archiv sdružení Adventor

Putování autistů můžeme podpořit

Do Žďáru dorazí pochod 
ve středu 4. dubna

Při žďárské besedě na téma 
podpory osvěty autismu budou 
na dotazy odpovídat i dva 
kamarádi, Vojta a Radek. Oba 
mají s autismem zkušenosti ty 
největší... 

V každoročním pochodu s vystihu-
jícím názvem Putování – Nahoru a 
dolů, nemohou chybět Vojta Barto-
šík (31 let) a Radek Čihák (51 let). 
Vojta jde celou letošní etapu v délce 
283 km, Radek volí jen některé úse-
ky. Oba sympaťáci ochotně odpoví-
dají na otázky ŽN. 

Co Vás na Putování od města k 
městu nejvíce baví, a co chcete 
pochodem vyjádřit?

Vojta Bartošík (31 let):
Nejvíce mě asi baví, když si mohu 

cestu užívat beze spěchu a třeba si 
mohu s někým popovídat, to si ale 
musím být jistý, že všechno klape, a 
že mě nohy unesou. Když se k tomu 
přidá slunce, je to ideální.

V prvé řadě chci vyjádřit, že jsme 
zde, a chceme se podělit o své zku-
šenosti a názory, takříkajíc z prv-
ní ruky. Mimochodem zaujímáme 
stanovisko, že lidé na spektru autis-
mu mají společnosti co nabídnout a 
nemusí to být životní tragédie.

Radek Čihák (51 let):
Setkávání s dalšími autisty, mož-

nost udělat něco pro Adventor, 
hrdost spoluúčasti na osvětě autismu 

Mají co nabídnout, a není to vždy jen tragédie

VoJtA BARtošík Radek ČIHák

(předchází tomu 50 let života nedia-
gnostikovaného).

Vidíte při pochodech či bese-
dách, že lidé mají povědomí o 
autismu? Na co se Vás nejčastěji 
ptají? 

Vojta: Většinou na besedu chodí 
už lidé, kteří jsou do tématu autismu 
osobně či profesně zainteresovaní, ti 
samozřejmě povědomí mají, a chtějí 
je dál rozvíjet.

Při pochodech se bohužel s příliš-
ným zájmem nesetkávám, dokon-

ce mi bylo sděleno, že je to podvod, 
protože já autista určitě nejsem. Ale 
i zde se občas nějaká výjimka najde. 
Zájem a to, že není předpojatá, mě 
velmi těší. 

Radek: Při pochodech jen vzácně 
(pokud, tak je povědomí větší než 
malé), na besedách vždy alespoň 
nějaké, ovšem často spojené s mysti-
fikacemi.

Motto akce zní Nahoru a dolů. 
Vyjadřuje to i život člověka s 
autismem?

Vojta: Často tomu tak bývá, mys-
lím, že zejména díky problémům v 
oblasti sociálního kontaktu, poro-
zumění, či třeba z důvodu nízké 
tolerance lidí kolem. S takovým 
nastavením se pak stává, že ač se 
třeba snažíte uplatnit na pracovním 
trhu, nějak se to nedaří. A když už 
vás někde přijmou, tak o práci brzy 
přijdete, zpravidla ještě během zku-
šení doby. Ale zkoušíte to dál a dál, 
pak je život jako na houpačce.

Radek: V mém případě plně, jen 
od chvíle diagnózy a seznámení se 
s Adventorem poskočila pomyslná 
nulová laťka o poznání výše, tedy 
ono „dolů“ už není tolik do mínusu 
jako dříve.

Vaše radosti a starosti?
Vojta: Já mám radost když se mi 

daří dosahovat vnitřního naplně-
ní, když jsem si jistý sám sebou, a 
vím že se mohu ztotožnit s tím, co 
dělám. Jinak jsem poměrně skrom-
ný člověk a radost mi přináší tře-
ba slunečné počasí či dobrá večeře. 
Starosti mi tak jako většině lidí při-
náší finance a zdraví, ale snažím se 
to brát pragmaticky, s klidem, což je 
spíše moje potřeba než vlastnost.

Radek: Starosti: vztahy / Rados-
ti: vztahy (jakákoli jinak delší odpo-
věď by byla na slohovou práci na 
několik večerů, pokud ne na zbytek 
života). -lko-
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Angličtina a němčina

Angličtina

Pedikúra

� Kamenictví Cafourek, 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 Sáz. 5, tel: 607 574 
429, e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

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

Úklidové práce

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

Vysokozdvižná plošina

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

� Vyučuji angličtinu dospělé, studenty 
i žáky základních škol jednotlivě i po 
skupinách. Pracujícím na směny se 
přizpůsobím.
Tel.: 732 717 690

� Martina Beáta Koňaříková, nám. 
Republiky 63 (modrý dům), tel. 731 177 
314, mail: m.bea-konarikova@seznam.cz.
Pondělí, středa a lichý pátek 8,00-16,30, 
polední pauza 12,00-12,30

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

Zednické práce

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

Žaluzie

Služby

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
Okrasné a ovocné stromky a keře, růže, 
sadbu salátu a jiné zeleniny, macešky, 
sedmikrásky a balkonové květiny. 
Provedeme střih ovocných stromů a 
vypracujeme projekty a realizace zahrad.
Otevřeno 7,3 - 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

KOUPĚ 
� ŠKRDLOVICKÉ HUTNÍ SKLO, vázy, 
mísy a jiné druhy, i celé komplety, platba v 
hotovosti, tel. 704 787 323

� 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, číslová-
ní, perforace, knižní vazby. Diplomové prá-
ce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

 

ZDARMA*

WWW.OPTIKLATAL.CZ

*
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Kino Vysočina 

Kultura Žďár n. S.

� Pořady pro děti
Kulturní minimum II.
*St 11. 4. 9.00 a 11.00, Městské 

divadlo / Divadlo D 21 Praha 
JAK SE DĚLÁ DIVADLO - čás-

tečně improvizované představení. 
Trvá 65 min.

*So 21. 4. 15.00, Městské divadlo 
/ Divadlo D5 - KÁŤA A ŠKUBÁ-
NEK. Pohádka na motivy TV večer-
níčku. Trvá 60 minut.

Dětské divadelní předplatné 
*St 25. 4. 9.00, 11.00, 14.00, Měst-

ské divadlo / DS Svatopluk Hodonín 
- ČAROVNÝ BUBÍNEK 

*Čt 26. 4. 8.45, Městské divadlo / 
KDS Effrenata - HASTRMANSKÁ 
POHÁDKA 

� Divadla 
DP KOMORNÍ a mimo předplat-

né
Pozor, změna termínu!
Út 3. 4. zrušeno – nový termín út 

12. 6. 19.00
Dům kultury / Divadlo Bolka 

Polívky
ŠAŠEK A SYN

DP ŽLUTÉ
Út 17. 4. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo v Řeznické Praha 
ŘEDITELSKÁ LÓŽE - Režie A. 

Goldflam, hrají A. Švehlík a S. Zin-
dulka. Tragikomický příběh o přátel-
ství dvou zapomenutých herců. Trvá 
90 minut. Vyprodáno!

DP ZELENÉ
Út 24. 4. 19.00, Městské divadlo / 

Štúdio L+S Bratislava
RYBÁRIK KRÁKOVSKÝ - Režie 

V. Strnisko, hrají M. Kňažko, M. 
Lasica, E. Vášáryová. Co se stane, 
když vdova zamíří přímo z pohřbu 
manžela za bývalým milencem…

� Koncerty
*Čt 12. 4. 19.00, Café u tety Hany 

- PIT ET RATATOUILLE (Fran-
cie) Šanson. 

*So 14. 4. 20.00, Dům kultury 
- HARD WERK TOUR 30. LET 
- Legendární česká hard-rocková 
kapela DOGA.

*Pá 20. 4. 18.00 – Pronájem, Měst-
ské divadlo - MUZIKY, HRAJTE 
NÁM… Žďárský folklór Studánka, 
Kamínek, Bystřinka a Rozmarýnek. 

� Besedy 
Po 9. 4. 19.00, Café u tety Hany
MONGOL RALLY - Promítání, 

povídání

� Zábavné programy 
Po 23. 4. 19.00 – Pronájem, Měst-

ské divadlo - SCREAMERS

� Výstavy 
*St 4. 4. – út 1. 5., Galerie Stará 

radnice - EMANUEL RANNÝ st. 
(Obrazy, kresba, grafika) VÝBĚR Z 
ŽIVOTNÍHO DÍLA - Vernisáž st 
4. 4. v 17.00, uvede H. Fadingerová, 
hudba V. Krupička. Otevřeno: út-pá 
(10.00-12.00 a 14.00-17.00); so, ne 
a svátky (14.00-17.00).

*Do st 11. 4., Městské divadlo - 
FOTOGRAFIE A OBRAZY ŠPA-
NĚLSKÝCH UMĚLCŮ. Otevřeno 
hodinu před, a během představení.

*Po 16. 4. – čt 31. 5., Městské 
divadlo - PRÁCE DĚTÍ ZUŠ F. 

DRDLY / Výtvarný obor. Otevřeno 
hodinu před, a během představení.

*Pá 6. – po 30. 4., Malá Galerie SR  
- ZUŠ GRAFIKA / Výtvarný obor. 
Dle otevírací doby IC.

� Připravujeme
 2. 5. HODNĚ SMÍCHU A PÁR 

SLZ, DP zelené / MD
 3. 5. JUSTIN LAVASH, koncert / 

Cafe u TH
 6. 5. VENKOVSKÁ KAPELA, 

koncert / KV
10. 5. JAROSLAV WYKRENT, 

koncert / Cafe u TH
11. 5. EF RENATA, představení / 

MD
21. 5. TAJEMNÝ HRAD V KAR-

PATECH, DP žluté / MD
24. 5. OLYMPIC, koncert / DK 
24. 5. ZUŠ koncert / MD
28. 5. COMMEDIA FINITA, DP 

komorní / MD

Předprodej: on-line www.dkz-
dar.cz; pokladna DK: po, út, st: 
13.00–17.00 (566 502 253), e-mail: 
dkzdar@dkzdar.cz; pokladna KV 
(564 407 559) otevřena hodinu před 
– a do začátku posledního představe-
ní. 

Neděle 1. dubna
14.30 VČELKA MÁJA: MEDOVé 

HRY – Animovaná komedie (Něm. / 
Aust. 2018, ČD 2D)

17.00 TOMB RAIDER - Akční fan-
tasy (USA 2018, T 12+ 2D)

Čtvrtek 5. dubna
17.00 ZTRATILI JSME STALINA 

– Komedie (Vel. Brit. / Fran. / Belg. 
2017,T 12+ 2D)

19.30 PACIFIC RIM: POVSTÁ-
NÍ - Akční Sci-Fi (USA 2018, ČD 12+ 
3D)

Pátek 6. dubna
17.00 DO VĚTRU - Drama (Čes. 

2018, 2D)
19.30 TOMB RAIDER - Opaková-

ní

Sobota 7. dubna
14.30 PLANETA ČESKO – Doku-

ment (Čes. 2017, 2D)
17.00 JO NESBø: DOKTOR 

PROKTOR A VANA ČASU – 
Rodinná komedie (Nor. / Něm. 2015, 
ČD 2D)

19.30 READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ - Akční Sci-Fi (USA 
2018, ČD 12+ 3D) 

Neděle 8. dubna
14.30 KRÁLÍČEK PETR – Animo-

vané fantasy (USA 2018, ČD 2D) 
17.00 DEN CO DEN - Romantické 

drama (USA 2018, T 12+ 2D)

Čtvrtek 12. dubna
17.00 PEPA – Drama komedie – 

(Čes. 2018, ČD 12+ 2D) 
19.30 FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 

Komedie (Něm. 2017,  ČD 12+ 2D) 

Pátek 13. dubna
17.00 RAMPAGE: NIČITELé - 

Akční Sci-Fi (USA, 2018 T 2D)
19.30 FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 

komedie (Něm. 2017, ČD 12+ 2D)

Sobota 14. dubna
14.30 SOUBOJ POHLAVÍ - Spor-

tovní drama (USA / Vel. Brit. 2017, T 
12+ 2D)

17.00 WINCHESTER: SÍDLO 
DéMONŮ – (Mysteriózní horor, 

USA / Aust. 2018, T 12+ 2D)
19.30 FAKJŮ PANE UČITELI – 

Opakování

Neděle 15. dubna
14.30 SHERLOCK KOUMES – 

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

17.00 PEPA – Drama komedie (Čes. 
2018, 12+ 2D) 

Čtvrtek 19. dubna
17.00 GRINGO: ZELENÁ PILU-

LE – Akční drama (USA 2018, T 15+ 
2D)

19.30 Filmový klub: ODNIKUD – 
Krimi (Něm. / Fran. 2017,T 15+ 2D)

 
Pátek 20. dubna
17.00 HASTRMAN - Romantický 

thriller (Čes. 2018, 12+ 2D) 
19.30 VADÍ NEVADÍ - Horor 

(USA 2018, T 12+ 2D)

Sobota 21. dubna
14.30 ČERTOVINY – Pohádka 

(Čes. 2018, 2D)
17.00 DO VĚTRU – Drama (Čes. 

2018, 2D) 
19.30 FAKJŮ PANE UČITELI - 

Opakování

Neděle 22. dubna
14.30 V HUSÍ KŮŽI – Animovaná 

komedie (USA / Čína 2018, ČD 2D)
17.00 HASTRMAN - Opakování 

Čtvrtek 26. dubna
15.00 Bio senior: TÁTOVA VOL-

HA – Drama, komedie (Čes. 2018, 
ČD 2D)

17.00 AŽ NA DNO – Romantic-
ké drama (USA / Něm. / Fr. / Špaň. 
2017, T 12+ 2D)

19.30  AVENGERS: INFINITY 
WAR - Sci-Fi (USA 2018, T 12+ 2D)

Pátek 27. dubna
17.00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA – Komedie (Čes. 2018, ČD 
2D)

19.30 AVENGERS: INFINITY 
WAR - Sci-Fi (USA 2018, ČD 12+ 
2D)

Sobota 28. dubna
14.30 KAZIŠUCI – Komedie (USA 

2018, T 15+ 2D)
17.00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA – Komedie (Čes. 2018, 2D) 
19.30 AVENGERS: INFINITY 

WAR - Sci-Fi (USA 2018, ČD 12+ 
3D)

Neděle 29. dubna
14.30 CESTA ZA KRÁLEM 

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

17.00  AVENGERS: INFINITY 
WAR – Opakování. 

*St 4. 4. 18.00, malá učebna Čechův 
dům

PUTOVÁNÍ 2018, NAHORU A 
DOLŮ - beseda na podporu osvěty 
problematiky autismu. 

*Po 9. 4. 18.30,  EPIDEMIE SVO-
BODY - český dokument z projektu 
Promítej i Ty! 

Proč je v Česku očkování povin-
né? Neočkují doktoři děti příliš brzy? 
A mají vůbec čeští rodiče o očková-
ní dostatek informací?... Dokumenta-
risté Tereza a Hynek Reichovi hleda-
jí odpovědi. S narozením dcery přišly 
obavy o její zdraví. Mladí manželé se 
vyzbrojují kamerou a točí vše, co by 
mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí… V 
diskuzích s pediatry i s ministerstvem 
zdravotnictví…Zdarma.

*Čt 12. 4. 17.00 DĚJINY UMĚNÍ 
OD RENESANCE PO KLASICIS-
MUS - Přednáška Lenky Šimo z cyk-
lu Úvod do dějin umění. Vhodné i pro 
studenty maturitních ročníků a zájem-
ce o studium dějin umění. 

Výstavy:
*Do 6. 4. Zdobená vajíčka a veli-

konoční výzdoba - Výrobky Václavy 
Doležalové (vitríny u čítárny)

*Do 27. 4. Z pohádky do pohád-
ky - Výtvarné práce žáků ZŠ Polnička 
(odd. pro děti a mládež)

*Do 30. 4. Vítání jara s Marií Kos-
teleckou – Výtvarné práce (vestibul 
Čechova domu)

Ohniví skřítkové - Výtvarné prá-
ce dětí ZŠ Palachova (odd. pro děti a 
mládež)

Postavičky z komixů - Výtvar-
né práce dětí z družiny ZŠ Palachova 
(pobočka Nádražní)

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

Neděle 22. 4. v 16.00, kostel sv. 
Prokopa

VARHANNÍ KONCERT
Zahraje Ondřej Horňas, student 

Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně.

Zazní: Josef Klička - Fantasie-
na motivy symf. básně Vyšehrad 
od Bedřicha Smetany; A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 E-moll „Z Nové-
ho světa“ (Varhanní úprava: Z. 
Szathmáry)

Zve ŘK farnost sv. Prokopa. 
Vstupné dobrovolné 

Nemocnice se 
obrací na pamětníky

Na pamětníky, bývalé zaměstnan-
ce a sběratele se obrací Nemocni-
ce Nové Město na Moravě s prosbou 
o zapojení  do příprav výstavy k 80. 
výročí položení základního kamene 
novoměstské nemocnice. Organizáto-
ři chtějí připomenout historické před-
měty související s prací zdravotníků, 
dobové zdravotnické oblečení, či růz-
né pomůcky. Výstava je v plánu od 22. 
září v areálu nemocnice. Pokud chcete 
zapůjčit předměty související se zdra-
votnickou tématikou, volejte na 602 
730 793. -red-

Knihovna M. J. Sychry        

Klub kardiaků
Zveme členy i zájemce z řad obča-

nů na tyto akce:
*Čt 5. 4. 9.00 Klubové setká-

ní - sál DDM, Horní 135/2: přátel-
ské posezení u kávy s informacemi o 
změně limitů na započitatelné částky 
doplatků za léky, akce 1. pololetí - na 
některé ještě přihlášky (MOSON, 
Divadlo na Vinohradech…), členské 
známky 2018. 

*Út 17. 4. Zájezd do termálních 
lázní Mosonmagyárovár. Odjezd 
autobusu v 5.00 z parkoviště před 
MěÚ (Žižkova), návrat do 20.45 
hod. 

*Tajný výlet. Termín bude zveřej-
něn při klubovém setkání.

*Čt 26. 4. Bowling SAUNA Od 
15.00, vedoucí M. Hrdinová. 

Více na: www.civilky.cz/zo-zdar.
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Svaz důchodcůl

Kopaná FC Žďár n. S.

Stomatologové o víkendech

Klub českých turistů

Kulturní klub Batyskaf Basketbal

Senior a Family Point

ZUŠ F. Drdly
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Žďárské noviny

Církev československá 
husitská

Stadion Na Bouchalkách
MISTRoVSká koPANá

Muži A - divize
Ne 15. 4. 15.30 

FC: MFK Břeclav
St 2. 5. 17.00 FC: 

FC Vel. Bíteš

Muži B - 1. A tř. 
kVS

So 7. 4. 15.30 FC: Sok. Černíč
So 21. 4. 16.00 FC: SFK Vrchovi-

na B

Dorost st. + ml. - divize
So 7. 4. 10.00 + 12.15 FC: Ji Kyjov
Ne 22. 4. 13.45 + 16.00 FC: FK 

Humpolec
So 28. 4. 10.00 + 12.15 FC: FC 

Blansko

Žáci ml. + st. - krajský přebor
So 8. 4. 9.00 + 10.30 FC: SFK 

Vrchovina
So 21. 4. 9.00 + 10.30 FC: FC 

Chotěboř

Žáci ml. + st. B - 1. třída kVS
Ne 15. 4. 9.00 + 10.30 FC: FC 

Mor. Budějovice.
Ne 22. 4. 9.00 + 10.30 FC: Sok. 

Okřišky
Út 1. 5. 9.00 + 10.30 FC: FC 

Náměšť

Přípravka st. + ml. – krajský pře-
bor

So 28. 4. od 15.00 FC. - FC Vel. 
Meziříčí

Přípravka st. B – okr. přebor tur-
najově

Ne 15. 4. od 9.00 FC, Strážek, 
Rozsochy

Přípravka ml. B  – okr. přebor 
turnajově

Ne 15. 4. od 9.00 FC, Bory, Nová 
Ves

Fotbalový klub srdečně zve všech-
ny příznivce na stadion Bouchalky 
již na zápasy o mistrovské body. Více 
na: na www.fczdas.cz.

7. 4. Nížkov – Rosička (15 km) v 
9.00 nádraží ČD

14. 4. Čistá Vysočina – Zelená 
hora – Veselíčko (9 km) 9.00 Zel. 
hora

21. 4. Za krásami Nedvědice (15 
km) 8.25 nádraží ČD

28. 4. Rantířov – Jihlava (13 km) 
9.15 nádraží ČD

 5. 5. Bystřice nad P. - Jabloňov 
– Rovné - Divišov (11 km)8.20 
nádraží 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.

Bk VLCI Žďár n.S.
Hala 2. ZŠ – Stalingrad:

� So 7. 4. 
9.00 a 10.30 Bk Vlči-

ce Žďár – kP Brno, 
OP st. mini dívky U 13 
12.00 a 13.30 BK VLCI 
Žďár – BŠM Brno, finá-
le OP ml. mini žáci U 
12

15.00 a 16.45 Bk 
VLCI Žďár B – H. Brod, divize 
kadetů U 17

18.30 Bk VLČICE Žďár – kolín, 
liga juniorek U 19

�Ne 8. 4. 10.00 Bk VLČICE Žďár 
– Sparta Praha B, liga juniorek U 19

�So 14. 4. 10.00 a 12.00 Bk VLCI 
Žďár – kyjov, finále OP st. mini žá-
ci U 13

16.00 Bk VLČICE Žďár – olo-
mouc, finále ligy kadetek U 17

�Ne 15. 4. 10.00 Bk VLČICE 
Žďár – ostrava, finále ligy kadetek 
U 17

�So 21. 4. 10.30 a 12.30 Bk VLCI 
Žďár B – Žabovřesky, divize kadetů 
U 17

V rozpise není zahrnuto případné 
semifinále 2. ligy mužů a semifinále 
OP 1. tř. mužů.

Změna začátků vyhrazena. Více v 
tisku a nástěnka v hale.

1. 4. MUDr. olga Čumplová, 
Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 
688 232) 

2. 4. MUDr. Tomáš Dvořák, Vel-
ká Losenice (775 479 595) 

7., 8. 4. MUDr. Beáta Bílková, ZS 
Strojírenská 6, Žďár (566 642 545) 

14., 15. 4. MUDr. olga Seme-
rádová, Palachova 35, Žďár (774 
430 777) 

21. 4. MDDr. Lenka Filipová, 
Žďárská 73, N. Město n/M (566 
618 060) 

22. 4. MUDr. olga Semerádová, 
Palachova 35, Žďár (774 430 777)

28., 29. 4. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858) 

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).

nám. Republiky 11

7. 4. | 20.00
AMATER, BRUTáLNí JAHo

DA, ZELENINA
8. 4. | 18.00
BoHoSLUŽBA V BATySka

FU
10. a 11. 4. | 19.00
CHyTRý kVíZ V BATySkaFU
14. 4. | 21.00
CoCoMAN
21. 4. | 21.00
HoUBA, BURNINg STEPS, 

LoUTy
22. 4. | 18.00
STříDAVá PéČE: improshow 

pro Ponorku
27. 4. | 19.00
ÚDIF - úžasné divadlo fyziky
28. 4. | 20.00
SEkCE HLUkU #2
Pk, yARVAR CoCHA, kUTyA 

HARAP, VoLE, TERMINáL
29. 4. | 18.00
Po VLASTNí oSE

Tanečníci postupují
ZUŠ F. Drdly uspořádala v březnu 

Okresní přehlídku tanečních obo-
rů ZUŠ. Místní žáci a žákyně se v 
Městském divadle představili s cho-
reografiemi „Legenda o sv. Dorotě“, 
„Líto“, „Rojeníčko“, „Zkřehlí“, „Tma 
ve světle“ a „Bez moci“. Žďárští zís-
kali umístění ve zlatém pásmu spo-
lečně s choreografií „Do středu“, pro-
vedenou tanečníky ZUŠ J. Štursy z 
Nového Města n. M. 

Ostatní choreografie ze ZUŠ Velká 
Bíteš a z Nového Města n. M.  získa-
ly stříbrné a bronzové pásmo. 

Tanečníci nyní pilují přehlídkové 
choreografie na krajská kola v Třebí-
či a Brně. 

Nový koncertní klavír
Důstojným dárkem k letošním 

devadesátinám žďárské umělecké 
školy bude nový koncertní nástroj 
do sálu školy.

ZUŠ jej získá s podporou města. V 
soutěži zvítězil klavír August Förs-
ter 215. Učitelé spolu se žáky a jejich 
rodiči navštívili nedávno továrnu 
v německém Löbau, a zde si všich-
ni prohlédli tradiční precizní ruční 
výrobu klavírů, a společně s odbor-
níky vybrali ze tří připravených 
nástrojů jeden, který koncem března 
zamířil na žďárskou ZUŠ. 

„Se slavnostním předvedením nové-
ho nástroje August Förster veřejnosti se 
počítá na slavnostním koncertu 19. 4. 
od 17.00 v sále školy. Srdečně zveme,“ 
vzkazuje ředitelka školy Dana Fora-
lová. -red-

Nedělní turistické vycházky:
 8. 4. Ze Sázavy po Sázavském 

okruhu (7 km) sraz 12.20 nádraží
15. 4. Bystřice - Ždánice (narcis-

ky) – Domanín – Bystřice (12 km) 
v 8.30 nádraží

22. 4. Račín – kopec Vápenice - 
Pilská nádrž (8 km) v 13.10 Žižko-
va

29. 4. Praha – Prokopské údolí – 
Hlubočepy (8 km) v 7.20 nádraží

6. 5. Pilská nádrž - Adamův 
kopec - U Jordánku (7 km) v 13.00 
Pilská nádrž.

Čt 5. 4. od 17.00, Husova kaple 
CČSH, Kopečná 13 

USA A CLEVELAND 
Cestopisná beseda Romana Sucho-

mela. Vyprávění s obrázky a videem 
o osmém divu světa, amišské škole, 
či Českém parku. 

Zve vás rada starších CČSH.

4. patro polikliniky
� Zdravotní monitoring: společ-

né - každý druhý pátek v měsíci (13. 
4., 11. 5.; 9.00–10.00)

� Cvičte s námi: Senior Point 
– cvičení s fyzioterapeutkou A. 
Vítkovou, každé úterý a středa 
(14.00–14.45 hodin), pouze předem 
přihlášení

� Alzheimer poradna: Senior 
Point – každou první středu v měsí-
ci, objednávky na tel. 733 629 018

� Variace z pedigu: Senior Point 
– kreativní dílna se Silvií Slámovou, 
10. 4. (9.00–11.00)

� Šperk jarmark: společné – 17. 
4. (9.00–11.00)

� Děti v pohybu: Family Point 
– cvičení pro děti všech věkových 
skupin, vede fyzioterapeutka A. Vít-
ková. Každou středu 15.00–15.45 
(přihlášky nejdéle den předem).

Trofeje zvěře ulovené za rok 2017 v 
honitbách Žďárska vystavovali před-
poslední březnový víkend myslivci 
ze Žďárska během své každoroční 
chovatelské přehlídky. 

Akci ve velkém sále Hasičské 
pojišťovny pořádal Okresní mysli-
vecký spolek ve spolupráci s městy 
regionu a Krajem Vysočina. 

K vidění bylo na 1.350 trofejí ze 
127 honiteb Žďárska. Z toho celkem 
50 ks trofejí odborná komise před-
běžně ohodnotila body medailové 
hodnoty CIC. Šlo převážně o trofeje 
srnců, muflonů, daňků, jelena evrop-
ského, ale i lišek, prasat a jezevců. 
Celkem osm zlatých, 14 stříbrných a 
28 bronzových medailí svědčí o tom, 
že na Žďársku myslivci chovají velmi 
kvalitní zvěř.

Páteční dopoledne 23. 3. do sálu 
přicházely celé školní třídy, a mys-
livci žákům poskytovali odborný 

Myslivci vystavovali trofeje
výklad k tomu, co viděli. Děti se tak 
dozvěděly zajímavosti ze života les-
ní zvěře a významu myslivosti, která, 
jak pochopily, není jen o lovu.  -lko-

Regionální muzeum
od 3. 4. do 20. 5., RM Tvrz
Z říŠE HMyZU
Výstava ze zdejší entomologické 

sbírky. Rozmanitá skupina živočichů, 
čítající mnoho řádů, čeledí, rodů a 
druhů je ohromující…Krása motý-
lů, užitečnost včel a majestátnost 
roháčů… Vedle zástupců domácích 
šestinožců na nás čekají i jedinci z 
tropického pásma, výjimečných tva-
rů, zbarvení a velikostí… Pro detail-
nější vhled do hmyzího světa je pro 
zájemce připraven mikroskop. -red-
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Bosch Car Service
Jarní prohlídka vašeho vozu

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

Reinpo-autoFive s.r.o.
Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou
Objednávejte se na:
608 041 747, 774 180 222
www.autofive.cz

za 49 Kč

Ceny jsou včetně DPH. *Cena přezutí nezahrnuje závaží. Akce platí do 18. 5. 2018
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