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Příští podzim by mohla začít stav-
ba Centra sociálních služeb (CSS)na 
ulici Dvořákova, poblíž hypermar-
ketu. Jeho součástí má být i azylová 
ubytovna pro muže z dnešní Brodské 
ulice (20 lůžek), a nově noclehárna 
pro osoby bez přístřeší (6 lůžek).

Radnice je s plánem stavby připra-
vena žádat o dotaci, ale čeká na roz-
hodnutí zastupitelů města ve čtvrtek 
17. 5. Pokud akce dostane zelenou, 
město musí do září zúřadovat žádost 
o stavební povolení. Projekt spustí 
jen v případě přiznání dotace. 

O záměru proběhla v březnu další 
diskuze s obyvateli lokality. V minu-
losti lidé nesouhlasně reagovali, a 
i dnes mají obavy ze zhoršení kri-
minality. Město hledalo vhodnější 
pozemek pro CSS, ale jen toto území 
je nejméně osídleno. 

Radnice lidem slibuje komplexní 
řešení lokality se zlepšením bezpeč-
nosti, dopravní situace i veřejného 
osvětlení.  Vlastní centrum by měla 
tvořit dvoupodlažní budova s vyso-
kým oplocením a zelení. 

Opuštěná svobodárna č. 5 na Sta-
lingradě by pak prošla rekonstrukcí, 
aby se stala tzv. prostupným bydle-
ním. Do nových bytů vel. 1+1 a 2+1 
by se mohli stěhovat řádní nájemníci 
z horších bytových podmínek, třeba 
rodiny s dětmi, nyní namačkané ve 
svobodárnách.  -lko-
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Do Žďáru se ve dnech 11. - 13. 
května po roce vrací Tradiční žďár-
ská pouť. Ta je stovkou atrakcí, dvě-
ma sty stánků a až desítkami tisíc 
návštěvníků jednou z největších 
poutí v Česku. 

Jak pro ŽN přibližuje Marie Šustro-
vá z odboru komunálních služeb, 
jako vždy najede 40 velkých a 60 
malých atrakcí.

Milovníci adrenalinu se mohou 
těšit na visutý kolotoč, centrifugu, 
„extrem-booster“, katapult, či „factor 
X“ a „break dance“… Děti se zase 
neobejdou bez tradičních létajících 
labutí, autodromů, koulí na vodě, 
houpaček, bobové dráhy, skluza-

vek, kolotočů, lochnesky, poníků… 
„Chybět nebude ani loňská novinka 
- avengers, otáčející se a naklápějící 
atrakce – lavice s vodními a ohnivými 
efekty,“ vyjmenovává pořadatelka..

Tradiční žďárská pouť přiná-
ší radost, ale i omezení. Méně se již 
radují obyvatelé okolí a řidiči, to 
kvůli hluku, dopravním komplika-
cím či rušení zastávek MHD.

O ozvučení atrakcí
Hlasitost atrakcí je každoročně 

tématem veřejnosti. Proto se hodí 
následující přehled, jak budou pro-
vozovány:

St 9. 5. - atrakce „pojedou“ do 

20.00, bez hudby. Povoleny jsou 
pouze krátké zvukové zkoušky při 
instalaci, ale až od 14.30 hod.

Čt 10. 5. - atrakce s hudbou od 
14.30 do 19.00; poté bez hudby do 
20.30 hod.

Pá 11. 5. a so 12. 5. - atrakce nově 
s hudbou do 22.00 (v pátek až od 
14.00), poté bez hudby do 24.00 
hod. 

Ne 13. 5. - s hudbou do 19.00, bez 
hudby do 21.00 hod.

 (Pokračování na str. 2)

Vypukne Tradiční žďárská pouť
Od 7. do 14. května 
dopravní omezení 
a změny v MHD…Dnes přinášíme:

T� DIČNÍ ŽĎÁRSKÁ POUŤ se váže ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, v jehož okolí pouť ještě do konce 
70. let 20. století probíhala.  Foto: Lenka Kopčáková

je sociální centrum
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(Dokončení ze str. 1)
Kancelář pořadatelů

Kancelář pořadatelů bude opět 
ve vchodu zimního stadionu, a od 
pátečního odpoledne v ní bude stá-
lá služba.

„Spolupráce s městskou policií fun-
guje jak při najíždění atrakcí, tak 
v průběhu poutě samotné,“ dodává 
úřednice.

O každodenní úklid celého areá-
lu poutě se postará úklidová firma 
Úsvit, a rozmístění a vyvážení kon-
tejnerů zajistí odpadová firma AVE. 

Mobilní WC zdarma
V dějišti pouti kolem zimního sta-

dionu najdeme šest mobilních toa-
let, a dvě budou k dispozici na zele-
nohorském poutním místě. „Jejich 
použití je zdarma, a samozřejmostí 
je průběžný servis,“ říká M. Šustrová. 
Návštěvníkům budou k dispozici 
také veřejné toalety v budově zim-
ního stadionu.

Zákaz parkování a vjezdu
V pouťovém týdnu od 7. 5. do 14. 

5. (včetně) nebude možné odstavit 
vůz na parkovištích u Sport–Baru 
a v ulici Libušínská, podél komu-
nikace vedoucí na Klafar. Až sem 
zasahuje dějiště pouti, která zabere 
celou sportovní zónu, od haly TJ až 
po fotbalový stadion. 

„Prosíme občany, aby v uvedené 
době využili jiná parkoviště ve měs-
tě, zejména u Domu kultury, České 
pojišťovny, pod Lidlem, a centrální 
parkoviště,“ vzkazuje Marie Šustro-
vá. Prostor zmíněných parkovišť je 
třeba vyklidit v pondělí 7. 5. do ran-

ních 7.30 hodin! 
Ve stejném termínu (7. –14. 5.) 

bude zakázán vjezd nákladních 
vozů do ulice Šípková a částí ulic 
Libušínská a Studentská.

V pouťovém mumraji bude také 
na tři dny (11. - 13. 5.) uzavřen spo-
jovací most mezi Libušínem a Kla-
farem. Most totiž o pouti ústí přímo 
mezi atrakcemi. Pro pěší zůstane 
průchozí.

Řidičům bude o pouti umožně-
no zaparkovat v ulici Sázavská a na 
mostě, musí si ale najet od Klafaru. 
Na pouť si pak přes most dojdou 
pěšky.

Pozor, změny v MHD
V pouťovém týdnu od 7. 5. do 

14. 5. si také dejme pozor na zruše-
ní zastávek MHD v lokalitě pouti. 
Využít můžeme nejbližší nástupní 
místa. Zde je přehled:

Libušínská: 
linka č. 1 - nejbližší zastávka Stu-

dentská
linka č. 4 - nejbližší zastávka Won-

kova, Žižkova
linka č. 5 - nejbližší zastávka Hav-

líčkovo nám.
linka č. 8 - nejbližší zastávka Won-

kova
Libická:
linka č. 1 - pro spoje č. 3 a 5 je zru-

šena pro druhý průjezd, pro spoj č. 
2 je náhradní zastávkou Brodská, 
obch. domy 

linka č. 3 - náhradní zastávka 
Brodská, obch. domy

linka č. 8 - náhradní zastávka 
Brodská, obch. domy

Sázavská: zrušena bez náhrady.
 -lko-

Vypukne Tradiční žďárská... 

Již druhý ročník celostátního 
happeningu „ZUŠ open“ chys-
tají na čtvrtek 24. května „zuš-
ky“ v celém Česku.
� Lenka Kopčáková

Stejně tak i ve Žďáře. Při ZUŠ open 
předvedou žáci a studenti Základní 
umělecké školy Františka Drdly své 
pořady odpoledne na Doležalově 
náměstí, v Městském divadle, a třeba 
na Staré radnici či v centru… 

Mimochodem, škola i slavný žďár-
ský houslový virtuos, jehož jmé-
no nese, mají letos výročí. Franti-
šek Drdla se narodil 28. 11. 1868; 
Hudební škola ve městě Žďáře byla 
Zemskou politickou správou úřed-
ně potvrzena 22. 5. 1928… Ale díky 
dalšímu rodáku, Antonínu Hromád-
kovi, který byl inspektorem hudeb-
ních škol, se už skoro celý rok 1927 
na hudební škole ve Žďáře vyučova-
lo.

Letošní ročník celostátní akce 
ZUŠ Open svým rozsahem aspiru-
je na kulturní událost roku, s nej-
větším počtem zapojených účinku-
jících po celé ČR, a tento den bude 
patřit všem malým umělcům. 

Happening opět nabídne nespou-
tanou radost z hudby, tance, divadla, 

výtvarného umění i dalších aktivit 
v českých „zuškách“. Hlavním garan-
tem akce je Nadační fond Magdale-
ny Kožené.

„Letos rekordních 400 ZUŠ připra-
vuje na několik set akcí, které se budou 
odehrávat zejména na veřejných pro-
stranstvích, na více než 300 místech 
po celé republice. Společně tak upozor-
ní na význam uměleckého vzdělávání 
i mimořádnou práci pedagogů základ-

ních uměleckých škol,“ uvádí Anna 
Vašátková z národního pořadatel-
ského týmu. 

Do jednotlivých akcí se dokonce 
zapojí řada profesionálních uměl-
ců, včetně symfonických orchestrů 
a kulturních institucí či festivalů, v 
čele s Pražským jarem. 

Na otázku ŽN, jak na loňský pre-
miérový ročník zareagovala veřej-

nost, a zda pořadatelé získali, a letos 
zařadili, nějaký zajímavý podnět od 
lidí, Anna Vašátková říká, že loni se 
při prvním ročníku akce setkali jen 
se samými pozitivními reakcemi.

„Lidé neskrývali své nadšení nad 
vysokou profesionalitou prezentova-
ných programů a kvalitou vystoupe-
ní dětí. Diváci jednoznačně vnímali 
poselství sdílené radosti z umění, často 
pod širým nebem,“ dodává.

Podnětů od diváků prý sice mno-
ho nebylo, ale zato přímo od škol 
jich přišlo velké množství. Čiší z 
nich nadšení, chuť pokračovat v 
nakročené spolupráci. „Navršilo se 
nám mnoho nápadů, jak ještě společ-
nými silami prezentaci základního 
uměleckého školství posílit. Některé se 
podařilo zapracovat už do letošního 
ročníku,“ říká mluvčí projektu. 

Na mysli má třeba společnou pre-
zentaci škol na půdě Senátu a posí-
lení spolupráce škol a profesionál-
ních kulturních institucí.

O žďárském dějství více na str. 23.

OhLéDNUtí za loňským ZUŠ Open ve Žďáře, který upoutal kolemjdoucí. 
 Zdroj: webový archiv školy.

ZUŠ Open aspiruje na událost roku

Na náměstí, v divadle
i na radnici….

V létě začne zateplování svobo-
dáren č. 3 a 7 na Stalingradě, při 
kterých kromě nové fasády dojde 
i k výměně oken, obnově podlah 
a stropů v suterénu a opravě půd 
domů. 

Práce na obou domech poběží 
od července do října. Firma bude 
mít na zakázku rovných 120 dní. 
Výměna oken bude, dle domluvy 
s nájemníky, probíhat za provozu, 
vždy během jednoho dne.

Jak informuje starosta Zdeněk 
Navrátil, stávající dotační obdo-
bí není rekonstrukcím a projektům 
zateplování mnoho přívětivé. Žďár 
si podal žádost o dotaci na ener-
getické úspory bytových domů, a 
to, že je součástí Koordinované-
ho přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám, mu nejspíš při bodování 
komise v programu IROP pomoh-

lo. Zakázka je vyprojektována na asi 
7,3 mil. Kč, z toho dotace činí 40 
%. Právě běží soutěž na zhotovitele, 
která má cenu rekonstrukce snížit.

„Do konce května bychom měli mít 
hotový i projekt na zateplení svo-
bodárny ,čtyřky.´Opět požádáme 
o dotaci z IROPu“,  uvádí starosta 
Zdeněk Navrátil. 

Z celkem sedmi svobodáren měs-
ta je už z dřívějška opravená jed-
nička, dvojka a částečně i šestka. 
Většina majitelů soukromých bytů 
v sídlišti již úpravy na domech pro-
váděla. 

„Mám radost, jak lidé ve spolupráci 
s městem spravili ,věžičku´, a domy v 
okolí zachovaly sgrafita,“ upozorňu-
je  starosta. Oba projekty čerpaly 
z programu na podporu kulturních 
památek a architektonicky cenných 
staveb. -lko-

Plánují opravy svobodáren
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Druhé květnové úterý má ve 
Žďáře svoji premiéru Lidová 
krojová pouť ke sv. Janu Nepo-
muckému na Zelené hoře.
� Lenka Kopčáková

Lidovou krojovou pouť pořádá k 
letošnímu stému výročí republiky 
společnost Putování za Santinim, spo-
lu s Farností Žďár 2. Má podporu rad-
nice a majitelů zámku.

Akci přibližujeme s předsedou 
sdružení Stanislavem Růžičkou. 

Nadšenci, jak říká, přišli na nápad 
poté, co byla počátkem letošního roku 
řada tradičních míst v republice pro-
hlášena za Národní kulturní památku. 
„Zelená hora má dokonce statut nejvyšší. 
Je památkou skutečně světovou, a jsme na 
ni oprávněně hrdí. Navíc je po celé Vyso-
čině řada folklorních souborů, které, jak 
věříme, přijmou naše pozvání,“ vysvětlu-
je Růžička, sám člen účinkující Horác-
ké cimbálové muziky. Pozvání dostaly 
i farnosti v brněnské diecézi. 

Cíl pořadatelů je prý zcela prostý. 
„Chceme se společně, bez velkých nákla-
dů a složité organizace, sejít. A pouť 
k patronu země, sv. Janu Nepomuckému, 
je podle nás opravdu dobrá příležitost,“ 
dodává Stanislav Růžička. Doufá, že 
akce účastníky společně obohatí, a za 
rok se tu potkají znovu.

Náš průvodce pro zajímavost vysvět-
luje historické souvislosti. 

Kostel je korunou kraje
Město Žďár, se svou největší 

památkou, poutním kostelem sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
leží historicky na hranicích Čech a 
Moravy. Už před stovkami let měl 
zdejší klášter přídomek „na pome-
zí“, a podobně je na tom Kraj Vysoči-
na, rozkládající se po obou stranách 
zemské historické hranice. 

Do svatojánského kostela, už od 
jeho vysvěcení r. 1722, směřovaly 
desetitisíce poutníků z rozsáhlého 
hraničního regionu. 

„Tradice žďárských poutí ke sv. Janu 
Nepomuckému nebyla nikdy po celých 
300 let přerušena.  Dokonce ani teh-
dy, když kostel a klášter byly poškoze-
ny velkými požáry. Po zrušení klášte-
ra císařem Josefem II. se stal kostel na 
Zelené hoře opravdovým symbolem 
slavné minulosti kraje,“ říká patriot.

Na přelomu 19. a 20. století došlo 
k přirozenému přírodnímu zalesnění 
svahů kolem kostela. Zájmem minu-
lého režimu prý ale nebylo slavný 
kostel znovu přiblížit lidem. A tak 
zarůstal korunami vzrostlých stro-
mů… „Z tradičních poutí k patronu 
české země se stala přehlídka koloto-
čů, pozlátek a světské marnosti,“ litu-
je Stanislav Růžička. Teprve až po 
přijetí kostela do seznamu památek 
UNESCO došlo k úpravám okolí a 
odlesnění kopce. „Dnes je poutní kos-
tel opět korunou svého kraje i města,“ 
oceňuje.

Nejméně posledních 10 let se o 
zelenohorské pouti objevují i krojo-
vaní návštěvníci. Obléci se do slav-
nostního kroje znamená pro patri-
oty projev národní hrdosti a úcty k 
probíhající pouti.

Jak pořadatel vysvětluje, město 
Žďár leží historicky na moravské 
straně zemských hranic, a žďárské 

farnosti jsou posledními na západní 
straně brněnské diecéze. 

Tradice krojů se vrací
„A právě na Moravě je řada slavných 

poutních míst, např. sv. Antonínek v 
Blatnici, Svatý Hostýn, či Žarošice… 
Tam všude se na poutě chodí v tradič-
ních krojích,“ říká S. Růžička

A tak se občas stalo, že nějaký pout-
níček doputoval v kroji i na naši Zele-
nou horu. Díky tomu se tradice zača-
la po desítkách roků vracet. „…A 
v ambitech kostela se znovu objevily 
malebné horácké kroje,“ vítá patriot.

O pouti bývá v kostele slavena řa-
da mší svatých, a přichází na ně tisíce 
zbožných návštěvníků...

„Naším cílem tedy není obnovení něče-
ho, co tu i po staletích stále je. Při letoš-
ním - zkušebním ročníku chceme jenom 
přidat další příležitost vidět a navštívit 
Zelenou horu jinak,“ říká. Proto také 

pořadatelé předsunuli konání lidové 
krojové pouti před termín té hlavní 
pouti. 

„Vyhneme se tak ozvěně kolotočů a 
pouťového jarmarku. Necháme radě-
ji zaznít poutním a lidovým písním, 
v podání folklorních souborů a příslušní-
ků moravských farností,“ očekává pořa-
datel.

Součástí nové lidové slavnosti bude 
i procesí ze zámecké baziliky na Zele-
nou horu, za účasti folklorních sborů 
a kulturních nadšenců.

 
Mši vystřídá folklór

V původním procesí se nosívaly i 
znaky cechů. Zda se zúčastní i někte-
ré dnešní žďárské podniky, to pořada-
tel netuší. „V historických záznamech je 
skutečně přesně popsáno složení a řazení 
poutních průvodů. Ale není našim cílem 
vracet se o celá staletí zpátky. Chceme 
nechat věcem přirozený průběh,“ říká 
Stanislav Růžička.

Cílem prý není vytváření představe-
ní pro diváky. Každý příchozí se sta-
ne poutníkem, a měl by v průvodu 
vystoupat poutní cestou na Zelenou 
horu a zúčastnit se poutní mše svaté. 
„Jinak si neumíme ani představit smy-
sl jeho účasti,“ míní Stanislav Růžič-
ka, předseda spolku Putování za San-
tinim.

Po ukončení mše svaté si soubory i 
návštěvníci vytvoří vlastní originální 
program v ambitech a okolí kostela. 
Mnozí z nich jsou připraveni předvést 
své vlastní folklorní, taneční či pěvec-
ké pásmo, a tak přidat něco do společ-
né oslavy sv. Jana Nepomuckého, a k 
výročí založení republiky.

TAk To Byl 17. květen 2008, těsně před čtvrtou odpolední. krojovaná rodinka 
nám cestou na pouťovou mši ochotně zapózovala. …Jen ty děti už jim za deset let 
asi poněkud vyrostly…  Foto: Lenka Kopčáková

Ke kostelu vystoupá krojované procesí
Program Lidové krojové
pouti ke sv. J. Nepomuckému:
� 9.00-10.00 Shromáždění 
účastníků v areálu zámku. 
� 10.00 Procesí účastníků z 
baziliky P. Marie do poutního 
kostela na Zelené hoře.
� 10.30 Poutní mše svatá.
� 12.00-15.00 Prohlídka pout-
ního kostela, baziliky a barok-
ní galerie s přednáškou; folklor-
ní veselice (Venkovská kapela, 
Horácká cimbálová muzika).

Po prázdninách začne rekonstruk-
ce bývalé vodárny v rohu Farských 
humen, směrem k jezu. Vznikne tu 
nejen lepší zázemí pro skauty a Duhu, 
ale i centrum vzdělávání v přírodních 
vědách a technických oborech…

Město na přestavbu získalo dota-
ci přes 8 mil. Kč z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP). „S kapitánem Junáka – čes-
kého skauta přístavu Racek, Petrem 
Bednářem, o rekonstrukci mluvíme již 
nejméně šest let. Hledali jsme možnosti 
získání dotace,“ ohlíží se starosta Zde-
něk Navrátil. 

Stauti se sice o bývalou vodárnu 
Žďasu z konce 50. let starají, ale budo-
va skládající se z technické přízemní 

haly a několika místností v patře, je už 
v tristním stavu. Město získalo objekt 
do majetku v 90. letech, a už tehdy byl 
značně chátrající. 

Podporu z IROPu získalo město ve 
spolupráci se skauty, Duhou a dalšími 
organizacemi, např. 3. ZŠ. A nyní se 
vyplatilo, že se Žďár před lety přihlásil 
ke Koordinovanému přístupu k sociál-
ně vyloučeným lokalitám. 

„Díky tomu jsme byli hodnoceni úpl-
ně mimo a nemuseli soutěžit s ostatními 
projekty o finance. Získaná dotace  8,3 
mil. kč je odměnou za to, že jsme se 
nebáli pracovat se  ,sociálně vyloučenou 
lokalitou´“, říká starosta. 

První patro se změní v klubovny a 
učebny, kde bude probíhat vzdělává-

ní dětí a mládeže v přírodních vědách 
a technických oborech matematiky. 
Udržitelnost projektu v klubovnách a 
učebnách potrvá pět let.

V přízemí vznikne přednášková 
místnost se sociálním zázemím, ale tu 
si město ponechává jako neuznatelnou 
část stavby. Jinými slovy, přednáško-
vý sál postaví za své, a nebude se tak 
muset v pětileté udržitelnosti (pod-
mínky projektu) ohlížet, zda pořady 
v sále mají charakter dotované oblas-
ti. Třeba při pořádání koncertů, nebo 
když bude sál mokrou alternativou 
pořadů na Farských humnech… 

Přestavba celé budovy má stát přes 
13 mil. Kč, způsobilé náklady jsou 
přes 9 mil. Kč, a z toho je 90 % dotace. 

Město tedy z evropských fondů obdrží 
8,3 mil. Kč. Zbytek doplatí samo.

„Náklady v rozpočtu města jsme si roz-
ložili na dva finanční roky. letos jde do 
zahájení stavby necelých 5 mil. kč, zby-
tek příští rok,“ vysvětluje místostarosta 
Josef Klement.

Stavět se má začít letos po prázdni-
nách, aby zase po prázdninách roku 
2019 bylo dílo hotové. Současně dojde 
i k úpravě okolí, takže zmizí poslední 
nevzhledné místo parku.

Do rozpočtu 2019 půjde záměr na 
zokruhování cyklostezky. A vznik pro-
menády. Pokud vyjde i dotace IROPu 
na žďárské cyklostezky, na Farčatech při-
byde lávka na druhou stranu řeky a cyk-
lostezka směrem k ulici 1. Máje. -lko-

Vodárna bude vzdělávacím centrem
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z04-skloE

Ve Žďáře začne proces rozdávání bio-
kompostérů lidem, kteří o ně při kam-
pani města v roce 2016 projevili zájem. 

Jde zejména o lidi z domků se zahrád-
kami. Za to, že nádoby získají od města 
zdarma do výpůjčky, budou sami zbyt-
ky zeleně zpracovávat na kompost. Pak 
by se mělo omezit vyvážení do klasic-
kých odpadových hnízd, a tím klesnout 
i náklady města za ukládání bioodpadu. 

Pro úplnost: uložení běžného komu-
nálního odpadu na skládce stojí 950 
Kč/ tunu, a uložení biomasy 300 Kč/
tunu. Kompostéry již úspěšně vyzkou-
šela místní část Mělkovice, jíž byla cena 
odpadu ponížena. 

Městu se podařilo získat dotaci 
z operačního programu Životní pro-

středí. Objednaných 300 komposté-
rů, a k tomu dva kontejnery na textil 
do sběrných hnízd, vyjde na 1,2 mil. 
Kč, ale dotace pokryje celých 85 % 
nákladu, takže městu zůstane dopla-
tit 100 tis. Kč. 

Jakmile bude vybrán dodavatel kom-
postérů, úřad začne lidi oslovovat dle 
seznamu, zda stále platí jejich zájem. 
Pak budou kompostéry umisťovány na 
jejich pozemky. „V rámci udržitelnosti 
projektu je nutné, aby nádoby byly pět let 
v majetku města, což provedeme formou 
smlouvy o výpůjčce,“ informuje starosta.

V roce 2016 si radnice nechala zpra-
covat audit odpadového hospodářství, 
z něhož vyplývá, že ušetřit by se dalo 
právě v nákladech za biosložku. -lko- 

Lidé obdrží biokompostéry
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Renovovat starý dům, to chce hodně 
nadšení a odvahy. Když pak dům vydá svá 
tajemství, je to jako detektivka, v níž se 
skládají střípky příběhů, věků i lidí… 
� Lenka Kopčáková

Přesně to lze říci o bývalém hotelu Veliš na 
náměstí Republiky. Do jeho rekonstrukce se před 
dvěma lety pustili manželé Ulrichovi, přízniv-
ci staré městské architektury To ale netušili, jaká 
překvapení na ně ve Žďáru čekají.

…Třeba při demolici sousedního objektu v led-
nu 2015, kdy se Veliš otřásal od gotických zákla-
dů až po lva na atice... Nebo když se při demon-
táži příček propadl strop ve třetím patře...

A když mistr zednický zcela náhodně objevil 
renesanční fresky... Zajímavý je i výčet osobnos-
tí českého národního života, které ve žďárském 
hotelu přespávaly. Koneckonců, neobvyklý je i 
příběh samotného Ottokara Veliše. Úspěšného 
hoteliéra a starosty města. Za jeho starostování 
bylo např. zavedeno pojmenování ulic ve Městě 
Žďáře, zasloužil se o zbudování železnice Němec-
ký Brod – Žďár, a železničního spojení s Brnem 
přes Tišnov, a zapracoval na obnovení žďárského 
Sokola...Ale pěkně po pořádku.

„S nápadem přišel manželův společník Daniel 
Šplíchal, který dům objevil v nabídce, a hned se pro 
něj nadchl,“ vzpomíná spolumajitelka Vlasta Ulri-
chová na koupi zuboženého domu. Jak vzápětí 
zjistili, hotel Veliš býval v době své slávy nejho-
nosnějším domem ve Žďáře. Jen ho vyloupnout 
z této pomyslné skořápky... 

Byť jsou majitelé odborníky na lesnictví, pojí je 
láska k historii, a rozhodně jim nechybí pokora k 
dílu předků. Jak naše průvodkyně říká, za sebou 
už mají několik renovací starších měšťanských 
domů, a zkušenosti se jim nyní hodily. Investo-
ři se rozhodli dům zmodernizovat k potřebám 
dnešního komfortu a proměnit ho v rezidenci, se 
zachováním historických prvků…

 
Cíl: vrátit lesk a noblesu

 Moc jsme si přáli navrátit domu jeho lesk a noblesu, 
jakou měl díky Ottokaru a Marii Velišovým po přestav-
bě v roce 1906,“  ctí Vlasta Ulrichová. 

Noví vlastníci začali hned pátrat po příbězích 
domu, i jeho starých plánech. Oslovovali archivy a 
muzea. Důležité dokumenty získávali od pamětníků 
a posledních majitelů domu, rodin Pličžkovy a Kare-
novy. 

Jak ale zjistili, pro soukromé osoby je někdy bádá-
ní v archivech složitější. „Vzpomínám, jak nám paní 
archivářka nemohla zapůjčit vzácné historické doku-
menty. Omlouvala se, že je nemůže dát z ruky…A tak 
jsme si s dokumenty půjčili i paní archivářku, a zamí-
řili k velké kopírce na Žďas. Po získání kopií jsme ji, 
i s dokumenty, v pořádku vrátili,“ směje se Zdeněk 
Ulrich.

A odvaha k nesnadnému dílu? Ta prý pramenila 
z víry ve výsledek. „S manželem jsme nadšenci pro his-
torii a historické objekty, a tento dům nás prostě dostal,“ 
ohlíží se naše průvodkyně. Prohlídku stavby v je-
jím závěru absolvujeme spolu s historiky města. A 
tak my, z redakce ŽN, tiše posloucháme, ať se něco 
dozvíme… 

Dnes už se paní Vlasta usmívá, ale Ulrichovi prý 
mají za sebou perné chvilky.

„Těsně před Vánocemi roku 2014, přesně v den pod-
pisu kupní smlouvy, jsme obdrželi anonym, zda víme o 
statickém posudku, že Veliš nepřežije demolici sousední-
ho objektu,“ vzpomíná majitelka. A když po Novém 
roce začala demolice, majitelům historického domu 
skutečně nastaly bezesné noci. 

Veliš byl totiž z dřívějška propojen s vedlejším 
Bílým lvem několika prostupy. Oba hotely spravova-
ly Restaurace a jídelny.

Vypovídající je zápis v diáři investora z ledna 2015:
…Demolice. Veliš se otřásá od gotických základů 

až po plastiku lva na atice…Z boční stěny vypadávají 
kameny a cihly. Voláme stavební úřad a postupně také 
tři statiky…

Veliš vydržel, a my také…
Vlasta Ulrichová je ráda, že toho období je za 

nimi. „Bohužel, když se povolovala demolice sou-
sedního objektu, bývalí vlastníci Veliše si ve sta-
vebním řízení nedali žádné podmínky. Stavební 
úřad tedy neměl možnost pro nás způsob demolice 
ovlivnit,“vysvětluje. Ulrichovi tedy prosili přímo 
majitele Bílého lva, aby demoloval šetrnějším 
způsobem, s menším využitím těžké techniky. 
Dohodli se. Také i na tom, že pro jistotu zůstane 
stát stěna, která nejvíce přiléhá k Veliši. Bude pak 
zakryta při stavbě nového Bílého lva…

Nejobtížnější fáze rekonstrukce ale, dle výpo-
vědi majitelky, nastala, když se objevily statické 
problémy domu. Při demontáži příček ve třetím 
patře se propadl celý strop. Bylo jej třeba obnovit. 

Statik zjistil, že při rekonstrukci domu v 70. 
letech byl strop nesprávně uložený. Také v západ-
ní části domu bylo třeba zdemontovat stávající 
trámy, ošetřit je, a znovu uložit. Bylo nutné sáh-
nout do projektu a přepočítávat statiku.

Další závažnou závadou bylo narušení krovu, 
způsobené nedokončenou rekonstrukcí v roce 
1940. Tehdy se prováděla nadstavba o další patro, 
a kvůli válečným událostem byla zrealizována jen 
v jižní části domu. Vazné trámy byly až donedáv-
na přerušené…

Náročné období. Stejně, jako finále. „Stavba 
byla hodně komplikovaná a trvala dlouho. Odmítali 
jsme ale slevit z kvality, a bylo to vyčerpávající. Ale 
Veliš vydržel, a my taky,“ cítí úlevu majitelka histo-
rického domu.

Veliš je dnes nejkrásnějším měšťanským domem 
ve Žďáře. Až z toho mrazí, kolik podobných sta-
rých „klenotů“ padlo při nešetrném vybourání 
východní části náměstí před zhruba 40 lety! Na 
starých snímcích domů vidíme gotické oblouky, 
i renesanční arkýře…

Už jen pár domů…
Ještě že pár měšťanských domů podobného stáří 

zbylo kolem Staré radnice. A Veliš je jako kamen-
ná kronika…

Po vstupu do suterénu domu se rázem ocitne-
te ve vrcholné gotice. Stačí překonat pár scho-
dů, a už jsme v renesančním průjezdu, zaklenu-
tém v 16. věku…V prostorách bývalého lokálu 
jsou klenby o sto let starší..A prvky secese, který-
mi Veliš na dálku září, poznáme i na kamenném 
schodišti, a v obytné části domu. Klenby zadní 
kavárny vznikly v počátku 20. století…

Ale největší překvapení majitelům přineslo pre-
zidentské apartmá v prvním patře. Je dokladem 
zlaté éry domu. 

„Když jsme objevovali historii domu za pomoci 
lidí z muzea, z  památkové péče a archivu, byla to 
vzrušující cesta proti proudu času,“ ohlíží se paní 
Vlasta. 

Schodiště bývalo jinak
Původní schodiště, snad ještě z gotické éry 

domu, vedlo do patra z průjezdu. Dnes ho nazna-
čuje očištěný kamenný schod na levé stěně síně, 
hned vedle cedulky „Kulturní památka“. 

Později se do patra stoupalo pohodlněji, a sta-
ré schodiště bylo zaházeno sutí. „Když se při zed-
nických pracích objevil původní schod, chtěli jsme 
schodiště obnovit, ale neprošlo to z hlediska úniko-
vé požární cesty,“ říká Zdeněk Ulrich. Pro zdejších 
14 bytů musí být úniková cesta široká minimál-
ně 115 cm, schodiště musí mít madla, a ani svou 
strmostí by se na původním místě nevešlo do 
norem. 

Úplně nové schodiště v secesním stylu nyní 
obtáčí samý střed domu, nad gotickým klenutým 
sklepením z 2.poloviny 14. století. „Schodiště jsme 
kopírovali na centimetry kolem této klenby, aby nám 
vyšlo,“ líčí Zdeněk Ulrich složitosti stavby.

Majitelé měli štěstí, na půdě objevili zlomek 
secesního zábradlí. Věnovali jej Regionálnímu 
muzeu, ale předtím ještě na Plzeňsku našli slévár-
nu, která dle vzoru vyrobila krásné zábradlí ješ-
tě starými kovoliteckými postupy. Díky mistrům 
devíti řemesel se tak schodiště stalo skutečným 
srdcem domu Veliš.

Ledárna pod klenbou
Ze stavebně-historického průzkumu, který zpra-

coval Jaroslav Sadílek, vyplývá, že gotický zakle-
nutý sklep má podélnou orientaci, od dnešního 
schodiště až do náměstí.

Bývala tu ledárna vytesaná ve skále, ostatně celý 
starý Žďár prý leží na skále. Do ledárny si hostin-
ští nechávali na sezónu vozit led z řeky Sázavy. 

Stěny průjezdu jsou gotické a klenby renesanč-
ní. Nejstarší levá strana (s objeveným schodem)
je z pol. 14. století, protilehlá stěna je asi o sto let 
mladší, ale stále ještě gotická. Rozšíření chodby 
směrem ke dvoru mělo nejspíš praktický důvod, 
k odstavení povozu. Průjezdem směrem k poště 
budeme nově chodit po dlažbě z dubových špalí-
ků.  (Pokračování na str. 8)

Velišův hotel je jako kamenná kronika

TO je OnA, renesanční komnata, kde se při obnově dobové výzdoby činili ještě v dubnu restaurátoři. 
 Foto: Lenka Kopčáková
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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 v prvním 
kole do 6. 5. 2018 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!

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

 

ZDARMA*

WWW.OPTIKLATAL.CZ

*

Po úspěšném loňském roce pokra-
čuje série úspěchů našich žáků 
v soutěžích v matematice. V mate-
matické olympiádě v kategoriích žá-
ků šestých, sedmých a osmých tříd 
získali naši studenti dvě první místa 
a jedno druhé místo. Také v mezi-
národní soutěži Matematický klo-
kan vyhráli v okresním kole, „co se 
dalo“. V kategorii Benjamin (6. a 7. 
třída) jsme získali první místo a v 
kategorii Kadet (8. a 9. třída) jsme 
dokonce obsadili všechna tři prv-
ní místa! Co stojí za takovým úspě-
chem? Práce, sebevzdělávání, zkuše-
nosti a nadšení učitelů.

Pedagogové Bigy již čtvrtým 
rokem budují novou koncepci výu-
ky matematiky na nižším gymnáziu. 
Dnešní děti vstupují do zcela jiné-
ho světa, než do jakého vstupovali 
jejich rodiče, o prarodičích nemlu-
vě. Generační rozdíl je tak propast-
ný, že vyžaduje změnu výukových 
metod. To si na Biskupském gym-
náziu dobře uvědomujeme, a pro-
to metodu frontální výuky dopl-
ňujeme (i za pomoci projektu EU) 
metodami modernějšími. Naši kon-
cepci výuky matematiky stavíme 
na několika pilířích. Respektujeme 
individualitu dítěte, frontální výuku 
nahrazujeme mnohem účinnějším 
kooperativním učením, které lze 
ovšem realizovat pouze s vhodnými 
výukovými materiály. Proto využí-

váme kvalitní učebnice matematiky, 
které umožňují jak individualizaci 
výuky, tak i kooperativní učení.  U 
žáků gymnázia je pravděpodobné, 
že se budou matematice věnovat na 
vysokých školách a že bude mate-
matika součástí jejich profese. Proto 
také dbáme na to, aby si děti osvo-
jily matematické „řemeslo“ (časté 
procvičování a za� xování naučené-
ho), a vytváříme vlastní sbírky pří-
kladů.

Výuka matematiky na Bigy je sou-
částí základní koncepce vzdělávání 
žáků na našem gymnáziu.  Snažíme 
se systematicky rozvíjet ten největší 
dar, jaký může společnost mít, a tím 
je talentované dítě. Poskytujeme 
dětem volnost v kreativním myšle-
ní, nenutíme je k uniformitě, nesva-
zujeme jednotnými postupy. Nabí-
zíme jim celou škálu nepovinných 
předmětů a aktivit, ve kterých se 
mohou rozvíjet nad rámec základ-
ního vzdělání. 

 Mgr. Simona Kadlčíková

Nová koncepce výuky matematiky 
na Bigy přináší další úspěchy

Také letos jsou žáci Bigy úspěšní v matematice
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Velišův hotel je jako kamenná kronika

SeceSní panny na průčelí domu se po letech dočkaly zlata. Zatírání slabých 
plíšků štětečkem je titěrným procesem.

V době zlaté éry Veliše měli hosté k dispozici stanoviště taxi. Možná po zhruba 
sto letech vznikne nový snímek stejné scény… 

 

(dokončení ze str. 6)
O jedno století zpět…

V domě, který si Veliš vybral k 
přestavbě, byl do začátku 20. stole-
tí zájezdní hostinec, orientovaný do 
náměstí. Na první pohled tuctový 
měšťanský dům skrýval za nenápad-
nou fasádou historii šesti staletí…
Zásahem se změnil v krásný hotel 
v secesním stylu…

Motivy reliéfů K. H. Borovského, 
J. A. Komenského a P. Chelčického 
na průčelí domu naznačují, že Veliš 
byl velkým vlastencem. Výzdobu 
vytvořil olomoucký sochař Vlasti-
mil Amort. Nejpůsobivější je výjev 
upálení Mistra Jana Husa od Viléma 
Amorta. Nad vším bdí plastika Čes-
kého lva na štítě domu, od novoměst-
kého sochaře Jana Štursy. Je symbo-
lem našeho národa. Lev trhá okovy 
a pravou tlapou spočívá na knihách, 
představujících vědění. Tehdy odváž-
ný vlastenecký vzdor proti Habsbur-
ské monarchii…

Mezi Velišovými hosty býva-
ly významné osobnosti tehdejšího 
veřejného života. V hotelu opako-
vaně přespával prof. T. G. Masaryk, 
tehdy ještě poslanec, a hosty byli 
zakladatel Lidových novin Adolf 
Stránský, ministr národní obrany 
Václav Klofáč, spisovatel Josef Svato-
pluk Machar a další… 

 „Zachovaly se záznamy o tom, že 
když T. G. Masaryk jezdíval na let-
ní byt ke Skutči, navštěvoval ve Žďáře 
i ottokara Veliše,“ přibližuje Vlasta 
Ulrichová. 

Poslanec prý spával v nejlepším 
apartmá. Dnes se právě v tomto 
pokoji ukázalo, že dům měl i jedno 
renesanční tajemství. To ale bylo ve 
Velišově době ukryto za stropní klen-
bou. Když tedy Masaryk uléhal, nad 
hlavou měl barokní strop, aniž by 
tušil, co ukrývá… 

Fragmenty renesanční klenby a 
výmalby tu zcela náhodně objevil 
zednický mistr při nedávných opra-
vách a otloukání zdiva.

„V Masarykově pokoji se údajně 
nacházela luteránská měšťanská kap-
le, a později přijímací síň purkrabího a 
hejtmana Reka,“ osvětluje majitelka. 

V renesanční komnatě
Když vstupujeme do oné komna-

ty, na štaflích u stropu se zrovna činí 
restaurátoři, manželé Procházkovi. 

Původně zazděné, a nyní odkryté 
stavební prvky hned zaujaly regionál-
ní historiky. V dnešním předpoko-
ji totiž tuší výskyt černé kuchyně. V 
rohu u okna se zase v omítce rýsuje 
pozůstatek středověkého postranní-
ho sedátka…

Jak Pavel Procházka vysvětluje, jako 
první bylo nutné odbourat novější 
vrstvy zdiva až na renesanční dobu. 
Celý strop byl totiž přezděný barok-
ní valenou klenbou. „Hluboké plo-
chy byly doházené vápennou omítkou 
a zaplněné cihlou, takže při odkrývání 
nám celé kusy padaly na hlavu,“ vzpo-
míná. 

Jak dodává jeho manželka Miriam, i 
okno v pokoji je pozůstatkem barok-
ní přestavby. Kvůli ní část renesanč-
ních kleneb úplně zmizela. Také byly 
usekané ozdobné hřebínky i s erby, a 
ty bylo třeba nyní znovu domodelo-

vat. Podařilo se obnovit jen dva erby, 
ostatní v baroku definitivně zanikly.

Teprve pak čekala odborníky faj-
novější práce. Totiž restaurování a 
dotváření rostlinného ornamentu dle 
nalezených zbytků původní výzdo-
by. Torza výmalby musel restaurá-
tor chemicky oživit, aby ornament 
vystoupil. 

„Je to částečně rekonstrukce, protože 
opakujeme motiv na místech, kde je 
zřejmé, že se nacházel,“ říká Pavel Pro-
cházka. 

Na šedivém natupovaném podkla-
du kleneb se nyní vinou ornamenty 
v oranžovo-hnědých tónech. 

Otazníky nad erby
Do bílých erbů domaloval restau-

rátor středověký žďárský znak a zem-
ský znak s Moravskou orlicí. Zázna-
my k domu ze 16. století se nenašly, 
a není se čeho chytit. Původně moh-
ly být v místnosti nejméně čtyři erby.
Renesanční klenby totiž bývají posa-
zené zrcadlově proti sobě. Jak se ale 
historici a heraldici nakonec shodli, 
znaky Žďáru a Moravské orlice s nej-
větší pravděpodobností v komnatě 
byly. Mohly tu být i znaky cechů, ale 
to se už asi nikdy nedozvíme… 

„S rekonstrukcí jsme začali po novém 
roce, a s nutnými technologickými pře-
stávkami, kdy vyzrávaly domodelované 
části, skončíme nyní v dubnu,“ odha-

duje Miriam Procházková.  Restaurá-
toři vymalovali kromě kleneb v kom-
natě i sloupy s iluzivním vzorem, a u 
podlahy jejich dílo ukončuje mramo-
rovaný sokl v tónech dle nalezených 
zbytečků renesanční výzdoby. Míst-
nost bude nejspíš kanceláří, aby do 
ní měla veřejnost přístup… 

Dohady nad fotkami
Jak vypadala fasáda původního 

měšťanského domu před rokem 1906, 
se neví, protože tehdejší řemeslníci 
byli důkladní a otloukli ji až na zdivo. 
Současný detailní restaurátorský prů-
zkum zjistil, že od začátku minulého 
století dům dostal až devět nátěrů. 

Ulrichovi se rozhodli ctít rok 1906. 
K němu také nalezli nejvíce archivá-
lií. Obnova smetanově bílé fasády 
probíhala s podporou ministerstva 
kultury, které mělo požadavek na 
restaurátora s osvědčením MKČR. 
Na obnovu domu přispělo i město 
Žďár a Kraj Vysočina. 

Na své cestě ale investoři čelili růz-
ným překážkám. „např. za minulé-
ho režimu fasádu přeházeli cemen-
tovým pačokem, a tím ji uzavřeli. 
Fasáda nedýchala, a kvůli vlhkos-
ti začala odprýskávat,“ říká Zdeněk 
Ulrich. Práci si tehdejší odborní-
ci nedali ani s vypracováním relié-
fů. Velkou neznámou byla i otázka 
barevnosti a detailů oken a vrat. 

„Měli jsme jen černobílé fotografie, ale 
z nich se barva těžko odhaduje, a zlace-
ní se jeví jako tmavé,“ ohlíží se Vlasta 
Ulrichová. Nakonec pomohla kore-
spondence paní Karenové (manžel-
ky předchozího majitele) z konce 
60. let 20. stol s tehdejším Okresním 
stavebním podnikem. Psala stížnost, 
jak stavební dělníci při opravě necit-
livě postupují…že jde o památkově 
chráněný dům, a oni že nedodržují 
tuto barevnost a materiály...„a to bylo 
naše vodítko k rozložení barev,“ popi-
suje Vlasta Ulrichová jeden střípek z 
detektivky zvané Veliš…. 

Restaurátoři a štukatéři očistili fasá-
du od starých vrstev a doplnili chy-
bějící části reliéfů a bosáže. Překvape-
ním byla zelená barva markýzy, vrat a 
kovových ozdob, která se pak potvr-
dila i při škrábání. „barvu s názvem 
pruská modř jsme si nechali namíchat 
ve čtyřech odstínech. Vzorky jsme při-
kládali k obnaženým zbytkům. Trou-
fám si tedy říci, že máme přesně odstín 
z roku 1906,“ líčí Zdeněk Ulrich.

Panny se dočkaly zlata
Secesní panny na průčelí domu se 

po letech dočkaly zlata. Jejich čelen-
ky a náhrdelníky se rozzářily do dál-
ky. 

Pozlacování je titěrným procesem. 
Provádí se přikládáním slabounkých 
zlatých plíšků dohlazovaných ště-
tečkem…„pro tuhle práci je potřeba 
nesmírné trpělivosti, a taky nesmí fou-
kat vítr, jinak by plátkové zlato skonči-
lo na chodníku,“ směje se paní Vlasta.

Zlacení probíhalo přesně dle doku-
mentů z roku 1906.

Ono se totiž koncem první republi-
ky poněkud změnilo, asi z nedostatku 
financí. Ale Ulrichovi získali snímek 
ještě s „plným“ zlacením. Ze které ale 
byl doby?… 

„přišel na to můj kamarád, fanda do 
starých auťáků. na snímku totiž před 
hotelem stojí taxi - tatrovka. podle typu 
auta odhadl rok 1930,“ poodhaluje 
Zdeněk Ulrich další detektivní stří-
pek… 

Majitelé nechtěli nic slevit z auten-
tičnosti. „Když nám zlatnice zapo-
mněla na pannách pozlatit dva body, 
znovu jsem ji vrátil na lešení, aby dílo 
dokončila úplně přesně,“ ohlíží se maji-
tel. A pak se sundalo lešení. Vykouk-
la obnovená secese, a všichni zůstali 
ohromeni stát… Při otázce na cenu 
rekonstrukce se manželé shodují: v 
řádu desítek miliónů korun… 

Zvažují stylové otevření
Majitelé koketují s myšlenkou 

uspořádat slavnostní otevření Veliše 
ve stylu jeho největší slávy, kdy před 
hotelem měli stanoviště taxikáři.

„asi oslovíme veteránský klub, aby 
přistavil dobové taxi - vozy, a uděláme 
po zhruba sto letech novou fotografii 
stejné scény,“ plánuje majitel. Muzej-
níci nabídli zapůjčit cylindr starosty 
Veliše, i jeho snímek zamlada. Stavba 
by měla skončit do pololetí, během 
prázdnin se ve dvoře zazelená parčík. 
„naši akci chceme sladit se žďárským 
kulturním kalendářem. na podzim by 
se to hezky nabízelo u příležitosti stého 
výročí republiky,“ uvažuje Vlasta Ulri-
chová. Foto: Archiv manželů 
Ulrichových  a Regionální muzeum.



Rozšiřujeme kolektiv a nabízíme brigádu na pozici:

SERVÍRKA, ČÍŠNÍK , KUCHAŘ
POKOJSKÁ

 POMOCNÁ PRACOVNICE DO KUCHYNĚ
Nabízíme práci v mladém kolektivu, příspěvek na stravu, firemní oblečení.

Dobré finanční ohodnocení. Spropitné pro číšníky a servírky.
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www.balonovyhotel.cz 

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN
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Žďárští živnostníci a podnika-
telé mají právě jedinečnou mož-
nost zviditelnit se v regionálním 
či v celostátním měřítku, a hájit 
tak „barvy“ nejen své značky, ale i 
města Žďáru.

Již 13. ročník soutěže o nejlepšího 
letošního podnikatele a živnostníka 

právě začíná… 
V roce 2017 se přihlásilo 6.619 

podnikatelů a živnostníků z celé-
ho Česka. U nás v Kraji Vysočina to 
bylo 273 firem a 212 živnostníků.

Vítězství na krajské úrovni loni 
obhájila třebíčská firma Altreva, 
vyrábějící pracovní oděvy. Nejlep-

Začíná soutěž o českého podnikatele
a živnostníka letošního roku

ší krajskou živnostnicí za rok 2017 
byla zvolena kadeřnice Helena Pudi-
lová z Jihlavy. 

Soutěžící nejen, že o sobě takto 
dají vědět, ale otevírá se jim i mož-
nost k navázání přátelství a nových 
obchodních vztahů. Mnohdy díky 
soutěži rozjedou  vlastní byznys na 
plné obrátky… 

Registrace do podnikatelských 
soutěží Firma roku 2018 a Živnost-
ník roku 2018 právě začaly a poběží 
až do 30. června. Zájemci o účast v 
soutěžích se zaregistrují na strán-
kách www.firmaroku.cz a www.ziv-
nostnikroku.cz. 

Podmínky soutěže
Do soutěže se mohou přihlásit 

malé a střední firmy působící v ČR, s 
nejméně dvouletou účetní historií, a 
obratem do 1,5 miliardy korun; dále 
živnostníci, kteří jsou minimálně 
jeden rok vlastníky platného živnos-
tenského listu nebo jiného oprávně-
ní k podnikání, dle právních předpi-
sů. 

Ostýchavé podnikatele a živnost-
níky také mohou do soutěží nomi-
novat přátelé, kolegové, zaměstnanci 

nebo dokonce i zákazníci. 
Krajská kola proběhnou od 12. září 

do 18. října, a budou opět výjimeč-
nou možností, jak si udělat před-
stavu o místním podnikatelském 
prostředí, rozvíjet své podnikání a 
propojovat myšlenky. 

Nejlepší z každého kraje postoupí 
do celorepublikového finále, v němž 
bude udělena cena Firma roku 2018 
a Živnostník roku 2018. 

Vítězné firmy a živnostníci ze 
všech krajů se budou začátkem lis-
topadu osobně prezentovat před 
odbornou porotou. Slavnostní 
vyhlášení proběhne v prosinci na 
pražském Žofíně. 

Na žofínském galavečeru budou 
oceněni celorepublikoví vítězové 
doprovodných kategorií Odpovědná 
firma roku a Nejlepší Startup roku. 

Záštitu mají Hospodářská 
komora a hejtmani

Záštitu a odborný dohled nad sou-
těžemi zajišťuje Hospodářská komo-
ra ČR. Záštitu projektu poskytli 
hejtmani krajů ČR.

 (Pokračování na str. 10)
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(Dokončení ze str. 9)
Tradičním titulárním partnerem 

kategorie Firma roku je již po jede-
nácté významná česká telekomuni-
kační společnost. 

Jak říká její obchodní ředitel 
Michal Müller, podnikatelé a firmy 
jsou páteří českého hospodářství, a 
často hrají významnou roli v rozvoji 
regionu, kde působí. 

„Investují nejen do ekonomiky, ale 
také do společnosti a inovací. A v tom 
jim chceme být partnerem,“ dodá-
vá. Pomocí ke zvýšení konkurence-
schopnosti jim může být třeba síť 
úzkopásmového internetu věcí (tzv. 
NB-IoT) kterou společnost spustila 
jako první v Česku. 

„Velmi se těším na podzimní kraj-
ská kola Firmy roku, kde se potkáme s 
inspirativními lídry české ekonomiky a 
oceníme ty nejlepší,“ říká Müller. 

Titulárním partnerem kategorie 
Živnostník roku je jedna z největ-
ších českých bank. „Je až neuvěřitel-
né, kolik inspirativních příběhů zaží-
vají živnostníci a drobní podnikatelé. 
Většina z nich často zůstává širšímu 
okolí skryta. Přitom jejich sdílení může 
posunovat dále řadu dalších podnika-
telů, a s nimi i celou naši ekonomiku,“. 
říká Petr Zelenka, manažer segmen-
tu podnikatelů a malých firem.

Soutěž Živnostník roku podle 
něho poskytuje ideální příležitost

napomáhat realizaci podnikatel-
ských aktivit a přispívat k jejich zvi-
ditelňování a oceňování.

 

Finále bude na Žofíně
Loni národní kolo soutěže Živ-

nostník roku vyhrál pražský hrač-
kář Viktor Hrdina, autor originál-
ního houpacího prkna. 

„Myslím si, že v dnešní době ma-
jí děti méně možností přirozeného 
pohybu, a tak se snažím pohyb netra-
dičně podpořit,“ uvedl vítězný živ-
nostník. 

Českou Firmou roku 2017 se sta-
la brněnská společnost Frentech 
Aerospace. Vyrábí díly a vesmírné 
mechanismy pro vědecké mise,  i 
pro komerční vesmírné projekty 
jako je ARIANE 5, vesmírné mise 
ExoMars 2016 a 2020. Její subsys-
témy poletí k Jupiteru, dodala asi 
jeden a půl milionu dílů pro letadla 
Airbus. 

„Netušil jsem, že si někdy budu 
moci sáhnout na díly zamontova-
né v letadlech, natož ve vesmírných 
lodích,“ uvedl podnikatel Pavel 
Sobotka. -lko-

Začíná soutěž o českého...
Harmonogram soutěží
� Krajská kola: 12. 9. - 18. 10.

� Volba Firmy roku 2018
     - finálová porota: 7. 11.

� Volba Živnostníka roku 2018 - 
     finálová porota 14. 11. 

� Finální galavečer v Praze:
     12. 12. 2018.

Trička s českými motivačními 
citáty, nové dárky pro novorozence 
či bezlepkovou cukrárnu přihlásili 
letos do celostátní soutěže „Rozjez-
dy“ začínající podnikatelé z Vysoči-
ny. 

Podnikatelská soutěž hledá nejen 
neotřelé nápady, ale zároveň podnika-
tele, kteří mají se svým nápadem reál-
nou šanci uspět. Pořádá ji význam-
ná česká telekomunikační společnost 
provozující mobilní síť.

Do letošního osmého ročníku se 
přihlásilo na 483 projektů z celého 
Česka. Kraj Vysočina zastupuje 13 
nápadů, nejčastěji to jsou designové 
výrobky. Např. trička s českými moti-
vačními citáty, bezlepková cukrárna 
nebo nové dárky pro novorozence…

Letos se mohli do soutěže až do 
března hlásit  ti, kteří ještě vůbec 
nepodnikají, nebo se soutěžním nápa-
dem nepodnikají déle než rok.

V úterý 24. dubna proběhlo v Brně 
regionální kolo soutěže, které dalo 
vítěze postupující do celostátního ko-
la. Že se tak ale dělo v době tisku ŽN, 
zatím neznáme výsledky. Podívat se 
ale můžete na www.rozjezdy.cz. Pře-
dem víme, že v každém kraji mohou 
vyhrát tři vítězové, kteří získají finanč-
ní odměnu, podporu expertů na růz-
né aspekty podnikání, balíčky služeb 
a věcné ceny, které pomohou s rozjez-
dem podnikání. 

Jména dvou celostátních vítězů sou-

těže se dozvíme 22. června.
Kromě toho může veřejnost roz-

hodnout o vítězi Ceny veřejnosti pro-
střednictvím on-line hlasování. Bez-
platné regionální semináře otevřené 
široké veřejnosti se konaly v dubnu a 
pokračují v květnu.

Jak informuje manažerka pořádající 
společnosti Eva Karasová, letos se do 
„Rozjezdů“ přihlásilo o 40 začínajících 
podnikatelů více než loni. „Již tradičně 
má nejvíce zástupců hlavní město, kde 
soutěží 123 projektů. Na 70 projektů 
přihlásili začínající podnikatelé v Jiho-
moravském kraji a 47 v kraji Moravsko-
slezském,“ upřesňuje Karasová.

Větší účast  si pořadatelé vysvětlu-
jí i díky faktu, že se daří ekonomice a 
loni v ČR přibylo hodně podnikatelů. 
Živnostenský list si dle jejích informa-
cí pořídilo nově více než 44 tisíc lidí, 
nejvíce z Prahy a středních Čech. Nej-
méně podnikatelů přibylo v Karlo-
varském a ve Zlínském kraji. V celém 
Česku má nyní registraci k podnikání 
18 % lidí, na Vysočině je to jen 16,7 %. 

Díky „Rozjezdům“ se v minulos-
ti postavilo na vlastní nohy i něko-
lik úspěšných podnikatelů z Vysoči-
ny. Nejblíže Žďáru jedna „vymazlená 
kavárna“ v Havlíčkově Brodě.

 -lko-

V Rozjezdech je 13 projektů
podnikatelů z Vysočiny

Kraj Vysočina letos 
zastupují neotřelé nápady
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Hettich ČR Žďár nad Sázavou
- výrobce špičkového nábytkového kování

Montážní dělník/dělnice
Pracovní náplň:

• Montáž kompletů nábytkového kování z komponentů z plastu a kovů
• Provádění samokontroly, výroba kontrolních vzorků, hlášení závad
• Další činnosti spojené s prací operátora, udržování pořádku 
    na pracovišti 

Požadavky:  

• Min. SOU 
• Schopnost pracovat ve třísměnném / nepřetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
• Pečlivost, přesnost, flexibilita

Obsluha lisovny zinku
Náborový příspěvek 30 000 Kč pro nového zaměstnance

Pracovní náplň:

• Obsluha stroje a zařízení včetně plynové tavící pece 
    dle provozních pokynů
• Doplňování materiálu do zásobníků strojů
• Manipulace s materiálem
• Dodržování technologického postupu
• Preventivní údržba provozního zařízení
• Zodpovědnost za stav svěřeného pracoviště a strojů 
• Dodržování standardů BOZP a 5S
• Kontrola jakosti v průběhu zakázky

Požadavky: 

• Min. SOU 
• Oprávnění k řízení VZV výhodou
• Schopnost pracovat v nepřetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
• Pečlivost, přesnost, flexibilita

• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roční finanční bonus až do výše 120% měsíční mzdy
• 25 dnů dovolené 
• Celodenní dotované závodní stravování
• Příspěvek na dopravu 
• Penzijní připojištění až do výše 5% z vyměřovacího základu
• Program podpory zdraví zaměstnanců 
• Čerpání výhod u externích partnerů 
• 15% sleva na kování Hettich
• Sportovní a kulturní akce pro zaměstnance
• Bezplatné jazykové vzdělávání
• Kvalitní pracovní oblečení, obuv
• Odměny při životních a pracovních jubileích, při odchodu do důchodu
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahraničních stáží 
    v sesterských společnostech
• Otevřené a přímé jednání se všemi zaměstnanci

Personální oddělení: Mgr. Miroslava Valová, 
telefon: (+420) 566 692 214, 
e-mail: personal_hcr@de.hettich.com
Personální oddělení, Hettich ČR k.s. , Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Aktuální zaměstnanecké výhody:

Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:

z0
5-

H
ETT

m

25 let poskytujeme svým zaměstnancům zázemí silné 
rodinné firmy, bezpečné pracovní prostředí a vstřícný 
osobní přístup. Z důvodu dalšího růstu společnosti hle-
dáme vhodné kandidáty / kandidátky na níže uvedené 
pozice.
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Nezaměstnanost na Vysočině kles-
la během jara na 3,4 procenta. Zajímá 
vás, jaká volná místa jsou na Žďársku 
a za kolik? Podívali jsme se na stránky 
zdejšího úřadu práce.

Tak např. číšníkům a servírkám hote-
ly nabízí mzdu od 15.000 do 18.000 
Kč, recepční v hotelích a ubytovacích 
službách si mohou vydělat 16.000 Kč 
a uklízeči a pomocníci v ubytovacích a 
vzdělávacích zařízeních od 13.500 do 
15.000 Kč. Pomocní dělníci ve výrobě 
mají nabídku od 13.500 do 17.000 Kč, 
a taviči, slévači či nástrojáři od 19.500 
do 20.500 Kč…

Účetním firmy nabízí od 18.000 do 
25.000 Kč, vedoucím provozu 28.000 
Kč. Platy v podobné výši 30.000 Kč se 
objevují v nabídce zubařům a kucha-
řům.  -lko-

Volná místa

Zajímají vás bývalá řemesla pro-
vozovaná ve městě Žďáře o stole-
tí i více zpátky? Nás také. K ruce si 
bereme knihu Františka Mokrého 
z názvem Město. 

Vydala ji v roce 2008 Knihovna M. 
J. Sychry, a ze zápisků starého kan-
tora ji edičně sestavil Vladimír Tro-
jánek. 

František Mokrý, učitel oblíbený 
generacemi dnešních našich dědů 
a otců, měl zálibu v kronikářství a 
zaznamenávání místních zajímavos-
tí. Narodil se r. 1891 a zemřel 1992, 
ve věku úctyhodných 101 let. 

Pan řídící měšťanské školy ve Žďá-
ře (1. ZŠ) byl dokonce zakladatelem 
Kulturního zpravodaje města Žďáru 
(měsíčník předcházející našim Novi-
nám žďárské radnice). Autor četných 
rukopisů a knih o Žďáře. Vesměs 
knihy najdeme ve žďárské knihovně. 

Jak na Františka Mokrého také 
Žďáráci vzpomínají, rád holdoval 
sportu. Dokonce ještě v pokročilém 
věku vyhrál maratonský závod v Itá-
lii. 

Díky zápiskům F. Mokrého se nyní 
dozvídáme i drobné žďárské epizody, 
které by dávno upadly v zapomně-
ní, také vzpomínky na Žďár v době 
našich pra a praprarodičů…

František Mokrý ve svých zápiscích 
někdy používá i místní dobový dia-
lekt a jeho historkám nechybí jiskra 
humoru. Tak třeba v příběhu o žďár-
ských ševcích, který v knize Město 
najdeme na str. 85. 

Jak se ševci poprali o boty
...Žďárští obuvníci (kupř. Ohraza, 

Veselý, Láznička, Roháček či Kant-
ner) vyráběli obuv nejen na zakáz-
ku, ale také „do foroty“ (tj. na sklad), 
když měli méně práce.

S hotovými výrobky chodili po 
okolí na „jarmarky“ (výroční trhy). 
Boty dali do nůše na záda, do bedny 
na trakač nebo na dvoukolový vozík 
tlačený ojíčkem.

Jednou byli na jarmarce v Měříně. 
Dost dobře prodali a vraceli se přes 
Nové Veselí domů Veselskou ulicí. 
Na kopečku se zastavili. Bylo odpo-
ledne. Nechtělo se jim ještě domů 

– „vobštelovali“ (objednali) si kořal-
ku, tj. jednoho poslali do města pro 
láhev. Nůši obrátili dnem vzhůru, 
zbylé boty sesypali na jednu hroma-
du a „mrskali“ karty. 

Podnapili se, byli v ráži a jak to bý-
vá, pohádali se při kartách. Vybírali 
si pak z hromady své párky (rozuměj 
boty), ale každý chtěl ty nejlepší a 
tvrdil, že ty jsou jeho. Došlo ke rvač-
ce a k soudu. 

Soudil je soudní rada Černý. „Tak 
pánové, co máte proti sobě?“

Když vyslechl, řekl: „To jste mi pěk-
ní mistři!“

Mistr Roháček na to: „Jó, pane rada, 
švec je pěknej, hned jak vyjde z matky.“

Pan rada se zasmál, smáli se i mis-
tři, podali si ruce a šli usmířeni 
domů. 

Výroba papíru
po řemeslnicku

Papírníku, papírníku…! Tak 
pokřikovali kluci ještě na vnu-
ka bývalého žďárského papírní-
ka Zrzavého. Ten měl příbuzné 
v Kluzborku, jak se tehdy říkalo 
dnešnímu Krucenburku. 

Právě z tohoto rodu Zrzavých je i 
národní umělec, malíř a grafik Jan 
Zrzavý… Nechme ale plynout další 
příběh z Mokrého knihy Město.

…Vedle velkovýroby papíru ve 
Žďáře byl v 1. polovině 19. stole-
tí papírník Zrzavý (Zerzavý), který 
dělal papír doma ručně. 

 (Pokračování na str. 14)

FranTišek Mokrý, žďárský kan-
tor a kronikář se dožil 101 let. 

 Zdroj snímku: Kniha Město

O bývalých žďárských živnostech
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(Pokračování ze str. 12)
Papír vyráběl jen z hadrů. Skupo-

val je sám přímo, nebo mu je lidé při-
nášeli do domu. Hadry třídil podle 
materiálu: vlněné, bavlněné, lněné, 
hedvábné. Na zvláštním stroji, kte-
rým se točilo rukou, hadry roztrhá-
val. Rozcupovaná vlákna čistil, rozvá-
řel, dobarvoval. 

Konečně, s různými přísadami 
(plavená křída, klih aj.) vařil řídkou 
kaši – papírovou masu. Tu naléval 
na čtyřhranná síta, velikosti 50x40 
cm. Voda odkapávala, masa prosý-
chala. Polovlhký papír se ručně žeh-
lil. Jeden arch ručního papíru velmi 
dobré jakosti měl rozměry asi 46x37 
cm.

Papír vyráběl Zrzavý v domě čp. 
323 (zbořen roku 1974) v dnešní 
Žižkově ulici, ve světnici vlevo od 
vchodu; místnost měla hliněnou 
podlahu, která byla hodně pod úrov-
ní silnice. Domek stál těsně u řeky 
Sázavy. Skladiště hadrů bylo v malé 
kůlničce, v níž byl ještě kolem roku 
1900 stroj na cupování hadrů. 

Po smrti papírníka Zrzavého výro-
ba zanikla (kolem roku 1850). 

Sekerník musel být
kumštýř i matematik

Poslední sekerník ve Žďáře byl 
Antonín Straka. Bydlel ve Veselské 
ulici čp. 43. Vyučil se tesařem a seker-
níkem. 

Pracoval trvale ve škrobárně Jose-
fa Smeykala (později Amylon) ve 
Žďáře, ale chodil seřizovat i celé mlý-
ny. Tak kupříkladu stavěl sekernický 

mlýn v Horních Hamřích pro Aloise 
Březinu při renovaci mlýna. Dodnes 
jsou stopy jeho bosých zablácených 
nohou  vidět na nejvyšších trámech 
ve mlýně, ačkoliv je to již více než 80 
let. Mlýn byl zastaven v padesátých 
letech tohoto století (v době zápisků 
F. Mokrého…). Dodnes se zpívá pís-
nička na známou notu:

V Horních Hamřích u potoka
stojí mlýn, 

Zastavil ho Zápotocký Antonín.

Sekernictví bylo dovedné řemeslo, 
kde musela být práce velmi přesná a 
odborná. Spojovalo v sobě tesařství, 
stolařství a další odborné znalos-
ti. Sekerník musel umět propočítat 
velikost vodních kol a obsah korýtek 
na množství vody, kterou měl mlýn 
k dispozici. 

Musel umět propočítat obrátky kol, 
jejich převody, musel znát vlastnos-
ti různých dřev ve vodě i na suchu, 
jejich pružnost a odolnost. 

Musel znát podstatu celého mlýn-
ského řemesla, jemu rozumět, před-
vídat nesnáze a obtíže plynulého 
provozu, propočítat velikost jednotli-
vých zařízení na množství semletého 
obilí a další odborné znalosti.

Sekerníci dělali vodní kola na 
svrchní, střední i spodní vodu, paleč-
ná kola (dřevěná nebo železná ko-
la s dřevěnými zuby – palci), dřevě-
ná převodová kola, hřídele, výtahy, 
skosené trubky (na divoké dřevo), 
moučnice, luby na mlýnské kameny, 
zásobníky, stropní  i střešní vazby.
 (Pokračování na str. 15)

O bývalých žďárských...
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   Sportovní 
     elektrokola

Test centrum

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ

‘

(Dokončení ze str. 14)
Sekerníci vyráběli i podlahy, díry 

v podlahách pro řemeny (nebylo tak 
snadné), dřevěné řemenice, usazova-
li mlýnské stroje do podlah a trámů, 
dělali lednice (místa, kde byla vodní 
kola a stavidla), vantroky, stavidla, 
hranolové vysévače, zasazovali kyp-
řice do kamenů a zalévali je sírou…

Patálie s úhořem
Nebyl by to František Mokrý, aby 

nepřidal humorný příběh. Tento je 
přímo ze života sekerníka Antonína 
Straky: 

…Amylon, kdysi nejstarší hamr ve 
Žďáře (Hamrmýl), později mlýn a 
posléze škrobárna, měl na řece Sáza-
vě svůj splav. Občas jej před kampa-
ní vylovovali. 

Jednou lovili a Antonín Straka chy-
til velikého silného úhoře. Aby to 
druzí nevěděli, vstrčil si ho za koši-
li na nahé tělo. Ale běda! Za chví-
li volal: „Pomoc, pomoc, pojďte mně 
pomoct, dusí mě!“ kroutil se a válel ve 
vodě, lezl na břeh a strašně naříkal.

Druzí kamarádi nevěděli, co se dě-
je. Přiběhli, prohlíželi, až konečně 
našli úhoře, který tak strašně staho-
val tělo Antonína Straky kolem pasu, 
že by se byl snad opravdu udusil.

Žďárské kloboučnice
a modistky

První modistkou, tj. zhotovitelkou 
dámských klobouků a dalších pokrý-
vek hlavy děvčat a žen, byla Marie 

Kolocová (1857-1936).
Vyučila se ve Vídni. Byla manžel-

kou stolaře Karla Koloce ve Žďáře 
(Nádražní ulice čp. 432).

Nejznámější a nejoblíbenější 
modistkou ve Žďáře byla Božena 
Musilová (1887-1972). Narodila se 
ve Žďáře v Dolní ulici čp. 158 (zbo-
řeno r. 1976).

Byla spřízněna téměř se všemi sta-
rými žďárskými rody. Modistkou se 
vyučila ve Vídni, a tam také dlouho 
pracovala. Byla velmi dobrou odbor-
nicí. 

I když už byla starší, stále praco-
vala a šla s módou. Často jezdila do 
Brna, do Prahy, ba i do Vídně, aby 
viděla, co je nového v jejím oboru. 
Měla vkus a individuálně přizpůso-
bovala svůj výrobek té které osobě. 
Byla velkou ctitelkou divadla a dob-
rou charakterní ochotnickou hereč-
kou. Zůstala svobodná a postavila 
si v Nové (Nádražní) ulici dům čp. 
643.

Krátkou dobu za první republiky 
byla modistkou ve Žďáře Blanche 
Klosová, působila v Husově ulici 
(dříve Štefánikově, Poštovní)...

Další zajímavosti o žďárských 
řemeslech a živnostnících najdete 
v dnes představené knize. 

 -lko-

O bývalých žďárských...
Málem zapomenuté
podnikatelské osudy
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Anketa pro kluby politických stran

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Mgr. Ludmila 
Řezníčková 
ANO 2011

Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Bc. Ladislav 
Bárta,
klub TOP 09

Aktuálním tématem jara z pohle-
du obyvatel našeho města je, kromě 
nastartované dlouhodobé revitaliza-
ce zeleně, i časově reálnější záležitost 
pro tuto letní sezónu. Totiž květino-
vá výzdoba města, a hlavně kvalitní 
údržba městské zeleně. 

Ta loni nebyla vždy zcela dle před-
stav a potřeb Žďáráků... 

Zato květinovou výzdobu cent-
ra trvalkovými záhony obdivují jak 
místní, tak i návštěvníci Žďáru… 

Otázka:
Jak by, dle vašeho klubu, měla 

letošní údržba zeleně probíhat, 
jaké reálné kroky město chystá k 
ovlivnění způsobu jejího provádě-
ní; a kam by měl Žďár v květinové 
výzdobě dále směřovat? 

Byla to chyba i v komunikaci

Údržba žďárské zeleně se vloni sta-
la tématem mnoha debat mezi obča-
ny Žďáru. Po téměř dvaceti letech 
bylo provedeno otevřené výběrové 
řízení na údržbu zeleně, jejímž vítě-
zem se stala nová firma. 

Je pravdou, že travnaté plochy byly 
udržovány někdy se zpožděním a 
méně kvalitně, než si mnozí obča-
né představovali. Nebyla to ovšem 
jenom chyba nové firmy, ale i chyba 
v komunikaci mezi městem a firmou. 
Některé plochy byly městem špat-
ně označeny, firmě nebyl zpočátku 
dodán podrobný plán údržby zele-
ně. Tak to mnohdy bývá, když něco 
nového začíná. Na podzim se situa-
ce ustálila, a město věří, že v tomto 
roce bude údržba zeleně prováděna 
ke spokojenosti všech občanů. 

Na druhou stranu město ušetřilo 
nemalé finance, které mohlo inves-
tovat do celkové revitalizace zeleně 
ve Žďáru. Ta již byla velmi potřebná. 
Květinová výzdoba Žďáru mne vždy 
pohladí po duši. Uděláme vše pro to, 
aby pokračovala ve stoupající kvalitě, 
a byly osázeny i některé „zapomenu-
té“ květináče. Snad bude občanům 
města přinášet stále více radosti. A 
třeba přijde i nějaké překvapení.  

„Ostrá sekyra“ budí rozpaky

Údržba zeleně byla v loňském 
roce skutečně otřesná. Moment, 
kdy firma dokonce sekala sníh, se 
stal hitem sociálních sítí. Byl to jen 
vrchol neschopnosti vedení připravit 

koncepční zadání veřejné zakázky. 
Ukazuje se, že ušetřit za každou 

cenu se nakonec nevyplácí. Takzva-
ná revitalizace zeleně, řízená odbor-
níkem „ostrá sekyra“, zatím budí více 
rozpaků a otazníků, než aby směřo-
vala ke kvalitní údržbě a nějaké kon-
cepci. Kácí se hlava nehlava, a to i 
mimo tzv. revitalizační plán. Obča-
né jsou překvapeni, jak rychle jdou 
k zemi i stromy zdravé a bezpečné, 
a ty nebezpečné a náletové zůstávají 
nedotčeny. V parném létě si možná 
na chybějící stromy vzpomeneme. 

Odpovědi na otázky na množství 
vytěženého dřeva, sortiment, cenu 
za kubík a zdravotní stav stromů v 
porovnání s pasportizací chybí. No, 
a pokud jde o květinovou výzdobu, 
tak věříme, že nás vedení města zase 
překvapí nějakou anketkou, koncep-
cí nebo pracovní skupinou. Doporu-
čujeme k tomu zřídit nového květi-
nového koordinátora.

Tak si to nepředstavujeme

O údržbě zeleně ve městě bylo už 
popsáno mnoho papíru a projedná-
no mnoho hodin, ona loňská údrž-
ba, nebo spíše jen sečení, na které 
zněla smlouva, nebyla vůbec dobrá, 
a mezi občany vnesla hodně nevo-
le. Pro letošek je ve výběrovém říze-
ní zvolena stejná firma, která už ale 
potichu obchází jiné organizace ve 
městě, kde by si případně mohla 
vypůjčit techniku i pracovníky. Tak-
hle si solidního dodavatele náš klub 
nepředstavuje, budeme tedy čekat 
na výsledek. 

Co se týká květinové výzdoby, tak 
ji naštěstí dělá jiná firma, než sečení, 
ale rozhodně by se nastavená laťka 
měla držet nejméně na téže úrovni, 
jaká je dnes. Ale otázka o směřování 
by měla být spíše cílena na městské-
ho architekta, pod jehož gesci určitě 
patří i květinová výzdoba.

Více květin do centra

Zeleň je dlouhodobě diskutova-
ným tématem, které zajímá nejen 
vedení města, ale bezprostředně 
se dotýká každého z občanů Žďá-
ru. Loni došlo ke změně dodavate-
le údržby zeleně a sečení trávy. Byl 
to krok, ke kterému se odhodláva-
lo město již řadu let, a už vyhlášení 
soutěže na tuto nadlimitní zakázku 
nebylo snadné. 

Nový dodavatel jednoznačně pod-
cenil svoje možnosti a měl problé-
my s dodržováním termínů sečení v 
důsledku nedostatku pracovních sil. 
Za to mu byla městem 4x udělena 
pokuta. Majitel firmy byl opakovaně 
přizván k osobnímu jednání na radu 
města. Ale abychom byli spravedliví: 
v roce 2014 město zaplatilo za pou-
hé sečení trávy rovných 9 milonů Kč 
– a zdaleka ne vše bylo v pořádku. 
Loni stejná služba stála 3 miliony, 
a okolí Zelené hory bylo posekáno 
3x. Myslím si, že je dobře, že firma i 
letos dostala šanci obhájit svoji pozi-
ci. Je jen na ní, jestli se poučí z loň-
ských chyb. 

Co se týká květinové výzdoby, je 
situace mnohem radostnější. Těší 
mě, že se podařilo zrealizovat umís-
tění květinových truhlíků na sloupy 
v okolí Staré radnice, a že se do jejich 
realizace zapojili žáci IV. ZŠ. Květin 
bych v této části náměstí ráda vidě-
la více, ale bohužel, instalace truhlí-
ků do oken Staré radnice tvrdě nara-
zila na nesouhlas památkářů. Pevně 
věřím, že naše město bude stále krás-
nější a jeho občané stále spokojeněj-
ší, a budou v něm rádi doma!

Neopakujme amatérismus… 

Dle dostupných informací z médií, 
dotazovny, a případně z odboru 
komunálních služeb je zcela zřej-
mé, že se už nesmí opakovat ama-
térismus minulého roku, kdy nově 
vysoutěžené firmy najednou zjistily, 
co se od nich vlastně očekává, a jaký 
rozsah údržby získaná zakázka obsa-
huje. 

Spoustu práce navíc tak při koor-
dinaci, hledání řešení a komunikaci 
se stěžujícími si občany museli dělat 
pracovníci odboru. Tvrdě se musí 
postupovat v naplňování smluv, a v 
případě nedodržení se s firmou roz-
loučit. Tato doporučení dal jedno-
značně i kontrolní výbor zastupi-
telstva po seznámení se s letošním 
postupem údržby zeleně, jen před-
nesla vedoucí odboru. Žďár je krás-
né zelené město, spojené s okolní 
přírodou, a tato vazba je to, co by-
chom měli dále podporovat.  

Za chybu patří
Žďárákům omluva

V roce 2016 jsme rozdělili údržbu 
zeleně na dvě části – odbornou péči 

a sečení trávy. Loňské problematické 
sečení mělo dvě příčiny, které jsou 
pro nás poučením. 

Dodavatel podcenil náročnost a 
rozsah ploch, neměl dostatek lidí 
a strojů, velmi špatně řídil zakázky 
sečení. Je to chyba, za kterou patří 
Žďárákům ze strany města omluva. 
Přijali jsme opatření, aby se situa-
ce neopakovala, např. podrobnější 
plán sečení, nové garance od doda-
vatele, vytvoření záložního plánu. I 
nadále platí významná úspora cca 6 
mil. ročně oproti cenám předchozí-
ho dlouholetého dodavatele. Krom 
sečení patří k údržbě i péče o stromy, 
která je prováděna odborně zkuše-
nou firmou. Vítány jsou podněty od 
občanů. Plán je dále rozšiřovat květi-
novou výzdobu, zakládat květničko-
vé loučky, záhony, vybavit centrum 
přes sezónu bohatší sezónní květino-
vou výzdobou (bude již letos). Vše 
v návaznosti na koncepční projekt 
„Obnova zeleně”, pod taktovkou kra-
jinného architekta města.

Těšíme se na park
s květinami

Poslední dobou došlo v oblasti 
údržby zeleně k několika změnám, 
a to je pro část obyvatel citlivé téma. 
Zejména poté, co dlouho nedochá-
zelo k významným zvratům. 

Žďár n. S. je krásné, zelené město, 
ploch se zelení je však opravdu mno-
ho, a údržba vyžaduje velké náklady: 
cca 9 mil. na sečení a údržbu zeleně.  
Letos navíc započal projekt obnovy 
zeleně v šesti lokalitách za cca 7 mil. 
Kč, s cílem upravit přerostlou zeleň 
na konci životnosti (ze 60 % finan-
cuje Operační program ŽP). 

Práce běží, a postupně dochází k 
vykácení přerostlých a nebezpeč-
ných dřevin. Následují úpravy a nová 
výsadba. Do prázdnin má být hotová 
revitalizace zeleně ve Stržanově, za 
dalších 3,7 mil. Kč.

Minulý rok se stalo ožehavým 
tématem sečení trávy, kdy nově 
vybraná firma nestíhala posíct plo-
chy v termínech. Doufejme, že byla 
přijata dostatečná opatření, a že se 
situace v tomto roce zlepší. Měs-
to má dostatek smluvních nástrojů 
včetně výpovědi smlouvy, které lze 
uplatnit…

Co se týče květinové výzdoby, byla 
v minulých letech zlepšena, např. 
u Domu kultury. Mohla by být lep-
ší zejména u obchodních domů 
na náměstí a v atriu. Více květin by 
mohlo mít i samo náměstí. Těšíme 
se na úpravu Farských humen, kde 
by mohl vzniknout městský park 
s květinovou výzdobou, jako zóna 
odpočinku pro obyvatele a návštěv-
níky města.   -lko-

Téma: Údržba veřejné zeleně a květiny pro město…

MUDr. Romana
Bělohlávková,
klub KDU-ČSL
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Žďár nad Sázavou je jediné 
město na Vysočině, kde mají 
přímo v nádražní budově své 
zázemí policejní kynologové. 
Úprava vhodných prostor stála 
480 tisíc.
� Lenka Kopčáková

Ve služebním traktu žďárské 
výpravní budovy má od dubna kraj-
ská policie čtyři místnosti. Uni-
formovaní muži se služebními psy 
navozují u cestujících větší pocit 
bezpečí. Kromě nich v areálu vla-
kového nádraží působí i pracovníci 
najaté bezpečnostní agentury.

Zrekonstruované prostory v prv-
ním patře nádražní budovy předala 
Krajskému ředitelství policie Kraje 
Vysočina (KŘP) do užívání Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC). 

Obě státní instituce mají první zku-
šenosti z podobné spolupráce v Pro-
stějově. 

„Všude tam, kde je vidět uniformova-
nou polici, není vidět kriminální živly. 
Přítomnost policie na nádraží odrazu-
je skupinu nepřizpůsobivých spoluob-
čanů, která nerespektuje žádná pravi-
dla,“ říká po zkušenostech náměstek 
generálního ředitele SŽDC pro sprá-
vu majetku Tomáš Drmola.

Začátkem léta 2016 došlo k pře-
vodu všech českých nádraží na stát-
ní Správu železniční dopravní cesty. 
Společnost následně, vedle moderni-
zací nádraží, řešila také využití jejich 
volných prostor.

Nejméně 50 let stará budova žďár-
ského nádraží prošla před pár roky 
rekonstrukcí. Na dnešní potřeby 
dopravce je ale nadměrná, a admi-
nistrativní prostory tu již několik let 
zely prázdnotou. 

Na nádraží je velký pohyb osob, 
v blízkosti je velké sídliště, hyper-
market, a nedaleko centrum města. 
SŽDC tedy vyhodnotila, že policej-
ní pracoviště by svou přítomností 
výrazně zkvalitnilo bezpečnost pro-
středí. 

Jednání mezi oběma státními insti-
tucemi začalo v roce 2016, vlastní 
stavební práce běžely od ledna do 
konce března letošního roku.

Rekonstrukce čtyř kanceláří, 
uzpůsobená potřebám policie, stá-
la SŽDC celkem 480 tisíc korun. 
Největší položkou úprav byl sklad 
pro zbraně a bezpečnostní materiál. 
Policejní služebna nyní zabírá asi 20 
% z celkových nevyužitých prostor 
žďárského nádraží. Přinesla zlepšení 
dosud nevyhovujících prostorových 

podmínek pro práci policejních spe-
cialistů.

Psovodů se psy bude pět
„Nejlepší prevencí je policista na ulici, 

a věřím, že přítomnost policistů v budo-
vě žďárského nádraží ČD, i na blízkém 
autobusovém nádraží, kde se pohybují 
i méně přizpůsobiví obyvatelé, přispěje 
k vyšší bezpečnosti,“ míní plk. Karel 
Sehnal, náměstek ředitele Krajského 
ředitelství policie Kraje Vysočina pro 
vnější službu.

Ke slavnostnímu předání symbolic-
kého klíče došlo 3. dubna, a kynolo-
gové ze žďárského územního oddě-
lení Policie ČR již následující den 
nastoupili službu v novém působišti.

Ve Žďáře zatím slouží tři policejní 
psovodi se služebními psy, ale brzy se 
má jejich počet navýšit. Dle slov plk. 
Sehnala má nově v každém územním 
odboru kraje sloužit minimálně pět 
dvojic - psovodi a pesy.

„Ještě musíme do budoucna vyřešit 
ubytování našich pejsků. V místě, kde 
je máme nyní, má v budoucnu vést 
obchvat města Žďáru nad Sázavou,“ 
připomíná plk. Sehnal. 

Pracovišť služební kynologie v 
nádražní budově ale nebude dal-
ším kontaktním místem pro veřej-
nost. Tím pro územní odbor Žďár 
n. S. zůstává centrum Policie ČR na 
Brněnské ulici, kde je nepřetržitá 
24hodinová služba. Při protiprávním 
jednání ale i policista-kynolog přijme 
od občanů oznámení, a začne jednat. 

Jak vysvětluje vedoucí služeb-
ní kynologie mjr. Martin Růžič-

V DeN otevření nové služebny kynolo-
gů byl přítomen i nadějný policejní pes 
Jack. Ve svých 20 měsících je už specia-
lista na vyhledávání výbušnin. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Kynologové sídlí v budově nádraží

Symbolický klíč od nové služebny Policie ČR převzal v dubnu zástupce kraj-
ského ředitelství policie, plk. karel Sehnal. Spolu se zástupcem Správy železniční 
dopravní cesty Tomášem Drmolou slavnostně přestřihli pásku opravených pro-
stor. 

Tomáše Drmolu,
� náměstka generálního ředitele SŽDC 
pro správu majetku 

Mnozí Žďáráci ještě vzpomínají na 
tzv. drážní policii v budově žďárské-
ho nádraží, kde sloužil i policista se 
psem. Ta byla asi před 20 lety zru-
šena. Nádraží se začalo stávat úto-
čištěm lidí bez domova a opilců…
Jak jste posledních 20 let z tohoto 
pohledu vyhodnotili? 

Já jsem na začátku roku 2016 inicioval 
znovuobnovení drážní policie, dokon-

ce jsem tuto myšlenku přednesl v bez-
pečnostním výboru Parlamentu ČR. 

Osobně bych byl „všemi deseti“ 
pro obnovení drážní policie, ale to v 
dohledné době není reálné. Budeme 
se tedy snažit dostat co nejvíce pořád-
kové policie na česká nádraží v rámci 
„zápůjčky“ prostor. 

Policie ČR jako státní organizace 
nám nemusí platit žádný nájem, pou-
ze si uhradí energie, vodné a stočné. 
Pro nádraží a blízké okolí je přítomnost 
policie celospolečenským přínosem. 
 -lko-

Jedna otázka pro

ka, krajská policie pracuje se dvěma 
osvědčenými služebními plemeny 
- německým ovčákem a belgickým 
ovčákem. 

„máme psy-specialisty na vyhledává-
ní výbušnin, drog, nebo na detekování 
akcelerantů hoření (látek zneužitel-
ných k založení požáru) a vyhledávání 
ohniska požáru,“ informuje. Tito psi 
mají zázemí v krajském městě, a pso-
vodi s nimi dle potřeby vyjíždí po 
celé oblasti. 

Ve Žďáře budeme běžně potkávat 
policejní psy s klasickým výcvikem. 
Policejní kynologové s nimi vykoná-
vají základní kynologické činnosti, 
jako je pátrání po pachatelích, řešení 
porušení veřejného pořádku, dohled 
při sportovních akcích. Kynologové 
se aktivně účastní pátracích akcí po 
pohřešovaných osobách.

Ozdobou slavnostního uvede-
ní kynologického pracoviště byl 
německý ovčák Jack, který ve svých 
20 měsících už je specialistou na 
vyhledávání výbušnin. Jak odborník 
na kynologii vysvětlil, výcvik Jacka 
umožňuje, aby byl k lidem kontakt-
ní. Takže od nás, novinářek, se Jack 
ochotně nechal drbat za ušima.

Měl totiž zrovna služební volno…
Ale svého pána nespustil z očí, při-
praven k okamžité akci…

Jak vypadá policejní zásah
V minulosti museli na žďárském 

nádraží opakovaně zasahovat policis-
té z obvodního oddělení, pokud lidé 
bez domova odmítali opustit halu 
před jejím nočním uzavíráním. 

Pokud přes den lidé bez domova 
posedávají na lavičkách, nepijí alko-
hol a neobtěžují ostatní cestující, 
nedopouští se žádného protiprávní-
ho jednání.

Policie bývala na nádraží přivolává-
na také kvůli opilým bezdomovcům. 
Dnes, díky své přítomnosti v budo-
vě, mohou být první na místě poli-
cejní kynologové.

A jak takový policejní zásah v are-
álu nádraží může vypadat, to pro 
ŽN vysvětluje mjr. Dana Čírtková, 
vedoucí odd. tisku a prevence KŘP.

Jak říká, lidé mají protiprávní jed-
nání nadále oznamovat na tísňové 
lince 158. „operační důstojník vyšle 
na místo nejbližší hlídku. A pokud se 
policejní psovod nachází ve velmi blíz-
ké vzdálenosti, bude na místě první. 
Stejně ale přijede motorizovaná hlíd-
ka, která věc vyřeší dle charakteru jed-
nání,“ informuje policistka. 

Osoby v podnapilém stavu, které 
ohrožují své zdraví a život, policisté 
umístí na protialkoholní záchytnou 
stanici. „Teprve pak se dokumentuje, 
protože s podnapilým nelze provádět 
úkony trestního řízení. V případě zra-
nění ještě k zásahu přistupuje zdravot-
nická záchranná služba,“ vysvětluje 
mjr. Dana Čírtková. 

Žďár chystá revitalizaci sportovní 
zóny na Bouchalkách. Běží soutěž na 
zhotovitele zakázky za zhruba 29 mil. 
Kč.

Má vzniknout budova se společným 
moderním zázemím pro fotbal a tenis, 
úprav se dočkají čtyři tenisové kurty a 
vyrostou základy pro nafukovací teni-
sovou halu. 

Stavba má začít letos 1. 6. a skončit 
31. 3. 2019. Radnice na plánu spolu-
pracovala se zástupci obou sportov-
ních klubů. Zejména tenistům stavba 
výrazně zasáhne do sezóny, ale s vidi-
nou celoročního sportování rádi na 
ztížené podmínky přistupují. Techno-
logické uzpůsobení střechy nového 
objektu umožní retenci dešťové vody. 

Poslouží ke zkrápění kurtů. 
Fotbalisté se také dočkají nové umělé 

trávy pro celoroční využití za 2.8 mil. 
Kč. Té současné letos končí certifikát 
pro ligové soutěže. 

Jak vysvětluje starosta Zdeněk Navrá-
til, umělá tráva je nejvíce „vydupaná“ 
ve středu hřiště a kolem branek. Vlas 
má mít délku 6 cm, což již na expono-
vaných místech nesplňuje. 

„Již při kontrole před dvěma lety umělá 
tráva vykazovala vady. Např. se odchy-
lovala spodní fólie.Neměli jsme ale na 
výměnu prostředky,“ dodává místosta-
rosta Josef Klement. Zachovalé části 
starého trávníku poslouží jinde, třeba 
na Piláku k pokrytí fotbalového plác-
ku.  -lko-

Zlepší sportovní zázemí
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Problémem je mírné, leč setr-
valé ubývání obyvatel ve Žďá-
ře, říká starosta města 
Zdeněk Navrátil. 
� Petr Klukan

Vzpomenete si ještě na dobu 
před 4-4,5 lety, kdy jste nebyl poli-
tikem? 

Určitě. Tehdy jsme si řekli, že 
nebudeme jenom kritizovat a nadá-
vat v hospodě, ale postavíme se k 
tomu čelem. Připravili jsme tedy 
kandidátku s tím, že zkusíme prosa-
zovat věci, které si myslíme, že jsou 
pro město správné.

Z politické „nuly“ jste se dostal 
na vrchol, post starosty. Jaké to 
bylo?  

Velké překvapení. Museli jsme 
převzít zodpovědnost vítěze voleb 
a začít pro město pracovat. Začá-
tek byl těžký. Důležité je se naučit, 
že když se stanete starostou, nejste 
automaticky tím, kdo hájí úřad. Jste 
vlastně prostředníkem mezi zájmy a 
potřebami občanů a mezi úřadem, 
který je má naplňovat. Smutné bylo 
zjištění, kolik lidí, kteří vás vůbec 
neznají, ani neznají souvislosti, si vás 
dovolí hodnotit a nazývat různými 
jmény. To je náraz. Ztrácíte soukro-
mí, jste veřejným majetkem, o kte-
rý si někdy někdo ani neopře kolo, 
když to přeženu.

A jaké to je teď, po čtyřech letech 
starostování, kdy již víte, jak to 
chodí? 

Člověk si nyní samozřejmě uvědo-
muje, že řada věcí, které se zdají být 
jednoduché, mají při bližším pohle-
du mnohem víc souvislostí a hraje 
tam roli víc faktorů. Ve chvíli, kdy do 
politiky vstupujete, vidíte to ze spo-
du, pak na ten kopec vystoupíte a 
koukáte na něj svrchu. Ten pohled je 
zákonitě vždycky jiný. 

Před čtyřmi lety jste to byli vy, 
kdo kritizoval vedení města, dnes 
naopak máte své kritiky. Jak na ně 
pohlížíte? 

Důležité je zachovat si věcnost, jít 
po jádru problému, oprostit se od 
emocí a osobních vztahů, i když je to 
někdy těžké. V tu chvíli může kritika 
něco přinášet. Když byla před lety 
z naší strany, tak jsme nebyli bráni 
jako partneři pro jednání. 

Já se snažím, aby druhá strana byla 
vždy partnerem, a vezmu si z kritiky 
to věcné. Když nám někdo napíše 
petici, dám jim možnost se setkat se 
starostou. Dříve, když jsme nabízeli 
něco pozitivního, byli jsme odmítá-
ni. Pochopili jsme, že pokud chceme 
něco změnit, musíme do „politiky“ 
vstoupit. 

Je ve Žďáře, kromě opozice, 
nějaké uskupení, které by bylo 
vůči vám kritické?

Myslím, že jsou takové skupiny 
občanů, ale nejlepší zpětnou vazbu 
mám od lidí z prostředí, ze kterého 
jsem „vzešel“.

Byl byste dnes shovívavější k dří-
vějšímu vedení města, než před 
čtyřmi roky? 

Trošku ano. Neříkám, že chápu a 
souhlasím, ale rozumím některým 
rozhodnutím, která byla dříve udělá-
na. Částečně jsem se určitě posunul, 
a pokud bych měl tehdy ty informa-
ce, jaké mám dnes, k návrhu někte-
rých řešení bych přistupoval jinak. 

Půjdete do dalších voleb? 
Určitě do voleb půjdu. Nedokážu 

si představit jiný způsob, jak bychom 
mohli zjistit, jestli jsme byli úspěšní, 
nebo ne. Vysvědčení dají občané. 

Jaký je podle vás největší pro-
blém Žďáru?

Je to mírné, leč setrvalé ubývání 
obyvatel. Aby měl Žďár budoucnost, 
musí mít lidi. Chceme, aby město 
rostlo a mělo pozitivní přírůstek. A 
pak je to obecně doprava. 

Pohnuli jste s tím nějak? 
Setrvalý úbytek obyvatel nemá 

řešení ze dne na den. To je o vytvá-
ření vhodného prostředí a nabídce 
bydlení. Proto jsme připravili par-
cely pro rodinné domky, řadovky, a 
také pozemky pro bytové domy. V 
lokalitě Klafar by mohlo v průběhu 
tří let vyrůst 150 nových bytů. 

A ta doprava? 

Žďárem projíždí 10 tisíc aut den-
ně dvěma hlavními silnicemi přes 
náměstí. S Ředitelstvím silnic a dál-
nic (ŘSD) úspěšně jednáme, aby 
se podařilo propojit ulice Jihlavská 
a Brněnská. Teď se zpracovává EIA, 
ministerstvo již věcný záměr odsou-
hlasilo. Žďáráci by se mohli do dvou 
až tří let dočkat protažení stávajícího 
obchvatu od Nového Města až na uli-
ci Jihlavskou. 

Dalším problémem dopravy je par-
kování. Ročně do parkovišť dáváme 
dva miliony. A začínáme se zabývat 
i myšlenkou, zda se nespojit se sou-
kromým subjektem a vytvořit par-
kovací dům. Třetím problémem je 
dostat Žďáráky z aut na „pěško“, kola, 
či MHD. Pro potřeby firem i zaměst-
nanců jsme upravovali MHD, aby 
bylo atraktivnější pro často cestující, 
jako jsou žáci, studenti a zaměstnan-
ci.

Změna v MHD ale byla hodně 
kritizována. Opozicí i občany.  

Každá změna je negativně přijí-
mána, je to zásah do zaběhnutého. 
Očekávali jsme, že vyvolá reakce, 
proto byl půlrok pilotní. K prvním 
změnám došlo od 1. 9., a od 1. 1. 
2018 má definitivní platnost. Dnes 
se dostáváme na stejná čísla obsaze-

nosti MHD, jako před změnou. Lze 
si představit, že budeme systém ještě 
upravovat, ale jen drobně. 

Kritika směřovala, že to mohlo 
být přichystáno lépe.

Na to jsou dopravní modely. Měli 
jsme data od zaměstnavatelů, od 
škol, a navrhli řešení, které se zdá-
lo optimální. Až vlastní provoz však 
ukázal praktické problémy. Proto ten 
„zkušební“ půlrok.

V jaké fázi je obchvat Žďáru? 
Jihlavská – Brněnská, to má měs-

to připraveno pozemkově na 100 %, 
tam problém není. Tam, kde majet-
kově nejsme, se snažíme dostat k 
pozemkům, aby další kroky byly co 
nejjednodušší. Majetková příprava 
běží, jsme stále v kontaktu s ŘSD. 

Jaké máte větší investice, které 
„spadnou“ do dalšího volebního 
období? 

Ještě tento rok začneme s rekon-
strukcí bývalé vodárny, kde bude 
centrum pro neformální vzdělává-
ní, zde je 60 % dotace. Dále máme 
zažádáno o dotaci na cyklostezku na 
Stržanov. Cca 16 milionů jsme zís-
kali v dotaci na nové kabiny pro fot-
balisty a tenisty, součástí je výstavba 
nafukovací haly. Začít stavět se má už 
letos. Ale je toho mnohem víc. Letos 
například startujeme projekt „Chytrý 
Žďár“, které by mělo posunout město 
v oblasti využívání „chytrých“ tech-
nologií pro správu města.

Jak je to s domovem pro seniory?
V roce 2016 jsme oslovili Kraj Vyso-

čina s tím, aby rušený Domov mlá-
deže na ulici Komenského připravil 
jako domov seniorů, protože v regio-
nu žádné takové krajské zařízení není. 
Přesvědčili jsme Kraj, aby při prodeji 
nabídl objekt pro sociální služby. Kraj 
sám zde domov nezřídí, ale spolupra-
cuje se soukromými partnery, s fir-
mou Senior holding (od března 2018 
je firma přejmenovaná na SeneCura – 
pozn. red.), která zde budovu zrekon-
struuje. 

Na přelomu let  2019-20 by se mohl 
zahájit provoz. Hlavní financování 
provozu půjde z Kraje, ale přispěje i 
město. Našich 40 lůžek v Domově 
se zvláštním režimem bychom tam 
následně převedli s tím, že zaříze-
ní bude mít kapacitu přibližně 120 
lůžek. 

Na co jste hrdý, že se vám poda-
řilo? 

Kromě investičních aktivit jde o 
změnu přístupu města k občanovi. 
Změnili jsme řadu věcí v otevřenosti 
radnice. Máme pravidla transparent-
nosti. Jsme jedno z mála měst, kte-
ré zveřejňuje podkladové materiály 
z rady i zastupitelstva, z něj máme i 
zvukový záznam. 

Ještě než vstoupil v platnost regis-
tr smluv, zavedli jsme vnitřní regis-
tr na všechny smlouvy, i nad rámec 
zákona. Zatím se tam naučili „cho-
dit“ hlavně novináři. Zároveň jsme 
zavedli ikonku na webu „Město pod 
lupou“, kde si občan může město 
prolustrovat. Je tam vše, co není ze 
zákona chráněno. 

 (Pokračování na str. 19)

Jistou výhodou je, že nejsem rodilý Žďárák

STAROSTA Žďáru nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil kandidoval na listině 
Žďár - Živé město. Foto: Petr Klukan
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Jistou výhodou je, že nejsem rodilý Žďárák
(Dokončení ze str. 18)

Ještě bych zmínil program Aktivně 
pro Žďár a vytvoření funkce komunit-
ní koordinátorky - ombudsmana pro 
občana. Za velký úspěch považuji, že 
jsme se v minulém roce v rámci celé 
republiky mezi 192 úřady dostali oce-
nění Přívětivý úřad. Zásluhu na tom 
mají samozřejmě hlavně úředníci, ale 
i zastupitelé, kteří se nebáli a schválili 
zveřejňování všeho, co lze zveřejnit. 

Co vás naopak mrzí, že se nepo-
vedlo?

Do dokumentu Strategie rozvoje 
města přišla spousta nápadů, ale máme 
jen omezený rozpočet města. Jinak 
bych si dokázal představit, že bychom 
mohli postupovat rychleji v obno-
vě centra města, které by si top určitě 
zasloužilo.

A co kritizované sečení zelených 
ploch? 

Výběrovým řízením na zeleň se poda-
řilo ušetřit, v oblasti sečení jsme ale 
opravdu v minulém roce řešili problé-
my. U dřevin, křovin a okrasných záho-
nů jsme velmi spokojeni. Uvidíme, 
zda firma na sečení ukáže, že v prvním 
roce se jen seznamovala s prostředím, 

a letos to již bude fungovat. Pokud ne, 
budeme se s ní muset rozloučit.

Ještě zmíním dva problémy. Ten 
první je zajíždění aut ke školám. Co 
s tím?  

Velice mě mrzí, že rodiče musí ráno 
zajet autem až ke škole. Ohrožují tím 
ty, co se rozhodli dojít do školy pěš-
ky. Bohužel je to po ránu problém u 
všech čtyř škol. Řešení má dvě rovi-
ny. Vytvořit bezpečnou cestu do ško-
ly, aby se školáci vydávali pěšky – dnes 
máme šest bezpečnostních asistentů 
na přechodech. Za druhé je to represe 
-  omezit příjezd ke škole, ale k tomu js-
me ještě nepřistoupili. Zatím se snaží-
me prostřednictvím ředitelů škol žádat 
rodiče, aby ke škole nejezdili, nicméně 
se to ne u všech setkává s pozitivním 
ohlasem.

Druhým je žďárský klenot – Zele-
ná hora, kam se sjíždí mnoho turis-
tů. Není tu pro ně ale žádné zázemí, 
především toalety. 

Za tuto otázku děkuji, přesně tohle 
mne trápí dlouhou dobu. Je hezké, 
když se chcete bavit o budoucí kon-
cepci návštěvnického centra, ale kam 
jít na toaletu dnes?

Jsme v jednání s Národním památko-
vým ústavem a farností na dočasném 
řešení. Chceme zde umístit mobil-
ní WC v dostupné vzdálenosti od 
památky UNESCO. Rádi bychom to 
letos domluvili. Mobilní WC by zajis-
tilo město, provozoval by ho majitel 
památky. 

Trvá to ale strašně dlouho. Vždyť 
jde jen o chybějící WC.

Abych řekl pravdu, všichni furt říka-
li, že to nejde, tak jsem všechny pozval 
na jednání na Zelenou horu, a byli 
jsme tam tak dlouho, až si potřebova-
li odskočit. Pochopili, že se musí najít 
kompromis. 

Majitelem je farnost, my vyšli vstříc, 
a alespoň umožnili chodit na WC do 
obřadní síně. Ta je však vzdálena 640 
metrů. 

Nemyslíte si ale, že lidé mohou 
říct, že jste na radnici už čtyři roky, 
a teprve teď se řeší WC na Zelené 
hoře? 

Je na nich, jak si to vyloží. Když 
budou chtít informace, rád jim je sdě-
lím. Ale stejně bych se mohl ptát, proč 
tam nebylo ještě před mým nástupem 
na radnici? A nejsme třeba první, koho 

to začalo zajímat? 

Do politiky a funkce starosty jste 
šel s nějakými ideály. Nevzaly za 
své? 

To si nemyslím, základní ideje se daří 
naplňovat. Určitě jsem rozčarovaný z 
toho, že ta rychlost není někdy taková, 
jak bych si představoval.

Prvním kritikem práce vede-
ní města bývá opozice. Jak jste s ní 
„spokojen“? 

Od začátku jsem říkal, že řízení měs-
ta je o věcných komunálních problé-
mech. Myslím, že po prvním rušném 
roce to i kolegové pochopili, a debata v 
zastupitelstvu se vrátila do věcné rovi-
ny. 

Jistou výhodou je, že nejsem rodilý 
Žďárák, takže určité vazby „z pískoviš-
tě“, ať už v dobrém či špatném, se mě 
netýkají. Mohu si tak zachovat zdravý 
odstup od řešené věci. Ve Žďáře však 
žiji od 17 let. 

Volby ukáží, jakou „známku“ vám 
dají občané. Jakou byste si dal vy 
sám? 

Myslím, že takovou dvojku. Lepší 
dvojku (smích). 

Hrozí vážná kůrovcová kalamita, v níž by 
mohlo i na Žďársku zaniknout mnoho smrko-
vých porostů.
� Lenka Kopčáková

Nejen tedy nad Vysočinou, ale už i nad naším 
regionem visí kůrovcová kalamita velkých roz-
měrů. Rojení lýkožrouta smrkového proběhlo v 
dubnu, a lze očekávat, že nalétnul do poraněných 
stromů. Nová generace brouka se začne líhnout 
koncem května. Odborníci se tedy obávají masiv-
ního přemnožení kůrovce.

„Jestli se tak skutečně stane, záleží nejen na průběhu 
jarního a letního počasí, ale především na přístupu 
vlastníků lesů v jarním období,“ říká vedoucí odbo-
ru životního prostředí Jaroslav Doubek. Vlastníky 
lesů vyzývá k provedení obranných opatření.

To je především neustálá kontrola lesů, důklad-
né odstraňování napadených stromů, právě proto, 
aby brouci již nestihli vylétnout. Také skládkování 
vytěžených stromů odborník nedoporučuje blíž, 
než 2 km od lesa. Vylíhlí brouci z těchto kmenů 
na skládce se už nedokáží do lesa vrátit a uhynou.  

Důležité je samozřejmě rychlé odkornění napade-
ných stromů. 

Přímo v lese se lze proti kůrovci bránit několika 
způsoby. Záleží na odborných znalostech vlast-
níka, ale rozhodně by měl být v úzkém kontaktu 
s odborným hospodářem lokality. 

První možností obrany jsou tzv. lapáky. Tedy 
stromy, které se úmyslně pokácí, a jak zavadnou, 
broukovi voní. Nalétne do nich a naklade vajíč-
ka. Pak musí stromy rychle z lesa pryč, než vyle-
tí nová generace. „Odborný lesní hospodář neustále 
sleduje vývoj brouka. To ale asi laik nesvede, a pro-
to toto opatření používají spíše velcí vlastníci lesů a 
stát,“ vysvětluje Doubek. 

Soukromníci využívají hlavně lapačů. To jsou 
plastová zařízení s umělým feromonem, lákají-
cím kůrovce. Část generace brouků v pasti uvíz-
ne. Lapače lze využívat od jara do podzimu. Jak 
vedoucí ŽP uvádí, v městských lesích kolem Žďá-
ru se používají obě metody. 

Novou možností obrany proti kůrovci jsou 
insekticidní sítě, které se natahují přes skládky 
narampovaného dřeva. Brouk, který se na skládce 
vylíhne a začne z napadeného dřeva vyletovat, se 

při doteku sítě otráví. 
„Nejdůležitější zásadou boje s kůrovcem však stále 

zůstává včasné zpracování a odvoz dřeva“, konstatu-
je Jaroslav Doubek.. 

Na likvidaci kůrovce platí důslednost

Nyní v květnu se nedaleko part-
nerského města Chust v Zakarpat-
ské oblasti line omamná vůně. Roz-
kvetlo totiž ojedinělé údolí narcisů s 
názvem „Долина нарцисів“. Je chrá-
něnou biosférickou rezervací UNE-
SCO.

Unikátní naleziště je součástí Kar-
patské biosférické rezervace, takže 
návštěva údolí narcisů při cestě na 
Ukrajinu právě v tuto dobu stojí za 
to. Je obdivuhodným dílem přírody.

V této jediné lokalitě se vzácný 
narcis úzkolistý zachoval v takovém 
rozsahu. Ostatní výskyty v oblasti 
Mukačeva zanikly zásahem člověka a 

nadměrnou pastvou.
Narcis úzkolistý je typickou rost-

linou alpínského a subalpínského 
pásma. My ve Žďáře podobný narcis 
můžeme ještě zahlédnout na starších 
zahrádkách. Vykvétá obvykle kolem 
Žďárské pouti. -lko-

DOliNa Narcisů. Právě kve-
te poblíž partnerského města chust.
 Foto: net

Dolina narcisů u Chustu je v UNESCO
Zajímavost

Jak je to vlastně s kůrovci
S pokračujícím jarem (od konce dubna do 

začátku května) se brouci začínají probou-
zet na svém zimovišti v rodném stromě. Za-
čne rojení a dospělci napadají poškozené nebo 
poražené stromy. Zavrtáni pod kůrou stromů 
pak stráví většinu svého života. Živí se lýkem, 
které zajišťuje transport vody a živin ve stro-
mu, a tím ho poškozuje. Smrk se brání. Když 
lýkožrout zavrtáním do kůry naruší pryskyřič-
né kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho přile-
pí a brouk zahyne. Zdravé stromy takto dokáží 
odolat náletu mnoha kůrovců. Při přemnožení 
však už strom bitvu prohraje a hyne. Poraněný 
strom vyměšuje vlivem teploty uhlovodíkové 
terpeny, které jsou velkým lákadlem brouků. A 
toho odborníci využívají při ochraně lesa před 
kůrovcem. 
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Před časem jsme otiskli dopis čte-
náře Jana Englicha s tématem Kon-
cepce a strategie: Méně bývá někdy 
více. 

Čtenář otevřeně polemizuje o cho-
du a problematikách města… Reak-
ce na sebe nedala dlouho čekat. 
Zde je dopis starosty města Zdeňka 
Navrátila.

Vážený pane Englichu,
děkuji za Váš dopis z březnového 

čísla. Přiznám se, že témata mi tro-
chu „mluví z duše“. Přesto si však 
dovolím reagovat a upravit či dopl-
nit Váš pohled na věci, které uvádíte.  
Nyní však po pořádku.

Pozemek po hotelu Bílý lev. Zde 
je situace jasná. Jedná se o soukro-
mou investici. Město budovu ani 
pozemek v minulosti nevlastnilo. 
Investor získal v roce 2013 stavební 
povolení a stavbu již zahájil demolicí 
původního objektu. O věc se aktivně 
zajímáme, nemáme však nástroje, jak 
investora donutit, aby záměr realizo-
val či upravil. Věřím, že bude v této 
věci aktivní.

Zelená hora. Zeleň v okolí ZH 
nelze spojovat s probíhajícím projek-
tem Obnovy zeleně. Obnova zeleně 
řeší problémové lokality, řeší otázku 

bezpečnosti dřevin, jejich skladby a 
tvorbu nového generačního patra. 
Jde o to, aby byla péče dlouhodobě 
udržitelná. Netuším, kdo a kdy slí-
bil nízkorostoucí dřeviny. Obecně si 
myslím, že Zelená hora nyní vypadá 
dobře. Sám jsem měl před odlesně-
ním pochybnosti, dnes jsem rád, že 
je ZH dobře viditelnou dominantou 
města.

Zastávka Studentská. Souhlasím 
s Vámi. Stav zastávek u polikliniky je 
neudržitelný. Dovolím si však uká-
zat, že koncepční přístup se vyplá-
cí. Výstupy z úprav MHD naznačily, 
že by bylo vhodné vytvořit v cent-
ru města další přestupní uzel. Stu-
dentská je přitom jako nejvhodněj-
ší. Zastávka však musí být delší, a to 
pro dva autobusy současně. 

Nyní také víme, že Kraj Vysočina 
chce pozemky pod dnešní zastávkou 
využít pro přístup k tělocvičně, kte-
rou hodlá budovat pro střední školu. 
Jednáme nyní s krajem a s OC LIDL 
o nabytí pozemků v okolí Studentské 

ulice pro výstavbu přestupní zastáv-
ky. Právě se projektuje, a pokud vše 
půjde dobře, zastávka by zde vznik-
la příští rok. Vidíte, že zbrklé řešení, 
realizované v původním místě, by se 
nyní ukázalo jako nefunkční. Zkrát-
ka nejdříve měřit, potom řezat. 

Farská humna. Příprava přírodní-
ho biotopového koupaliště, jak píše-
te, je nepřesná informace. Budouc-
nost „Farčat“ v tomto smyslu je 
hlavně otevřít park k Sázavě tak, aby 
se řeka stala přirozenou součástí. 
Nejbližší záměry zde řeší jiné věci: 
obnovu bývalé vodárny pro vol-
ný čas dětí a mládeže. Ta se rozběh-
ne na podzim a město také usiluje o 
dotaci na novou lávku směrem k uli-
ci Žižkova. 

Tržnice. Z tržnice na centrálním 
parkovišti nyní zmizely staré nevy-
užívané stánky, přičemž máme dva 
prostory (centrál a nám. Republi-
ky), kde je možno umístit stánkový 
prodej. Průchod k atriu není města. 
O tom, zda a kde se vyplatí nabízet 
čerstvou zeleninu, by však měl roz-
hodovat zájem prodejců a zákazní-
ků, tedy trh. Vím, že organizátorky 
farmářských trhů v této věci zeliná-
ře oslovovaly, žádný však neprojevil 
zájem. Dlouhodobým cílem měs-

ta je vybudovat funkční otevřenou 
městskou tržnici.

Strategie a koncepce. Právě kvůli 
tomu, aby se věci nečinily nahodile a 
neefektivně, jsme připravili již v roce 
2016 Strategii rozvoje města do roku 
2028. Tento pravidelně aktualizova-
ný dokument je „cesta“, na níž je ny-
ní shoda v zastupitelstvu. Je dlouho-
době naší snahou, aby vítězil selský 
rozum a věcný přístup, nikoliv „poli-
tikaření“. Proto věřím, že se Strategií 
bude město řídit i v budoucnu. 

Jak vidíte, někdy je to jednoduché, 
někdy trochu složitější. Někdy je to 
o financích, někdy o prioritách. Chá-
pu, že nemůžete mít všechny infor-
mace, není to Vaším úkolem. 

Právě proto bych však nezatraco-
val ankety, setkání s občany či kon-
cepční práci. Občané při tom mají 
možnost získat ucelené a relevantní 
informace. Často také zjistí, že věc, 
která se jim zdá na první pohled jas-
ná, může mít i další vazby a souvis-
losti.  

Děkuji za Váš upřímný zájem o 
město a dovolím si Vás na některé 
z příštích setkání s občany pozvat. 
Budu rád za diskuzi nad konkrétní-
mi tématy.  Zdeněk Navrátil,

 starosta města

Napsali nám…

Populární Chiranská „50“ je zpět. 
Dálkový turistický pochod se popr-
vé šel v dubnu roku 1968, a padesát 
let poté můžeme jubilejně vyrazit 
znovu. 

Akce s názvem Pochod srdcem 
Vysočiny v sobotu 19. května je 
určena hlavně rodinám s dětmi, pro 
které je přizpůsobena většina tras 
lesem Ochoza a okolím. Nechybí 
ale ani klasická „50“, co navazuje na 
původní dálkový pochod. 

Start a cíl je na parkovišti pod 
sjezdovkou na Harusáku, kde také 
čeká bohatý doprovodný program. 
Výtěžek z pochodu podpoří činnost 
Nadačního fondu Nového Města. 

Turistickou akci společně obnovu-
jí novoměstská nemocnice a zdejší 
nástupce poválečného podniku na 
výrobu lékařských nástrojů, trau-
matologických a ortopedických 
implantátů. Oba partneři letos slaví 
významná jubilea. 

Kdo by řekl, že okresní nemocnici 
je rovných osmdesát let?

V srpnu roku 1938 byl položen 
její základní kámen. Důležitá udá-
lost pro zdejší region se však děla 
na pozadí blížící se války, a obsazení 
našeho pohraničí nacisty, což mělo i 
později vliv na stavbu.

Nové Město na Moravě ale toho 
léta slavilo úspěch, neboť završilo 
úsilí vybudovat zdravotnické zaří-
zení právě na svém území. Tři roky 
předtím totiž o nemocnici usilovala i 

města Žďár (od roku 1949 Žďár nad 
Sázavou) a Bystřice n. P. 

Jak stojí v kronikách, nemocnice 
se začala stavět dle plánů brněnské-
ho architekta Bedřicha Rozehnala na 
pěti hektarech pozemků, darovaných 
pro tento účel novoměstskou radni-
cí. Podle původních plánů měla mít 
nemocnice pět budov o kapacitě asi 
130 lůžek…

Stavba za tehdejší čtyři milióny 
korun měla vyrůst za rok, a její pro-
voz měl začít k 1. 1. 1940. Vlivem 
událostí v roce 1938 však byly prá-
ce na čas přerušeny, a došlo ke zpo-
ždění. Ambulantní provoz byl zahá-
jen až 15. 11. 1940, částečný provoz 
s příjmem pacientů začal 1. 12. 1940. 
Nově otevřené nemocniční zařízení 
tehdy patřilo k nejmodernějším na 
Moravě.

„Dnes novoměstská nemocnice 
zajišťuje zdravotní péči ve spádové 
oblasti se 100 tisíci obyvateli. V roce 
2017 prošlo zdejšími ambulancemi 
přes 200 tisíc pacientů, na lůžka jich 
bylo přijato kolem 20 tisíc,“ doplňuje 
současné informace její mluvčí Petr 
Hladík.

Na sobotu 22. září chystá nemoc-
nice Den otevřených dveří, kde mj. 
proběhne módní přehlídka a výstava 
historických zdravotnických před-
mětů. Obrací se na pamětníky a sbě-
ratele, zda nemohou nějaké předmě-
ty na akci zapůjčit. Kontakt: 602 730 
793. 

„Zároveň se v novoměstském KD 
uskuteční dobročinný jarmark s večer-
ním koncertem Michala Hrůzy. 
Výtěžek půjde na vybavení budované-
ho dětského pavilonu,“ dodává Hla-
dík. -lko-

Vyšetření pacienta na dobovém snímku. Zleva: vrchní sestra interny Adéla Dvo-
řáková a vedle ní lékařský dokumentarista Zdeněk Klát.  Foto: archiv nemocnice

Novoměstské nemocnici je osmdesát

Chiranská „50“ se vrací

Začátek června je v našem měs-
tě časem kulturních zážitků, spoje-
ných s novodobou tradicí Dne Žďá-
ru.  Zde je stručný přehled toho, co 
nás čeká: 

Pátek  8. 6. 
� 00:00, Zámek Žďár 
Muzejní noc - Umění baroka v 

noci a  hvězda jako  symbol Santini-
ho architektury…tajemný půvab ast-
ronomie.

� 19.30, Městské divadlo 
Concentus Moraviae.

Sobota 9. 6. 
� 10.00-22.30, nám. Republiky,  

Farská humna
Den Žďáru – Pestrý kulturní a 

sportovní program pro všechny Žďá-
ráky, v režii města a jeho organizací. 
� 12.30-20.00, kostel sv. Prokopa 
Věž otevřena - Vyhlídka z ochozu s 
průvodcem.

So 9. 6. 9.00; Ne 10. 6. 17.00, 
hotel Mánes Svratka.

Nože na Vysočině - Mezinárodní 
výstava rukodělných nožů a nožíř-
ských výrobků, ukázky řemeslné 
výroby. -lko-

Červen přinese zábavu

Selský rozum a věcný přístup...
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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. 
Hodinový manžel (zámečnické 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 
skupinkách. Pracujícím
na směny se přizpůsobím. Výuka je možná 
i v době prázdnin. 
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 stromky a keře, borůvky, sadbu 
zeleniny a květin, balkonové květiny, 
voskovky zahradní substráty a hnojiva. 
Vypracujeme projekty a realizace zahrad.
Otevřeno 7,30 - 17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

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

Prodej pevných paliv

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

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

Klimatizace

Knihařství

OZNAMOVATEL

� Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd.
Dagmar Munduchová, Bohdalov 267, 
mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

KOUPĚ 
� Koupím staré peřiny a nedrané 
peří. Tel.: 721 469 234

SEZNáMENí 
� ahoj, rád sportuji a hodně cestuji. 
Moje povaha je klidná, skromná, jsem milý 
a hodný, zodpovědný muž. Pokud je ti mezi 
24 a 36 lety, jsi štíhlé postavy a milé povahy, 
bezdětná, odepiš, SMS 601 154 557.

� 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
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Kino Vysočina 

Kultura Žďár n. S.

Knihovna M. J. Sychry        

Žďárské tipy
Program na měsíc květen 2018
� Divadla 
*DP ZELENÉ
St 2. 5. 19.00, Městské divadlo / Diva-

dlo Viola Praha
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ - 

Režie J. Tejkalová, hrají C. Mayerová, T. 
Kostková. Monodrama VEJCE A JÁ se 
hrálo ve Viole od roku 1985 a patřilo k 
nejoblíbenějším. Trvá 110 minut.

Pá 11. 5. 17.00, Městské divadlo / 
KDS Effrenata 

HAVRANE Z KAMENE - Pohádko-
vý baladický příběh o malé čarodějnici, o 
přátelství, kouzlech a lásce. Režie J. Mif-
ková, trvá 57 minut.

*DP ŽLUTÉ
Po 21. 5. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo A. Dvořáka Příbram 
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH 

- Komedie na motivy slavného románu 
Julese Verna. Režie K. Baranowska, hrají 
J. Vojta, F. Müller, V. Senič, E. Dohnalová 
ad. Trvá 70 minut. Vyprodáno!

*DP KOMORNÍ 
Po 28. 5. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Viola Praha
COMMEDIA FINITA - Vtipná hra 

o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě 
Destinnové. Režie L. Engelová, hrají D. 
Černá, J. Synková, D. Kolářová ad. Trvá 
110 minut.

� Koncerty
*Čt 3. 5. 19.00, Café u tety Hany
JUSTIN LAVASH - Blues folk. 
*Ne 6. 5. 14.30, Kino Vysočina
VENKOVSKÁ KAPELA A HOSTÉ - 

Koncert ke 30. výročí kapely 
Radostínská kapela, moderuje A. 

Hemala, uvedení nového CD se Žďár-
skou polkou. 

*Čt 10. 5. 19.00, Café u tety Hany
JAROSLAV WYKRENT 
*Po 14. 5. 19.00, Café u tety Hany
JITKA VRBOVÁ
*Čt 24. 5. 15.00, Městské divadlo / 

ZUŠ F. Drdly
ZUŠ OPEN 2018 - Koncert instru-

mentálních souborů a pěveckých sborů 
na celostátní akci.

*Čt 24. 5. 19.00, Dům kultury 
OLYMPIC - Legendární česká kapela. 

Vyprodáno!
*Čt 31. 5. 17.00, Městské divadlo / 

ZUŠ F. Drdly 
ZUŠ – TANEČNÍ OBOR - Koncert 

tanečního oboru.

� Trhy 
So 12. 5. (9.00–16.00) Dům kultury
ŽĎÁRSKÝ FLER TRH - Ručně a 

výtvarně zpracované výrobky tvůrců z 
regionu

� Výstavy 
*Čt 3. 5. – Ne 3. 6. Galerie Stará rad-

nice
JAROSLAV SVOBODA / SKLO - 

Vernisáž výstavy 3. 5. v 17.00. Uvedou J. 
Chalupa a B. Bachratý, zatančí TS AMI-
RAH. 

Otevřeno: út-pá (10.00-12.00; 14.00-

17.00); so, ne a svátky (14.00-17.00).
*Do 8. 6. Městské divadlo
PRÁCE DĚTÍ ZUŠ F. DRDLY / 

Výtvarný obor. Otevřeno hodinu před, a 
během představení.

*Do 31. 5. Malá Galerie SR
ZUŠ GRAFIKA / Výtvarný obor. Ote-

vřeno dle Informačního centra.

� Připravujeme 
 4. 6. MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD /

MD
 5. 6. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

/MD
 8. 6. CONCENTUS MORAVIAE /

MD
10. 6. ŽĎÁRÁČEK, SVATOPLUK - 

společný koncert/DK
12. 6. ŠAŠEK A SYN /DK
13. 6. ONDŘEJ FENCL A VLADI-

MÍR MERTA /Cafe u TH
17. 6. FESTIVAL DECHOVÝCH 

HUDEB /DK
27. 6. JIŘÍ ČERNÝ - rockování /Cafe 

u TH

Pozor: Od 14. 6. do 12. 8. bude 
pokladna DK uzavřena.

Předprodej: on-line www.dkzdar.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 
představení.

Čtvrtek 3. května
17.00 HASTRMAN - Romantický 

thriller (Česko 2018, 12+ 2D) 
19.30 POMSTA - Akční thriller (Fran. 

2017,T 15+ 2D)

Pátek 4. května
17.00 FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 

Komedie (Něm. 2017, ČD 12+ 2D)
19.30 TICHÉ MÍSTO – Psychologic-

ký horor (USA 2018, T 12+ 2D)

Sobota 5. května
14.30 AVENGERS: INFINITY WAR 

- Sci-Fi (USA 2018, ČD 12+ 2D)
17.00 NEZNÁMÝ VOJÁK – Válečné 

drama (Fin. 2017, T 12+ 2D)
19.30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA - Komedie (Česko 2018, 12+ 
2D)

Čtvrtek 10. května
17.00 FOxTROT – Drama (Izr./ 

Něm./ Fran./ Švýc. 2017, T 12+ 2D)
19.30 KAZIŠUCI – Komedie (USA 

2018, T 15+ 2D)

Pátek 11. května
19.30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA – Komedie. Opakování.
 
Sobota 12. května
17.00 JAK NAPÁLIT BANKU - Kri-

mikomedie (Něm. 2016, ČD 12+ 2D)
19.30 TICHÉ MÍSTO – Horor, opa-

kování.

Neděle 13. května
14.30 PSÍ OSTROV - Animované Sci-

Fi (USA / Něm. 2018, T 12+ 2D) 
17.00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA – Komedie. Opakování.

Čtvrtek 17. května
17.00 FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 

Komedie, opakování.
19.30 Filmový klub: MLČENÍ – His-

torické drama (USA / Tchaj-wan / Mex. 
2016, T 12+ 2D)

Pátek 18. května
17.00 DEADPOOL 1 - Romantické 

Sci-Fi (USA 2016, ČD 15+ 2D) 
19.30 DEADPOOL 2 - Dobrodružné 

Sci-Fi (USA 2018, T 15+ 2D)
Zvýhodněné vstupné na oba filmy.

Sobota 19. května
14.30 TAxI 5 - Akční komedie (Fran. 

2018, T 12+ 2D)
17.00 Film na slepo:… Nevíte, na co 

jdete, neplatíte. Kdo zůstane do konce, 
zaplatí do klobouku částku, na kterou si 
film sám cení!

19.30 DEADPOOL 2 - Akční Sci-Fi, 
opakování.

Neděle 20. května
14.30 HLEDÁ SE PRINCEZNA – 

Animované fantasy (Ukr. 2018, ČD 2D)
17.00 DEADPOOL 2 - Akční Sci-Fi, 

opakování.

Čtvrtek 24. května
15.00 Bio senior: HASTRMAN - 

Romantický thriller (Česko 2018, 12+ 
2D) 

17.00 POD JEDNÍM STROMEM – 
Drama komedie (Isl. 2017, T 2D)

19.30 SOLO: STAR WARS STORY - 
Akční Sci-Fi (USA 2018, ČD 2D)

Pátek 25. května
17.00 DEADPOOL 2 - Akční Sci-Fi, 

opakování.
19.30 SOLO: STAR WARS STORY - 

Sci-Fi, opakování.

Sobota 26. května
14.30 SOLO: STAR WARS STORY - 

Akční Sci-Fi, opakování.
17.00 DÁMSKÝ KLUB - Komedie 

(USA 2018, T 12+ 2D)
19.30 SOLO: STAR WARS STORY - 

Akční Sci-Fi, opakování.

Neděle 27. května
14.30 KRÁLÍČEK PETR - Rodinné 

anim. fantasy (USA 2018,  ČD 2D) 
17.00 SOLO: STAR WARS STORY - 

Akční Sci-Fi, opakování.

Čtvrtek 31. května
17.00 ZIMNÍ BRATŘI - Drama (Dán. 

/ Isl. 2017, T 12+ 2D)
19.30 TEAMBULDING – Komedie 

(Česko 2018, 15+ 2D)

Pá 4. 5. 14.00 Mamince z lásky - Tvůr-
čí dílna ke Dni matek, s lektorkou VV Z. 
Formánkovou.

Út 15. 5. 17.00 Od rukopisu ke knize 
– Přednáška V. Trojánka ( Jsou knihy, co 
vznikaly rychle a jednoduše, a jsou kni-
hy, které se rodily dlouze a těžce… Co 
všechno „čeká“ rukopis, než se promění 
v knihu? O čem se baví (či hádá) autor 
s redaktorem, co všechno musí redaktor 
pro narození další nové knihy udělat?… 
A co grafik? Kdo „udělá“ písmenka, a 
kdo je vytiskne? Kdo to prodá? A jak to 
bylo před rokem 1989? 

Co jsou korektury, vakát, hladina, fron-
tispis…Na vše se můžete zeptat….

Po 21. 5. 16.00 Doma je doma - Bese-
da s vrchní sestrou Charitní ošetřovatel-
ské služby Barborou Charouz.

Čt 24. 5. dopoledne Komiksový 
workshop Daniela Vydry - Pro žáky 4. 
tříd ZŠ

St 30. 5. (13.00-15.30) Drátované 
šperky - Vyrob si svůj dárek. Tvůrčí díl-
na pro děti k MDD, s lektorkou Hanou 
Hájkovou (pobočka Nádražní).

Výstavy v květnu
Portréty - Výtvarné práce žáků škol-

ní družiny ZŠ Švermova (odd. pro děti a 
mládež)

Čt 3.- Čt 31. 5. Obrázky pro radost - 
Výstava Marie Škorpíkové

(vestibul Čechova domu)
Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@

knihzdar.cz, tel: 566 623 766.

Po 30. 4. (18.00-21.15) dětský areál 
Libušín

Žďárská Filipojakubská noc
Soutěž o nejlepší čarodějnici, hry pro 

děti, hudební skupina POW, vatra, ohňo-
stroj.

Čtvrtek 3. 5. 
*17.00, sál Active-SVČ, Horní 2
Participativní rozpočet: Sousedská 

setkání města s občany.
*19.00, zámecký konvent
Marcela Camargo Quintet - Top latin 

jazz zpěvačky nominované s písní „A Cha-
ma Verde“ na Grammy 2016.

So 5. 5. 18.00, bazilika N. P. Marie Zá-
mek

Barocco sempre giovane - Eva Urbano-
vá.

Út 8. 5. 17.00, pomník obětem války, 
park Sadová ul.

Pietní akt k ukončení 2. sv. války - 
Uctění památky padlých vojáků. Položení 
věnců k pomníku padlých, slovo historika 
Pavla Elbla z RM, státní hymna.

Pá 11. 5. (21.00-23.59) Jazzmine club
Večer u piána s Jendou Novákem. Jazz, 

blues, ragtime, boogie-woogie improviza-
ce ...

Svatojánská pouť na Zelené hoře
So 12. 5. 16.30, kostel sv. Jana Nep. Prv-

ní poutní mše svatá
Ne 13. 5. 6.30, 7.30, 9.00, 10.30 a 14.30 

Poutní mše svaté
St 16. 5. 17.00 Hlavní poutní mše svatá 

v den svátku sv. Jana Nepomuckého.

St. 2. 5.; Po 14. 5. (16.00-17.30) ZUŠ F. 
Drdly

Talentové průzkumy (pro školní rok 
2018-19)

Út 15. 5. (9.00-11.00) Family Point, 
poliklinika

Vytvořte si přáníčko pro svou rodinu - 
Kreativní dílna. 

St 16. 5. (20.00-22.00) kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH

Nikodémova noc - Kostel k tiché chvíli 
rozjímání či duchovnímu rozhovoru…

Sobota 26. 5. 
*7.30, sportovní hala
Žďár tančí 2018 - 10. ročník taneční 

soutěže v režii Active – SVČ. 
*8.00-11.30, nám. Republiky
Farmářský trh. Regionální potraviny a 

řemeslné výrobky.

So 26. 5. 10.00; Ne 27. 5. 17.00, Zámek 
Žďár

Dny otevřených zahrad. Tradiční ote-
vření soukromých zahrad Thamary Kinsky. 
Letos s tématem Cestování aneb Zahrady v 
kufru…

Út 29. 5. 9.30, Senior Point, poliklinika
Zvládneme to - Praktický nácvik pohy-

bu s kompenzačními pomůckami, lektorka 
Květoslava Růžičková.

Út 5. 6. (13.00-14.30) Senior Point
Posezení s harmonikou - Provede Josef 

Kučera -lko-

Tajemný hrad v Karpatech. Kome-
die dle slavné verneovky v podání pří-
bramského divadla. 

 Zdroj: Kultura Žďár n. S. 
UcTění památky padlých za II. sv. války 
se ve Žďáře tradičně účastní i zástupci Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu.

Ilustrační foto (květen 2014): 
Lenka Kopčáková
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Církev československá 
husitská

Regionální muzeum

Klub kardiaků

Tanečnice bodovaly
Na dubnové přehlídce scénického 

tance dětských skupin v Brně si žďár-
ské tanečnice s choreografií „Tma 
ve světle“ vytancovaly nominaci na 
celostátní přehlídku v Kutné Hoře; 
tanečnice s choreografií „Zkřehlí“ a 
„Hranatosti“ získaly diplom s oceně-
ním. 

Žákyně ze žďárské ZUŠ byly také 
vybrány do krajského kola soutěže 
tanečních oborů ZUŠ (20. 4.) v Tře-
bíči. 

ZUŠ Open podruhé
ZUŠ F. Drdly se ve čtvrtek 24. 5. 

připojí ke 2.ročníku celostátní akce 
ZUŠ OPEN. Zájemci se mohou 
blíže seznámit s prací žáků a učite-
lů. Centrem akce bude Doležalovo 
náměstí. Uvnitř divadla vystoupí od 
15 hod. instrumentální soubory a 
sbory školy, před divadlem zatančí 
žákyně tanečního oboru. Ve vestibu-
lu divadla bude výstava výtvarného 
oboru. 

V sále ZUŠ od 15.00, 16.00 a 17.00 
zazní tři koncerty jednotlivých žáků 
ve hře na rozmanité hudební nástro-
je. 

Pianistům bude k dispozici nový 
koncertní klavír August Förster, kte-
rý škola dostala od města a Kraje 
Vysočina ke svým letošním devade-
sátinám.  

Specialitou letošního ročníku by 
měla být výtvarná realizace fasády 
trafostanice, těsně sousedící se ško-
lou.

Happening zavítá i na Starou rad-
nici. To výtvarnou výstavou a od 
15.30 i vystoupením žáků houslo-
vého oddělení. Ani mladí dramatici 
nezůstanou pozadu. Na zatím blíže 
neurčeném místě v centru připravují 
své „poetické kafíčko“ a čtení z kni-
hy žáků-absolventů „Šestero“. 

Detailnější program bude před 
samotnou akcí zveřejněn ve vstupu 
ZUŠ F.Drdly a na webu školy.

 (Redakčně kráceno) 

Stadion Bouchalky
FC srdečně zve pří-

znivce kopané na 
zápasy o mistrovské 
body. Více na www.
fczdas.cz.

MISTRoVSká koPAná
Muži A - divize
St  2. 5. 17.00 FC ZR - FC V. Bíteš
ne  6. 5. 16.30 FC ZR - Dek. Ždí-

rec
So 19. 5. 17.00 FC ZR - ASK Blan-

sko
So  2. 6. 17.00 FC ZR - Sok. Taso-

vice

Muži B - 1. A třída kVS
So  5. 5. 16.30 FC ZR - FC Budi-

šov
ne 13. 5. 16.30 FC ZR - SK Duko-

vany
ne 27. 5. 16.30 FC ZR - Sok. Šeb-

kovice

Dorost st. + ml. - divize
So 12. 5. 14.00 + 16.15 FC ZR - 

Svratka Brno
ne 27. 5. 10.00 + 12.15 FC ZR - 

Vysoč. Jihlava B

Žáci  ml. +st. - krajský přebor
So  5. 5. 9.00 + 10.30 FC ZR - Sok. 

Nedvědice
So 19. 5. 9.00 + 10.30 FC ZR - 

Sok. Bedřichov

Žáci ml. + st. B - 1. třída kVS
So 12. 5. 9.00 + 10.30 FC ZR - FC 

Vel. Bíteš
ne 27. 5. 9.00 + 10.30 FC ZR - FC 

Stará Říše

Přípravka st. + ml. – krajský pře-
bor

ne  6. 5. 9.00 turnajově: FC ZR, 
Třebíč, H. Brod

ne 13. 5. 9.00 turnajově: FC ZR, 
V. Bíteš, Bystřice

Přípravka st. B – okr. přebor
ne  6. 5. 9.00 turnajově: FC ZR, 

Svratka, O. Bitýška
ne 20. 5. 9.00 turnajově: FC ZR, 

Jimramov, Rožná

Přípravka ml. B – okresní přebor
ne  6. 5. 9.00 turnajově: FC ZR, 

Bory, Bobrová
ne 20. 5. 9.00 turnajově: FC ZR, 

Měřín, Svratka.

So 5. 5. | 20.00
Enlivened show 2018 - Abused 

& Neglected, D.O.P., Death on Arri-
val, Solution of Panic

Út 8. 5.; St 9. 5.; Čt 10. 5. | 19.00-
21.00

kvíz: večerní liga - Sestavte svůj 
tým (max. 8 hráčů) a zodpovězte 56 
otázek. Na vítězný i nejlépe tipující 
tým čeká odměna.

So 12. 5. | 21.00
20 let kSV
ne 13. 5. | 18.00
Bohoslužba v Batyskafu
18.5. | 16.00 park na Faských 

humnech
Žďárský Majáles aneb Žďáráles 

2018
Pá 25. 5. | 18.00 | Dům kultury
Mega battle – Kvíz.

Zveme na naši turistiku:
ne 6. 5. Pilská nádrž - Adamův 

kopec - U Jordánku (7 km) sraz 
13.00 Pilská nádrž

Pá 11. 5. Radostín-nS Dářská 
rašeliniště –Polnička (8 km) 11.35 
Žižkova

ne 20. 5. Polnička-Hynkovec-
Pil.nádrž (6 km) 13.10 Žižkova

ne 27. 5. Doubravník-klokočí-
Maňová (9  km) 8.30 nádraží

ne 3. 6. Rajhrad-Památník 
písemnictví, kostel Santiniho-
Brno (8 km) 8.25 nádraží

1. 5. MDDr. J. Špinar, Vratisl.nám. 
449, N. Město n/M (566 616 904)

5. 5. a 6. 5. MUDr. P. Foltan, Herá-
lec 81 (774 900 858)

8. 5. MDDr. k. kamarýtová, Vrati-
sl. nám. 449, N. Město n/M. (566 616 
904)

12. 5. MUDr. J. Foltanová,  U 
Zbrojnice 404, Svratka (608 069 430)

13. 5. MUDr. J. Fialová, nám. 
Republiky 65, ZR (604 334 823)

19. 5. MUDr. P. Filla, Střední 5, 
V.Meziříčí (566 524 275)

20. 5. Lékař stomatolog Fiodor 
Gonchar, Os. Bitýška 303 (566 536 
712) 

26. 5. a 27. 5. MUDr. olga Seme-
rádová, Palachova 35, ZR (774 430 
777)

2. 6. a 3. 6. MUDr. olga Semerádo-
vá, Palachova 35, ZR (774 430 777).

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).

Akce pro členy i zájemce z řad 
občanů Žďáru. Více o nových akcích 
a prezentaci těch minulých najdete 
na www.civilky.cz/zo-zdar.

� Čt 3. 5. 9.00, sál DDM Horní 
135/2 (pozor, změna místa)

klubové setkání - Aktuální infor-
mace o akcích v 1. pololetí… 

� Út 22. 5. 13.30, u brány hřbito-
va na Jamské 

Boží muka ve Žďáře - Vycházka s 
historikem, vedoucí n.kejvalová 

� Čt 24. 5. 15.00 Bowling SAU-
nA – Vedoucí M. Hrdinová 

� ne 27. 5. 8.50 nádražní hala ČD
Poznávací zájezd do Jižních Čech 

– Vedoucí D. Krejčí.

Z říše hmyzu
Milovníci přírody mohou ještě do 

20. května stihnout v RMM na Tvrzi 
výstavu nazvanou Z říše hmyzu.

Prohlédnout si můžeme nejrůzněj-
ší zástupce hmyzu ze zdejší muzejní 
entomologické sbírky. „Nejstarším je 
nosatec z Dalmácie,“ upozorňuje his-
torik Stanislav Mikule na exemplář z 
roku 1896. 

Nechybí ani krásní denní motý-
li včetně otakárka fenyklového, ani 
tajemní motýli noční, např. lišajové, 
kteří dokážou létat i v dešti. Zblízka 
uvidíme i našeho největšího motýla 
s názvem martináč hrušňový. 

Mezi blanokřídlými najdeme např. 
vosu hrabalku, jak krmí své larvy 
pavouky. „Zjistíte také, jak se liší mra-
venci od termitů, co mají společného 

egyptští skarabeové s našimi chrous-
ty. Z nichž se ještě za 1. republiky při-
pravovala chutná polévka. A také, kam 
velmi rád sedá motýl batolec duhový 
s nádherně měnivou barvou křídel,“ 
vyjmenovává Mikule. 

A nasloucháme-li o dovolené rádi 
zpěvu cikád, možná budeme překva-
peni, jak tato stvoření vlastně vypa-
dají… Také pro detailnější vhled do 
hmyzího světa je připraven mikro-
skop. „Ze soukromého chovu byl na 
výstavu zapůjčen párek živých jihoa-
merických nosorožíků druhu Megaso-
ma mars,“ dodává za pořadatele Sta-
nislav Mikule.

Pohled na Žďár z věže
O pouťové sobotě 12. května 

můžeme v době od 9 do 20 hodin 
vystoupat na věž žďárského farního 
kostela sv. Prokopa, a rozhlédnout 
se po Žďáře a na vlastní dějiště pouti 
z ptačí perspektivy. 

Vstup na věž s průvodcem je zdar-
ma, ve skupinách po 15 osobách. 
Kochat pohledem se můžeme dvacet 
minut. Tradiční akce se koná ve spo-
lupráci s ŘK farností sv. Prokopa.

 -red-

Sraz sobotních vycházek je vždy na 
nádraží ČD.

5. 5. Bystřice n/P - Jabloňov – 
Rovné - Divišov (11 km) 8.20 

12. 5. Cesta do neznáma
             (10 km) 9.15 
19. 5. Vranovice – Pouzdřanská 

step - Popice (12 km) 6.20 
26. 5. níhov - Říkonín
             (12 km) 8.20
2. 6. Ždírecký okruh (15 km)
          8.00 aut. nádraží

Vycházky určené pro veřejnost, 
každý jde na vlastní nebezpečí, změ-
na programu vyhrazena.

Čt 10. 5. 17.00, Husova kaple, 
Kopečná 13

„Zavřít mě můžete, pustit mě 
musíte“

Beseda o životě ve vězení a pří-
bězích těch, kteří se po odchodu z 
nápravného zařízení udrželi na svo-
bodě.

Hostem je Aleš Jaluška, který byl 
24 let vězeňským kaplanem ve Valdi-
cích u Jičína. 

Zve rada starších CČSH. 

Bk Vlci Žďár n. S. 
Třetí rozhodující utkání mužů A, 

ve finále 2. ligy ještě nebylo v době 
tisku ŽN rozlosováno. Mohlo by se 
hrát v úterý 1. 5. od 10.00 v hale TJ 
Žďár. Ale jen v případě, že po sobotě 
28. 4. nebude v soutěži jasno. 

V případě vítězné série se družstvo 
mužů A probojuje do baráže o 1. 
ligu, která se bude hrát v termínech 
5.- 6. 5, 12.- 13. 5. a 19.- 20. 5. 

Info, kdy a v kolik hodin se hraje 
doma, najdete na www.basketzdarns.
cz… Pak sezóna basketbalu skončí a 
příznivci rychlé hry se mohou těšit 
zase až v září.
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