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Letošní 24. ročník Slavností jeřa-
bin je historií. Multižánrový festival 
je vždy skládankou pořadů, na nichž 
se podílí město, zámek a další místní 
pořadatelé. 

Obzvlášť povedeným byl již 2. roč-
ník Santiniho barokních slavností 
z dílny spolku Putování za Santinim.

Na jeden večer se dokonce žďárské 
náměstí proměnilo v retro kavárnu 
s mottem „Celý Žďár tančí“. Taneč-
ní skupina Smyk předvedla tance 
z minulého století, a lidem u osví-
cených stolků zpíval Laďa Kerndl. 
K mikrofonu strhl i hlavního pořa-
datele a muzikanta Stanislava Růžič-
ku… 

„Myslím, že to žďárské náměstí dlou-

ho nezažilo, abychom si na něm takto 
pěkně zatančili. Byl to krásný pátek, 
který uvedl hlavní část Slavností jeřa-
bin,“ je spokojen starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Santiniho barokní slavnosti vrcho-
lily Klášterní nocí, se dvěma nádher-
nými koncerty - v bazilice a poutním 
kostele, s přednáškami a průvodem 
na Zelenou horu. Neopakovatelným 
zážitkem této hvězdnaté noci byla 
hudba Musica Navalis na hladině 
Konventního rybníka…

„Rybník obstoupily stovky poslu-
chačů. Žďárští trubači odehráli asi 
20minutový koncert přímo z hladi-
ny, a na pramicích je po celou tu dobu 
vozili skauti ze žďárského  přístavu 

Racek,“ líčí starosta zážitek. Zdejší 
vodní koncert je navrácenou histo-
rickou tradicí, spojenou se svatoján-
skou oslavou. 

„Sám jsem asi v polovině koncer-
tu vyběhl na Zelenou horu a sledoval 
dějství shora. Na hladině se pohybova-
ly lampióny, a hudba se rozléhala po 
celém údolí,“ je starosta nadšen. 

Kouzlo nostalgie měly i kostý-
mované prohlídky zámku v duchu 
první republiky… Vzpomínkou na 
ty letošní Slavnosti jeřabin budou 
ve Žďáře pískovcové sochy. Ty při 
navráceném sympoziu tvořili uměl-
ci na téma Žďáření. Sochy měly být 
odhaleny v neděli 23. září, ale to již 
byly ŽN v tisku. -lko-

AtMoSféra retro kavárny na žďárském náměstí v pátek 7. září, jak ji zachytil fotograf Pavel Černý. Foto: archiv P.Č.

Retro kavárna roztančila náměstíŘíjen je plný
událostí…

Letošní říjen je nabitý událost-
mi. Koncem prvního týdne jdeme 
ke komunálním volbám, a pak se 
můžeme těšit na pořady ke stému  
jubileu Československa.

ŽN dnes přináší pohledy na volby 
z různých úhlů. Víte, že vůbec prv-
ní svobodné čsl. volby se konaly 15. 
června 1919? 

Ve Žďáře šlo volit 1.038 voličů. 
Výsledkem bylo 30členné obecní 
zastupitelstvo, a v něm dokonce tři 
ženy. 

Uvádíme i vzpomínky prvního 
porevolučního tajemníka MěÚ, a 
také jednu historickou perličku, spo-
jující Žďársko se světovými dějina-
mi.   -lko- 
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Cestou přes most nad Jermářovým 
jezem mnohé z nás v ulici 1. máje 
zaujal stavební ruch. Běží tu naplá-
novaná rekonstrukce bývalé vodárny 
Žďasu.

Podnik ji kdysi opustil jako nepo-
třebnou, a značně zchátralá vodár-
na se asi před 18 lety stala zázemím 
skautů. 

Před časem se radnici podařilo na 
přestavbu této technické stavby zís-
kat dotaci z Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Vodárna 
se promění v centrum neformálního 
a zájmového vzdělávání se zaměře-
ním na děti a mládež.

Jde o stavbu za 13 mil. Kč, a městu 
ji usnadní získaná dotace v objemu 
8,25 mil. Kč.

Bezbariérově koncipovaná budo-
va se dočká nových učeben vybave-
ných i technologiemi pro rukodělné 
dílny. Hlavním garantem vzdělávání 
v době udržitelnosti projektu bude 
místní Junák.

V srpnu zahájená rekonstrukce 
vodárny běží podle harmonogramu.

Jak informuje starosta Zdeněk 
Navrátil, v září ještě v souběhu 
běžela překládka vodovodu, takže 
na staveništi se vedle sebe pohybo-
valy party vodařů a dodavatelské sta-
vební firmy. Probíhaly bourací prá-
ce v objektu a příprava k výstavbě 
opěrné zdi podél parkoviště. „Právě 
kolem této zdi bychom ve druhé etapě 

Tak má vypadat budoucí centrum neformálního vzdělávání ve Žďáře. Poznáte 
v něm ještě původně zchátralou vodárnu?  Zdroj: www.zdarns.cz

Vzdělávací centrum se začne rýsovat

Tradice, kdy v závěru každoroč-
ní Klášterní noci vozí muzikanty při 
koncertě Musica Navalis po hladině 
Konventního rybníka ve svých pra-
micích skauti, vznikla asi před třemi 
lety. 

Jak vzpomíná Petr Bednář, kapi-
tán vodního přístavu Racek, on sám 
první dva roky býval při akci kormi-
delníkem a atmosféru koncertu si 
užíval přímo z lodi. 

…Osvětlené pramice plují po vodě, 
tmu prozařují louče, návštěvníci na 
hrázi, jemné mravenčení v zádech, 
jak to asi dopadne… 

„Potlesk, který se po odehrání kaž-
dé skladby nesl až k nám, byl příjem-
ný a krásný. Jak asi hudba zní z hráze? 
Chtěl jsem vždycky vědět,“ svěřuje se 
skautský kapitán.

Letos se to Petru Bednáři poštěsti-
lo. Byl organizátorem akce z hráze, a 
slyšet odtud barokní hudbu prý byl 
také zážitek. „Tóny se nesly nočním 
tichem po hladině, měl jsem pocit, že 
sedím hned vedle muzikantů,“ vzpo-
míná.

Letos však měli organizátoři napil-
no. „Asi dvě hodiny před začátkem 
jsem se dověděl, že začínáme o hodinu 
dříve. Takže mobily nervózně drnčely,“ 
líčí kapitán. 

Skauti musí na místo dopravit dvě 
pramice, pádla, vesty a lampiónky. 
Pak vyráží směrem k přístřešku pod 
hřbitovem. Zde již asi 10 skautek a 
skautů čeká na muzikanty. Ti se - dle 
druhu nástrojů - rozdělí na skupin-
ky a usednou do dvou pramic. „…
Zapálíme lampiony a odrážíme. Směr 
k hrázi. Kormidelníci se dle pokynů 
snaží držet obě pramice u sebe, aby se 
muzikanti vzájemně slyšeli,“ vysvětlu-
je Bednář technické zázemí, které je 
posluchačům skryto… „Dalším úko-
lem je udržet lodě přídí proti hrázi a 
ve vzdálenosti do 20 metrů od hráze. 
Muzikanti začínají hrát, jakmile náv-
štěvníci opustí areál kláštera a odchá-
zí po hrázi směrem na Zelenou horu,“ 
informuje

Pro žďárské skauty je spolupráce 
na koncertě otázkou prestiže. Již se 
těší na příští rok.  -lko-

Muzikanty vodní hudby 
vozí v pramicích skauti

Stavební sezóna pomalu vrcholí. 
Jak jsou na tom stavby řízené z roz-
počtu města? Zde je přehled. 

Rekonstrukce ulic V Lískách a 
Na Úvoze: Stavba, na niž měly doda-
vatelské firmy od začátku března 275 
dní, pomalu finišuje. „Práce na vodo-
vodech a kanalizacích jsou ukončeny a 
probíhá pokládka chodníků, práce na 
komunikacích a pokládka asfaltových 
vrstev,“ informoval starosta Zdeněk 
Navrátil v polovině září. Ještě zbýva-
jí přeložky sítí ze strany energetiků, 
a v diskuzi je otázka vložení kabelu 
optické sítě. 

Technická infrastruktura Kla-
far: Byla dokončena skrývka ornice 
a odtěžen přebytečný materiál. Tak 
může následovat zasíťování nové uli-
ce Barvířská a pokračující etapy uli-
ce K Milířům. 

Druhá etapa Vodojemu: Běží 
rekonstrukce ul. Alšovy, dobí-

há pokládka středových chodníků 
(chodníky za zahradami řadových 
domů), také stavba veřejného osvět-
lení. Byly položeny obruby komu-
nikace v ul. Alšova. „Jde o obchvato-
vou komunikaci, která ve vrchní čísti 
sídliště propojuje i ulice Kavanova a 
Mánesova. Do konce září bude hoto-
vo,“ uvedl starosta.

Sociální zázemí pro fotbal a 
tenis: V září byla položena základo-
vá deska budoucí haly a vybudována 
dešťová kanalizace a elektrické pří-
pojky. Probíhají i práce na kurtech. 
„Zde je důležité, aby se dodavateli co 
nejdříve podařilo vybudovat odvod-
nění a obruby kurtů. Ještě na podzim 
chceme položit finální povrchy, aby 
mohla začít instalace nafukovací haly,“ 
vysvětluje Zdeněk Navrátil s tím, že 
právě tato část stavby má být hotová 
do 31. 10. 2018. „Ještě tuto zimu by se 
již mělo v nafukovací hale sportovat,“ 
věří starosta.  -lko-

Jak pokračují žďárské stavby

Kolapsové dopravní stavy, kte-
ré ve  špičkách zažívá Žďár  a jeho  
náměstí kvůli rekonstrukci křižovat-
ky Neumannova – Novoměstská, by 
měly brzy skončit. 

Plánovaný termín dokončení 
stavby 10. října 2018 není, dle slov 
starosty Zdeňka Navrátila, zatím 
ohrožen. 

Můžeme se těšit, že zmodernizo-
vaná křižovatka bude svým odbočo-
vacím pruhem a novým přechodem 
pro chodce bezpečnější. 

To oceníme již brzy, při svátcích 
Památky zesnulých, kdy je ke hřbi-
tovu Jamská zvýšený pohyb chodců, 
ale i dopravy. Doposud bývalo toto 
období v lokalitě zkouškou nervů…

V době uzávěrky ŽN již byly 
hotové základy chodníku z uli-
ce Neumannova a vytyčená tra-
sa odbočovacího pruhu. Ze strany 
Novoměstské byl hotový příchod k 
budoucímu přechodu. 

Kvůli uzavření ulice Neumanno-
vy byly po městě vyznačeny objízd-
né trasy. „Podobné to bude, až stavba 
pokročí přímo do ulice Novoměstské. 
Na čas dojde i k její úplné uzavír-
ce, a bude nutné jezdit po obchvatu,“ 
informoval starosta ještě před tis-
kem ŽN. Stavba od té doby zase o 
kus pokročila…V rámci revitalizace 
zeleně také město rozhodlo o posu-
nu plánované výsadby stromů dál 
od komunikací. -lko-

Dopravní kolapsy
snad po 10. říjnu skončí

stavby ještě natáhli cyklistickou stezku 
z Farčat, aby se cyklisté nepletli na par-
kovišti,“ plánuje starosta. Cyklostez-
ka tak bude pokračovat rovně, niko-
liv původně zamýšleným „esíčkem“ 
přes parkoviště. 

V novém centru se budou, kromě 
skautů, realizovat např. i Duha AZ, 
ZŠ Komenského 6 a další, zejména 
mládežnické aktivity.

Neformální a zájmové vzdělávání 
zde bude dle projektu probíhat v klí-
čových kompetencích přírodní vědy, 
technických a řemeslných oborech, 
v matematice, či vztazích člověka ke 
světu, přírodě, práci, a v dalších smě-
rech environmentální výchovy. Díky 
zvýšení kvality tohoto dobrovolného 
vzdělávání lze očekávat nepřímé vyš-
ší budoucí uplatnění účastníků na 
trhu práce. -lko-

Vzdělávací centrum bude 
kromě učeben

vybavené
i technologiemi

pro rukodělné dílny
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Letošní jubileum Československa přináší 
ve Žďáře filatelistickou výstavu s názvem 
„100 let státnosti na poštovních znám-
kách“. V předvečer státního svátku má 
přímo z náměstí vzlétnout horkovzdušný 
balon s Balonovou poštou…
� Lenka Kopčáková

Akci pořádají společně Klub filatelistů Žďár n. S., 
Město Žďár a Česká pošta. Výstava bude k vidění v 
Galerii Staré radnice od 17. října do 11. listopadu. 

Jak pro ŽN přibližuje hospodář žďárského fila-
telistického klubu Ludvík Filipí, vernisáž se koná 
16. října od 17 hodin. Tento den bude pošta Žďá-
ru 1 používat příležitostné poštovní razítko. Jeho 
otisk pak můžeme získat i v sobotu 27. října přímo 
na výstavě, kde bude fungovat zvláštní poštovní 
přepážka. Zde také budou k dostání příležitostné 
pamětní tisky.

Zájemcům, kteří chtějí využít přepravu Balono-
vou poštou, Filipí radí, ať si předem připraví své 
obyčejné zásilky v základním váhovém stupni a 
standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku 
či zahraničí. To v nominální hodnotě odpovídající 
označení A, resp. E, nebo Z.

Lidé pak mohou zásilky adresovat nejdéle do 25. 
10. na poštu ve Žďáře 1. „Zásilky v obálkách pošta 
otevře a vyjme obsah, který chtějí lidé poslat balonem. 
Takto si např. sběratelé píší o tzv. příležitostná razít-
ka, kterých se v republice používá na různých poštách 
zhruba 70 ročně,“ vysvětluje filatelista běžnou praxi.

Když však lidé své zásilky předají dne 27. 10. do 

15 hodin přímo u příležitostné poštovní přepážky 
na Staré radnici, ušetří tak 19 Kč…

„Není problém, když si někdo donese osobní dopis 
či pohlednici, vše při správném ofrankování balonem 
přepravíme. Balon by měl startovat kolem 17. hodi-
ny. Takže to, co nejvíc potřebujeme, je přízeň počasí, 
ostatní snad vyjde,“ očekává Ludvík Filipí.

Ještě dodává, že každá zásilka bude opatřena 
kašetem s číslem balonu, a po přistání razítkem 
obvodu pošty. Kde však balon přistane, to je zatím 
překvapením. Odtud pak bude zásilka pokračovat 
zavedeným způsobem…

Dle Ludvíka Filipí nabídne žďárská výstava nejen 
průřez počátku a celého průběhu vydávání poštov-
ních známek v Československu. Uvidíme i známky 
vydané po roce 1993, těšit se můžeme na filatelis-
tickou historii Města Žďáru, a na sbírku obrazo-
vých dopisnic ze života T. G. Masaryka…

Na otázku, jaká nejzajímavější nebo nejvzácnější 
známka bude ve Žďáře k vidění, Ludvík Filipí říká, 
že na propagační výstavě lze těžko vysvětlovat, co 
je cenné, a co ne. 

Třeba první známka Československa z roku 1918 
prý rozhodně nepatří mezi super drahé kousky. U 
běžného typu má hodnotu 1 Kč…

„Ale kombinace variant tisku, drobných odchy-
lek deskových polí, to vše vcelku zvyšuje hodnotu,“ 
vysvětluje 

Ve Žďáře tedy nepůjde o drahé kousky, ale o 
ukázku průběhu vydaných známek, obrazových 
dopisnic, tvorbu autorů známek apod. 

„Nerad bych pracoval s pojmem hodnota. Jedna věc 
je katalogová cena, druhá věc cena osobního nasaze-
ní či pohledu na svůj svět zájmu,“ dodává ještě fila-
telista.

BAloN, který 27. 10. vzlétne ze žďárského náměs-
tí. Každá zásilka této Balonové pošty bude opatřena 
kašetem s číslem tohoto balonu… Foto: archiv L. F.

Při výstavě vzlétne poštovní balon
„100 let státnosti 

na poštovních známkách“

Ve Žďáře by mohly fungovat 
tři druhy bydlení: komerč-
ní v „soukromém“, sociální 
v „městském“ a bydlení pro 
střední třídu v „domech se 
závazky“.

Město současně vlastní celkem 
607 bytů po Žďáře, ale ještě letos 
dojde k jejich úbytku. V přípa-
dě tzv. bytových domů se závazky, 
jako je např. v ulici Palachova,  kde 
již majitelé splatili předepsanou 
částku a požádali město o převede-
ní domů do osobního vlastnictví.  
Dle odhadu místostarosty  Josefa 
Klementa se letos převede kolem 
132 bytů. 

„To znamená, že v roce 2019  bude 
bytový fond města čítat 475 bytů, 
z toho 213 bytů je v domech s pečo-
vatelskou službou. Samotný byto-
vý fond města pro bydlení tvoří 262 
bytů, a to je strašně málo,“ konsta-
tuje místostarosta. 

Radnice se snaží se situací něco 
udělat.  Na Klafaru začala  výstav-
ba bytových domů přes develope-
ry. V průběhu tří let tam má v asi 
10 domech vzniknout až 160 bytů.

„Zároveň chceme oprášit tzv. 
družstevní bydlení. Zadal jsem odbo-
ru majetkoprávnímu, aby zpracoval 
do rady města  materiál.

Kromě statistiky související 
s výstavbou bytů vlastněných měs-
tem jako třetí variantou, úřad při-
pravil další dvě varianty,“ říká Kle-
ment. Žďár se v tom inspiroval 
zkušenostmi brněnské radnice, byť 
ta má výhodu existence vlastních 
právnických subjektů.  Družstvo 

totiž mohou založit minimálně tři 
právnické subjekty. Město by  do 
akce vkročilo jako jeden z členů 
družstva. 

Ve Žďáře se před lety postavilo 
několik domů  metodou „domy se 
závazky“. To na zmíněné ulici Pala-
chově, a dále i v ulicích Veselská a  
Kovářova. 

„To znamená, že město samo 
nevstupuje do družstva, ale vstoupí 
do něho členové - budoucí nájemní-
ci, a město uzavře s nově založeným 
bytovým družstvem smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě. Po splnění 
závazku z této smlouvy vyplývající 
je bytový dům převeden do vlastnic-
tví družstva,“ vysvětluje Josef Kle-
ment.

Družstvo sousedů pak nakládá 
s byty jako společenství vlastní-
ků jednotek (SVJ). Právě na tuto 
metodu se město nyní soustřeďuje, 
a úřad podmínky  ještě dopracuje. 

„V radě jsme se shodli, že se chceme 
cíleně zaměřit na lidi, co nedosáhnou 
na hypotéku,“ říká místostarosta.  
Budoucími nájemníky by tak moh-
li být žadatelé ve věku 18–40 let, 
žijící ve společné domácnosti, jejíž 
měsíční příjem je od 25.000 do 
45.000 Kč a nemají žádný nemovi-
tý majetek k bydlení.

„Cílíme tak hlavně  na mladé rodi-
ny nebo  partnery, kteří chtějí založit 
rodinu. Spodní hranice příjmů 
domácnosti  je 25.000 Kč proto, aby 
byli schopni splácet případnou půjč-
ku, a přitom vydrželi v nájemním 
bydlení,“ vysvětluje místostarosta. 

Podmínky takového způsobu 
nájemního bydlení právě dopraco-

vává odbor majetkoprávní. 
Mělo by vyhovovat lidem, kteří 

nedosáhnou na hypotéku, ale ma-
jí nějaký finanční obnos, který by 
chtěli první částkou vložit do své-
ho budoucího majetku. Tak by se 
stavba rozpohybovala.

Jednou z lokalit, kde by dům se 
závazky mohl vzniknout, je měst-
ský pozemek v ulici Sázavská, po 
levé straně od klafarského mostu.

Odbory majetkoprávní a finanč-
ní také pracují na vytvoření Fon-
du rozvoje bydlení. Doposud měs-
to disponovalo jen Fondem správy 
finančních prostředků. 

„Bylo by to  takové úložiště keš 
peněz, které by neměly cílené zamě-
ření.  Pokud to zastupitelstvo schválí, 
tak prvním vkladem do fondu rozvo-
je bydlení by mohl být 11miliónový 
příjem doplatku z ulice Palachova,“ 
informuje Klement.

Fond by prý sloužil jako průtoko-
vý mechanismus na výstavbu, aby 
se pak opět splátkově plnil.

Jak dodává starosta Zdeněk 
Navrátil, Studie Klafaru počítá 
s výstavbou bytového nebo poly-
funčního domu. Město tak na svém 
pozemku pomůže lidem výstavbu 
zorganizovat. 

„objevily se i zvýhodněné půjč-
ky pro mladé rodiny, které poskytu-
je vláda. odbor majetkoprávní nyní 
prověřuje,  jak by bylo možné byd-
lení takto spolufinancovat. Že by si 
mladí lidé  vzali půjčku a pustili se 
do výstavby s námi,“ říká starosta.

Město podle něho potřebuje i 
sociální byty a byty pro seniory.  
„Ze sociálních bytů nám, bohužel, 
po všech proběhlých privatizacích 
zůstaly jen svobodárky na Stalingra-
dě,“ konstatuje Navrátil.   -lko-

Žďár chce „oprášit“ družstevní bydlení

„Doba předvolební přináší i „předvolební boj“, který někteří vedou ne úplně férově,“ 
píše v zářijovém radničním Žďárském zpravodaji starosta města Zdeněk Navrátil. 

Ano, z vlastní zkušenosti mohu říci, že má pravdu. A nejde jen o dobu předvo-
lební. Radniční zpravodaj se dal na cestu arogance moci již dříve. Ten zpravodaj, 
který si vydává město samo. 

Když k výročí zpravodaje redaktor Jakub Axman napsal článek, proč vlastně 
zpravodaj vznikl, dopustil se chyby. Napsal, že u Novin žďárské radnice neměl 
Městský úřad žádnou kontrolu nebo pravomoc nad otištěnými informacemi, či 
na jejich podobě. Upozornil jsem jej na chybu a žádal opravu. Protože i ve smlou-
vě města s naším vydavatelstvím bylo jednoznačně napsáno, jak město články 
kontroluje. S redaktorem Axmanem jsme si vyměnili několik e-mailů, a ten jeho 
poslední byl jednoznačný: Nic opravovat nebudu! Z chyby se tak stala lež. A lhát 
se nemá.

Původně šlo o drobnost; nechci ale domyslet, jak je zacházeno se zásadnější kri-
tikou. Takhle si starosta představuje „fér hru“?  Petr Klukan,

 za vydavatele Žďárských novin

Starostova „fér hra“?
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 

PROGRAMÁTORY:  .NET  |  MES  |  PLC  |  VIZUALIZACÍ 
PROJEKTANTY:  ELEKTRO  |  

COMPAS automatizace, spol. s r.o.
 |   |  

Compas automatizace ve výrobní hale na ulici
Brněnská  (areál SBD) oživuje roboty pro „chytré továrny“ 

Společnost Compas automatizace, 
spol. s r.o., se specializuje na průmys-
lovou automatizaci a vývoj vlastní-
ho výrobního informačního systému 
COMES®.  Rozšířila portfolio služeb 
v oblasti konstrukce, robotizace, 
dodávky strojů a robotů. Prostřednic-
tvím robotických pracovišť ve výrob-
ní hale Compas zefektivňuje výrobu 
současným „chytrým“ továrnám.

Průmyslové roboty přináší nový stu-
peň propracovanosti výrobních tech-
nologií a novou úroveň automatizace 
výroby. Compas efektivně a komplex-
ně řeší rostoucí požadavky na kvali-
tu výrobků i na snižování výrobních 
nákladů. Automatizací strojů a robo-
tů pomáhá řešit nedostatek pracovní-
ků ve výrobě. 

V oblasti robotizace spolupracuje-
me s předními výrobci robotů, které 
implementujeme do výrobních pro-
cesů našich zákazníků s podporou 
nejmodernějších simulačních nástro-
jů. Tímto předcházíme možným 
kolizím při zprovozňování robotizo-
vaných linek a zařízení. Dodávku zaří-
zení zajišťujeme od konstrukce přes 
výrobu, montáž, po uvedení do pro-
vozu. 

Technologické funkce tak v maxi-
málním možném rozsahu vyzkou-
šíme již v oblasti vývoje. Příkladem 
našich aplikací ve výrobních firmách 
jsou náhrady ručních montážních 
pracovišť robotem, aplikace s manipu-
lačními roboty na linkách v automo-
bilovém průmyslu. Aplikací robota s 

úpravou technologického zařízení se 
podařilo nahradit nedostatkové pra-
covníky, zvýšit výkon linky a odstranit 
„úzké“ místo toku materiálu. Zákaz-
ník je schopen navýšit objem výro-
by a dodávat požadované množství 
výrobků.

Compas automatizace zaměstnává více než 80 techniků
a má pobočky v Praze a Brně.

Hledáme kolegy, kteří s námi budou vyvíjet automatizaci továren s roboty.

Nabídka pracovních pozic: www.compas.cz/kariera

Neseďte doma, přijďte! Tak zní 
motto Dnů pro seniory, které se ve 
Žďáře nad Sázavou konají od 1. do 
5. října.

Zve zdejší Senior Point, sídlící ve 
4. patře polikliniky.  

Jak za pořadatele pro ŽN potvrdila 
Barbora Marinčová, seniory mohou 
za zábavou klidně doprovodit i 
mladší zájemci, např. děti… A na co 
se můžeme společně těšit?

Po 1. 10. 9.00 Tvořivá dílna 
s Jaroslavou Rainerovou; 13.00 
Posezení u klavíru. K poslechu a 
tanci hraje Petr Bergner. 

Út 2. 10. 9.30 Bezpečně na elek-

trokole – přednáška – Veronika 
Vošická Buráňová

13.00 Malujeme hezky a praktic-
ky – tvorba na textil s Lucií Špuláko-
vou

St 3. 10. 9.30  a 13.00 Hrátky s 
pamětí aneb K trénování mysli 
zapojme i smysly.  (Marcela Rýpa-
lová a Hana Bohuňovská)

Čt 4. 10. 15.00, kino Vysočina: 
Biják pro seniory, film Šmejdi 

Pá 5. 10. Seniorská miniolympi-
áda v Havlíčkově Brodě – sportovně 
společenské klání pětičlenných seni-
orských týmů z Vysočiny (přihlášky 
předem).  -lko-

Dny seniorů pobaví
Čtvrtek 18. 10. 17.00, Husova kap-

le, ul. Kopečná 13 

…Církev v prvních třech stale-
tích stála v římské říši mimo zákon. 
Čas od času byla krvavě potlačová-
na, přesto to byla církev skutečných 
vyznavačů. Edikt milánský, vydaný 
roku 313 n. l. císařem Konstantinem, 
přinesl církvi svobodu a rovnopráv-
nost s ostatními kulty v říši…

Jakým způsobem se změnila tvář 
církve po této události? Přijďte si 
poslechnout církevního historika, 
Mgr. Jiřího Sladkého, faráře CČSH. 
Promluví na téma Milánský edikt - 
cesta ke svobodě církve?

Přednáška má i mírný přesah do 
současnosti církve a křesťanství u 
nás obecně. „Paradoxně máme téměř 
třicet let náboženskou svobodu, k tomu 
peníze, a přesto církev vymírá a je slab-
ší, než v období totality,“ zve za radu 
starších CČSH farář Milan Vostřel.

 -red-

Milánský edikt a svoboda církve

Jiří Sladký,
církevní
historik

Compas automatizace
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Již za týden se v pátek 5. 
a sobotu 6. října 2018 otevřou 
ve více jak 6000 obcí po celé 
ČR volební místnosti, aby-
chom si zvolili zastupitelstva 
obcí na další čtyřleté volební 
období let 2018–2022. 
� Lenka Kopčáková

Ve stejném termínu (5. a 6. 10.), ve 
27 volebních obvodech Česka, pro-
běhnou i senátní volby. Dojde tak 
k obměně třetiny Senátu, tedy 27 z cel-
kem 81 mandátů. 

Senátní volby se tentokrát Žďárska 
netýkají. Máme čas až do roku 2020. 
Do té doby je senátorem za okres Žďár 
nad Sázavou František Bradáč z KDU-
ČSL, zvolený v roce 2014 na šestileté 
senátní období. Z celé Vysočiny tak 
nyní, spolu s komunálkami, proběh-
nou senátní volby jen na Třebíčsku.

Při komunálních  volbách ve Žďá-
ru nad Sázavou budeme volit opět 27 
zastupitelů města. 

O přízeň voličů se zde uchází cel-
kem  215 kandidátů z osmi uskupení 
politických stran a hnutí (ANO 2011; 
ČSSD; Koalice KSČM a SPOZ; Koa-
lice TOP 09 a Svobodní; KDU-ČSL; 
ODS; Změna 2018 a ŽĎÁR-ŽM).

Volební místnosti se pod státní vlaj-
kou otevřou v pátek 5. října 2018 úde-
rem 14. hodiny, a pro tento den skončí 
ve 22 hodin. V sobotu 6. října budou 
volební místnosti přístupné od 8 do 
14 hodin. 

Přínosné informace pro voliče čer-
páme ze servisu obcím na webu Kraje 
Vysočina a webu města Žďáru n. S..

Kdo může volit
Voličem může být státní občan ČR, 

který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je v obci přihlá-
šen k trvalému pobytu.

Jak na dotaz ŽN k letošním prvovoli-
čům upřesnila Drahoslava Komínková 
z úseku tajemníka a správy MěÚ, plno-
letosti do termínu voleb, dle evidence 
obyvatel, dovrší ve Žďáru celkem 121 
osob. 

Žďárské zastupitelstvo ale může při-
jít volit i občan jiného státu nad 18 
let, který bude v den voleb přihlášen k 
trvalému pobytu ve Žďáru.  Právo volit 
mu totiž přiznává mezinárodní úmlu-

va, kterou je Česká republika vázána. 
Cizinci ale musí být u místně přísluš-
ného obecního úřadu zapsáni v dodat-
ku stálého seznamu voličů.

Jeden hlasovací lístek
Ve volební místnosti musí být na 

viditelném místě vyvěšen hlasovací 
lístek označený nápisem „vzor“, také 
prohlášení o vzdání se nebo odvolání 
kandidatury, pokud bylo doručeno do 
48 hodin před zahájením voleb. Na to 
si dejme pozor, protože při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzda-
ným pro takového kandidáta nepři-
hlíží… 

Hlasovací lístek bychom měli objevit 
v naší poštovní schránce  nejpozději 3 
dny přede dnem voleb, tedy 2. října. 
Pokud se nám hlasovací lístek poda-
ří nějak poškodit, můžeme okrskovou 
volební komisi požádat o lístek nový.

Jen s platným dokladem 
totožnosti

Před vlastní volbou se musíme pro-
kázat platným průkazem totožnos-
ti a státního občanství. Může to být 
občanský průkaz, nebo platný cestovní 
pas ČR. Lze se prokázat i občanským 
průkazem s odstřiženým rohem, a sou-
časně s potvrzením o změně některé-
ho údaje, který se uvádí na OP. Cizinci 
se navíc prokazují průkazem o povole-
ní k pobytu, bez něj jim není hlasování 
umožněno. 

Křížkovat můžeme
napříč spektrem

Při komunálních volbách obdržíme 
jediný hlasovací lístek, složený z kan-
didátních listin jednotlivých volebních 
stran. Tento hlasovací lístek můžeme 
upravit třemi způsoby. Komunální vol-
by jako jediné totiž umožňují tzv. pana-
šování. Tedy, že volič si může vybrat 
vedle jedné politické strany i osobnos-
ti  napříč kandidátkami.

Způsoby volby: 
1. Můžeme označit křížkem ve čtve-

rečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební 
stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlaso-
vacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být 
v obci volen. 

Co máme vědět o komunálních volbách
2. V rámečcích před jmény můžeme 

zakřížkovat kandidáty, pro které hla-
sujeme, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátů, kolik čle-
nů zastupitelstva má být zvoleno. Ve  
Žďáře je to 27 kandidátů. 

3. Oba  způsoby lze zkombinovat. 
Označit křížkem jednu volební stranu, 
a dále zakřížkovat vybrané kandidá-
ty v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. V tomto případě je dán 
hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. 

Aby hlas byl platný
Pak již zbývá jen vložit hlasovací lís-

tek šedé barvy do úřední obálky šedé 
barvy, a vhodit do volební urny. 

Zde si dejme pozor, ať nepoužijeme 
původní obálku (ze schránky), náš hlas 
by byl neplatný. 

Nejčastějšími důvody, proč se něk-
teré hlasovací lístky (HL) mohou stát 
neplatnými, jsou tyto: 

Když na HL není označena ani 
volební strana, a ani žádný kandidát; 
pokud HL nejsou na předepsaném tis-
kopise; HL jsou  přetržené; HL nejsou 
vloženy do úřední obálky; pokud je v 
jedné  úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitel-
stva. 

Nemocní a handicapovaní
Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvo-
lený hlasovací lístek, anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu HL přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové voleb-
ní komise. Tento jiný volič za něho 
HL  upraví a vloží do úřední obálky,  
popř. i úřední obálku vhodí  do voleb-
ní schránky. 

Ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, může volič požádat předem 
městský úřad, a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi, o umožnění 
hlasování pomocí přenosné volební 
schránky mimo volební místnost.

To však lze při komunálních volbách 
aplikovat jen v územním obvodu stá-
lého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 

Není tedy možné, aby o přenosnou 
volební schránku požádal např. Žďá-
rák na lůžku v novoměstské nemoc-
nici.  

Na území Žďáru n. S. vyšle přísluš-
ná komise k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacím lístkem.

Při komunálních volbách si také 
nelze vyřídit voličské průkazy. Zastu-
pitelstvo se volí jen v místě trvalého 
bydliště voliče. Volit tak nemohou 
lidé ve zdravotnických a lázeňských 
zařízeních a vězni mimo Žďár, nebo 
lidé, kteří pobývají v zahraničí.

Bude 26 volebních místností
Ve Žďáře nad Sázavou bylo vytvořeno 26 volebních okrsků, číslo a  sídlo 

volebního okrsku  se shoduje. Volební místnosti jsou tradičně ve žďárských 
školách a kulturních budovách města, svoji volební místnost zjistí voliči na 
pokynech  v obálce s hlasovacím lístkem.

Obecně platí, že ZR 1 volí v okrscích 1, 2, 3 a 4 (Dům dětí a mládeže, Hor-
ní 2 a  Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo nám. 5).

ZR 2 volí v okrscích č.  4 a 5 (Základní škola, Zámek  a  Společenská míst-
nost hasičů, Zámek).

ZR 3  volí v okrscích 7, 8 (ZŠ, Komenského 6); 9, 10 (ZŠ Komenského 
2); v okrscích 11 a 12 (SŠ obchodní a služeb SČMSD, Komenského 10). 
V okrscích 11 a 12 volí i občané sídliště Klafar. 

ZR 4 volí v okrscích 13 (Gymnázium, Neumannova 2); 14  a 16 (ZŠ Šver-
mova 4); 15 (VOŠ a SPŠ, Studentská 1).

ZR 5 volí v okrscích 17 a 18 (Kulturní dům, Vysočany, Na Úvoze 766/15)
ZR 6 volí v okrscích 19, 20, 21 a 22 (ZŠ Palachova 35).
V okrsku č. 20 na ZŠ Palachova volí i občané m. č. Radonín.  
ZR 7 volí v okrscích 23 a 24 (ZŠ Švermova 4).
Občané m. č. Stržanov volí v okrsku č. 25, v  budově bývalé stržanovské  

školy, a občané m.č. Veselíčko a Mělkovice  budou volit v okrsku č. 26, v 
budově Agroslužby, a.s., Veselíčko.  -lko-
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Volební systém pro komunální vol-
by, podle kterého se určuje přepočet 
hlasů na mandáty, je opravdu velmi 
složitý. Jak moc, zjišťujeme na strán-
kách Českého statistického úřadu, 
webu ceske-volby.cz a dalších voleb-
ních speciálech.

Faktem je, že poté, co se uzavřou 
volební místnosti, pro okrskové komi-
se začíná mravenčí práce. 

Při určování výsledků voleb do 
zastupitelstva obce se jako první urču-
je, kolik hlasů dostal každý z jednotli-
vých kandidátů. Jeho hlasy se skládají 
z křížků udělených přímo jemu, a pak 
i z „podílu“ kandidáta na křížku, který 
obdržela celá jeho volební strana.

V České republice je uplatňován 
poměrný, tzv. proporční volební sys-
tém, který uděluje mandáty politic-
kým subjektům dle počtu získaných 
hlasů.  Jelikož se však rozděluje menší 
počet mandátů, než je odevzdaných 
hlasů, tak se musí hlasy na mandáty 
určitým způsobem přepočítat. 

Výpočet provádí na základě sečte-
ných hlasů z jednotlivých okrsků Čes-
ký statistický úřad.

Již od roku 1990 se v Česku, jako 
klíč k převedení výsledků hlasování 
na mandáty, používá tzv. d΄Hondtova 
metoda. Ta je ostatně rozšířena ve 
velké části Evropy a světa, doslova od 
Argentiny po Japonsko, tam všude 
podle ní vyhodnocují volební výsled-
ky.  

Nese jméno geniálního belgické-
ho matematika Victora D’Hondta, 
který tento populární volební dělitel 
vymyslel, a světu představil již v roce 
1878.  

I dnes, po 140 letech, je zdokonale-
ná d’Hondtova metoda stále nejvy-
užívanějším modelem pro přepočet 
hlasů na světě. Byť je dle některých 
odborníků její účinek označován jako 
disproporční ve prospěch větších 
stran. Záleží však na zvoleném přístu-
pu měření proporcionality.

Jak se sčítají hlasy 
Ale zpět ke  zpracování křížkování, 

které budeme za týden aplikovat při 
volbách do obecního zastupitelstva.

Měli bychom však vědět, že zákon 
neumožňuje volit jednu konkrétní 
stranu a v rámci ní preferovat kon-
krétní kandidující. Pokud tak učiní-
me, tak se při sčítání volebních hlasů 
v tomto případě připočítá hlas pouze 
volební straně, a k označení jednotli-
vých kandidujících se nepřihlíží.

Hlasy pro strany
a jednotlivce:

*1. jsou-li na kandidátní listině 
označena jen jména jednotlivých 
kandidujících, přičte se volební stra-
ně tolik hlasů, kolik kandidujících je 
za ni označeno; každému označenému 
kandidujícímu se přičte jeden hlas

*2. je-li na kandidátní listině kříž-
kem označena pouze jedna volební 
strana, přičte se jí nejvýše tolik hla-
sů, kolik je mandátů v zastupitelstvu; 
každému kandidujícímu se přičte hlas 
dle pořadí na kandidátce, přičemž čís-
lo posledního kandidujícího je shod-
né s celkovým počtem mandátů v 
zastupitelstvu

*3. je-li označena jak jedna 
volební strana, tak i jednotlivci z 
ostatních stran, přičte se ostatním 
volebním stranám tolik hlasů, kolik 
je na jejich kandidátní listině označe-
ných jednotlivců, a označená voleb-
ní strana získává tolik hlasů, kolik 
činí rozdíl mezi celkovým počtem 
mandátů v zastupitelstvu a počtem 
označených jednotlivců z ostatních 
volebních stran; každému jednot-
livci z ostatních volebních stran se 
přičítá po jednom hlasu, za označe-
nou volební stranu se přičítá po jed-
nom hlasu v pořadí dle hlasovacího 
lístku tolika kandidujícím označe-
né volební strany, kolik činí rozdíl 
počtu volených členů zastupitelstva 
a počtu jednotlivě označených kan-
didujících.

Jak se přidělují mandáty
Poté, co jsou známy počty hlasů  pro 

volební strany i jednotlivce, přistoupí 
Český statistický úřad k přidělování 
mandátů. Nejprve volebním stranám, 
pak konkrétním kandidujícím. 

Ještě předtím však zjišťuje, které 
strany vůbec postupují do skrutinia. 
ČSÚ zjistí celkový počet platných 
hlasů pro všechny kandidátní listi-
ny. Pokud některá z kandidátních lis-

tin získala méně než 5 % z celkové-
ho počtu hlasů, vyděleného počtem 
volených zastupitelů a vynásobené-
ho počtem kandidujících za danou 
volební stranu, maximálně však 
počtem rovným počtu volených 
zastupitelů, do skrutinia nepostupu-
je, a k hlasům odevzdaných pro ni, či 
kandidujícím na ní zastoupených, se 
již dále nepřihlíží.

Ve volebních speciálech se lze 
dočíst, že v první fázi jsou  mandá-
ty přidělovány stranám, a to právě na 
základě d‘Hondtovy metody. Pak se 
zjišťuje, kterým kandidujícím budou 
mandáty přiděleny. 

Pro to je rozhodující místo na kan-
didátní listině, a přednostně jsou 
mandáty přidělovány kandidujícím, 
kteří obdrželi nejméně o 10 % hlasů 
více, než byl průměr hlasů na jedno-
ho kandidujícího dané volební strany.

Změna přepočtu hlasů na mandá-
ty mírně zvýhodňuje volební strany 
s největším ziskem hlasů. Mandáty 
jsou jednotlivcům přidělovány zpra-
vidla na základě pořadí na kandidát-
ní listině.

K tomu, aby se někdo z nižších míst 
na kandidátních listinách dostal na 
první místo, potřebuje relativně sil-
nou podporu od voličů. V praxi se tak 
často stává, že hlas udělený konkrétní-
mu jednotlivci ve výsledku připadne 
těm kandidujícím,  kteří byli nomino-
váni na přední místa kandidátní listi-
ny dané volební strany.  „Preferenční“ 
hlasy mají tedy sílu pouze v situaci, 
kdy velké množství lidí hlasuje pro 
jednu konkrétní osobu. 

Křížky bývají většinou udělovány 
známým osobnostem, které v komu-
nální politice již působí, nebo se 
jinak veřejně angažují.

Zároveň platí, že pravděpodobnost 
přednostního obsazení mandátu je 
o něco větší u středních a menších 
stran, než u stran s nejvyšším ziskem 
hlasů. -lko-

Victor D‘Hondt (1841-1901), belgic-
ký právník a matematik, proslavený v 
politologii svou metodou přepočítávání 
hlasů jednotlivých politických subjektů 
získaných ve volbách.

 Foto: Wikipedie

Jak je to v komunálních volbách
s přidělováním prioritních hlasů

D΄Hondtova metoda
přepočtu hlasů

funguje už 140 let

Mnozí z nás před komunálkami 
poctivě  prohlíželi volební letáky, 
kde často figuruje lídr strany a kan-
didát na starostu.

Z toho máme my, voliči, pocit, že 
tak můžeme o budoucím starostovi 
rozhodnout. Ale není tomu tak. 

V Česku zatím  starostu přímo 
nevolíme, jak je běžné v řadě evrop-
ských zemí, byť o této možnosti u 
nás už léta probíhá diskuze. 

Vhozením vyplněného hlasovací-
ho lístku do volební urny zatím roz-
hodujeme jen o složení zastupitel-
stva obce pro nové volební období. 
Ale to by se mohlo časem změnit. 

O nejvhodnějším způsobu zavede-
ní přímé volby starosty se v Česku 
diskutuje již roky. Ona totiž věc má 
svůj svůj rub i líc… Jak např. zazně-
lo při polemice na webu Svazu měst 
a obcí ČR již před sedmi lety, mno-

ho obcí tehdy ani nemělo o posta-
vení přímo voleného starosty a jeho 
kompetencích dostatečnou předsta-
vu. Přímo volený starosta by třeba 
nebyl členem zastupitelstva, a tak 
by ani nemohl hlasovat o projedná-
vaných bodech… Podle některých 
odhadů by ale novinka mohla zved-
nout volební účast. 

O přímé volbě starosty již nějaký 
čas diskutuje Poslanecká sněmov-
na. ŽN se tedy obrací o aktuální 
informace na Radka Zlesáka z hnu-
tí ANO 2011, který je od roku 2017 
poslancem Parlamentu PS ČR za 
okres Žďár n. S. 

Jak říká, současný legislativní návrh 
ohledně přímé volby starostů, z díl-
ny SPD, prošel ve sněmovně dru-
hým čtením. „Při podrobnější diskuzi 
ve výborech sněmovny a na příslušných 
ministerstvech se ukázalo, že tento 

návrh zákona je legislativní paskvil. 
Tato změna volby starostů by vyvola-
la rozsáhlou změnu prováděcích záko-
nů včetně nutné úpravy ústavy,“ říká 
Radek Zlesák s tím, že předložený 
návrh zákona neřeší ani základní 
věc: jaké by byly kompetence přímo 
zvolených starostů. „Žádná z těchto 
potřebných změn nebyla navrhovate-
lem k dnešnímu dni předložena. Proto 
lze očekávat, že sněmovna tento návrh 
zamítne,“ domnívá se Zlesák. Sou-
časně se, podle jeho slov, vláda otáz-
kou zabývá, a připravuje komplexní 
legislativní návrh. 

Při letošních komunálních vol-
bách si tedy nové zastupitelstvo ješ-
tě „postaru“  zvolí starostu ze svého 
středu na ustavující schůzi. A zvole-
ný starosta nemusí být nutně lídrem 
nejsilnější politické strany či usku-
pení. V praxi bývá mnohdy  starosta 

zvolen na základě uzavřené koaliční 
smlouvy mezi některými stranami.

Po volbách svolá ustavující zasedá-
ní zastupitelstva dosavadní starosta 
po uplynutí lhůty pro podání návr-
hu soudu na neplatnost voleb nebo 
neplatnost hlasování tak, aby se 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
této lhůty. Ve Žďáru lze tedy  odhad-
nout, že to bude někdy koncem října 
nebo začátkem listopadu.

Ustavující schůzi předsedá buď 
dosavadní starosta, nebo nejstar-
ší člen zastupitelstva obce do chví-
le, než je zvolen starosta nebo mís-
tostarosta. Zastupitelé města skládají 
slib zastupitele, jímž se zavazují k té 
nejlepší práci pro své město a jeho 
občany. To také stvrdí podpisem.

Na ustavujícím zasedání se také, 
kromě starosty a místostarosty, zvolí 
i další členové rady města.  -lko-

O přímé volbě starosty zatím nic nového
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•  zrychluje výdej léků
•  umožňuje rezervaci nedostupného léčiva
•   snadné sdílení receptu mezi známými
•  šetří váš čas a peníze  
•  již žádné marné návštěvy lékáren

Jedinečný klub plný výhod spojující odměny z nákupů  
v síti  kamenných lékáren Pilulka a internetových nákupů 
na www.pilulka.cz.

eRecept

Jedinečný klub plný výhod Jedinečný klub plný výhod Jedinečný klub plný výhod Jedinečný klub plný výhod 

Výhody členství  
v Pilulka Klubu

www.pilulka.cz/aplikace 

•  šetří váš čas a peníze 
•  již žádné marné návštěvy lékáren

Rezervujte si eRecept přímo v mobilu.
Stáhněte si ZDARMA  jedinečnou lékárenskou aplikaci. 

Nejbližší Pilulka lékárna:
Žďár nad Sázavou  
591 01 Havlíčkovo nám. 287/46 
tel.: 566 629 312

spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů spojující odměny z nákupů 

Homeopatie, 
tkáňové soli  
a přípravky  

z bylin 

-PORADÍME

„Pro pilulky už jenom do Pilulky“

Inzerce_Zdarske_noviny_205x152.indd   1 12.09.18   14:33

  Výprodej 
  elektrokol

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ
‘

BAREVNOST CHUTÍ

LUXUSNÍ OCHUTNÁVKY

ORIGINÁLNÍ JÍDLA A POTRAVINY

KRONOSPAN

Sobota 6.10.2018
DKO JIHLAVA

9-18 hod

FESTIVAL O JÍDLE

Speciální host: 
 MasterChef

**

z04-skloE
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Za pár let vyroste v zadním traktu 
za žďárskou průmyslovkou a státním 
gymnáziem dlouho potřebná tělo-
cvična. S oběma středními školami 
bude spojena krčkem, takže studen-
ti se sem dostanou i za nepříznivého 
počasí tzv. suchou nohou. 

Asi po roce debat a příprav se na 
způsobu stavby dohodli zástupci 
Kraje Vysočina, hlavního investora, 
a města Žďáru n. S. Plánovaná stav-
ba za asi 71 mil. Kč prošla radami i 
zastupitelstvy obou partnerů. 

Dle harmonogramu nyní Kraj 
Vysočina zadá projektovou doku-
mentaci, která má být hotová během 
příštího roku, následně Kraj vybere 
zhotovitele, a začne se stavět. 

„Předpokládaná cena studie je 71 
mil. Kč (s DPH), město Žďár se zavá-
zalo ke spolufinancování haly ve výši 
33 %, tedy max. 23 mil. Kč,“ informu-
je žďárský místostarosta Josef Kle-
ment. Výši investice by mohl ještě 
ponížit menší rozpočet projektu, či 
vysoutěžená nižší cena od dodavate-
le stavby.

Tělocvična má mít i odpovídají-
cí parametry pro různé soutěže a 
mimo školní vyučování má sloužit i 
žďárským, převážně mládežnickým 
sportovním oddílům. 

Jak místostarosta informuje, doho-
da s Krajem Vysočina zaručuje, že 
město Žďár bude mít po dobu dva-

ceti let pro své oddíly slevu 40 % 
z hrubých nákladů, souvisejících 
s tělocvičnou. To jsou např. energie, 
revize, úklidové a hygienické pro-

středky, cena za komunální odpad 
a náklady na osobní odvody. „Když 
jsem to zhruba kalkuloval, tak za 20 
let by  to mělo být kolem 5 mil. Kč,“ 

říká Klement.
Průmyslovka a gymnázium tak zís-

kají moderní a kvalitní sportoviště. 
 -lko-

TaK vyPaDá vizualizace budoucí společné tělocvičny pro průmyslovku a gymnázium. Foto: archiv města

O stavbě tělocvičny pro střední školy
je rozhodnuto, začíná se projektovat
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V areálu Základní školy Švermova 
současně běží modernizace venkov-
ního sportovního areálu, po níž ško-
la volala už nejméně pět let. Technic-
ký stav hřiště se sportovními prvky 
z konce 70. let, kdy byla škola ote-
vřena, již byl značně zastaralý. 

Nyní radní schválili dvě změny 
technologií na hřišti. 

Jak informuje starosta Zdeněk 
Navrátil, důvodem je zastaralost 
čtyřletého projektu, kdy technologie 
značně pokročily.

Změna se týká původně uvažované 
gumové drti pod tartanovým povr-
chem oválu. Nově bude podkladem 
asfaltová vrstva. 

A důvody? „Při opravě či výměně 
tartanu jej lze lehce z asfaltu strhnout, 
a položit nový. V případě původně 
navrženého podkladu z gumového gra-
nulátu by se musely při výměně povr-
chu odtěžit veškeré vrstvy a vyměnit 
za nové,“ argumentuje starosta s tím, 
že varianta s asfaltem je levnější a 
mobilnější.

Změna se týká i systému zavlažo-
vání trávníků. Původně se počítalo s 
28 výsuvnými postřikovači, které by 
ale komplikovaly údržbu trávníku. 
Takže podél travnaté sportovní plo-
chy bude instalováno osm vysoko-
tlakých zavlažovačů tak, aby ji celou 
obsáhly a údržbu zjednodušily.

„Škola si velmi pochvaluje dobrou 
spolupráci s dodavatelskou stavební fir-
mou Swietelsky, a ohleduplnost pracov-
níků k dětem, včetně opatření k jejich 

bezpečnosti,“ vítá starosta. 
Radnice nyní s dodavatelem řeší 

návrh, aby škola mohla již od jara v are-
álu sportovat. Nástup na hřiště by byl 
přechodně od bazénu, takže děti by se 
nedostaly do blízkosti staveniště.

Problematikou hřiště se na jaře 
2013 zabývala rada města, a ředitel 
školy Jaroslav Ptáček tehdy navrho-
val celkovou rekonstrukci. Původní 
záměr, s atletickým oválem a s pěti 
víceúčelovými hřišti, tehdy rada pro-
jednala, ale kvůli finanční náročnosti 
zadala úřadu zpracovat záměr, který 
by řešil jen prvky nutné k součas-
né výuce tělesné výchovy na ZŠ, a 
odpočinkovou část doplňující pro-
voz školy, již by bylo možné po výu-
ce využít také pro veřejnost…

Součástí sportovního areálu je dle 
projektu nové centrální víceúčelové 

Školní hřiště čekají technologické změny
sportoviště s oválem, sektorem sko-
ku do výšky, skoku do dálky, vrhač-
ským sektorem a hřištěm pro malou 
kopanou. Vedle tohoto sportoviště je 
umístěno jedno víceúčelové hřiště pro 
míčové hry, volejbal, basketbal a tenis. 
Další částí je multifunkční plocha s 
amfiteátrem a atypicky řešená pohy-
bová aktivita s lezeckými prvky. 

Nedílnou součástí stavební akce 
byla nutná příprava území, přeložky 
stávajících inženýrských sítí, hru-
bé terénní úpravy, a nahrazení části 
nevyhovující zeminy pod hřištěm. 
Také nový zavlažovací systém včetně 

rozvodů vody a akumulační jímky.
Stavba v projekčních nákladech 

téměř 18 mil. Kč byla rozdělena na 
jednotlivé stavební objekty a úseky, 
které měly být realizovány v průbě-
hu čtyř let. 

Přeložky a rekonstrukce inženýr-
ských sítí, kanalizace a pokládka 
optického kabelu jsou již hotové. 
Nyní běží hrubé terénní úpravy a 
stavba centrálního víceúčelového 
hřiště (oválu). V dalším roce naváže 
budování plochy pro míčové hry, a 
v poslední etapě vyroste amfiteátr a 
prvek pro pohybové aktivity. -lko-

NA ŠKOLNÍM hřišti ZŠ Švermova 
běží čilý stavební ruch. Výsledkem bude 
moderní sportovní areál.

 Foto: Jaroslav Ptáček
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Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton@outlook.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

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

j10-soštD

V polovině září bylo na náměstí 
Republiky rušno. Opravený histo-
rický hotel Veliš, kde je nyní stejno-
jmenná rezidence, se otevřel veřej-
nosti a nabídl zajímavé pořady. 

K zastavení lákala také řada nablýs-
kaných historických vozů před 
domem, která připomínala prvore-
publikové stanoviště taxíků. 

Při doprovodném programu účin-
kovali tanečníci ze ZUŠ F. Drdly, 
Žďáráček a bubeníci z VerVia. Poz-
ději na nádvoří domu zahrálo smyč-
cové trio a Komorní filharmonie 
Pardubice nabídla  večerní koncert 
Po stopách historie.  

O historickou exkurzi do života sta-
rosty Otokara Veliše a jeho slavných 
přátel se postarali historici a průvod-
ci Regionálního muzea. Nechyběly 
ani úsměvné perličky. Dorazil i sám 
starosta Veliš, který, jak se zdá, byl 
vcelku rebel… 

V tzv. Masarykově pokoji, s rene-
sanční výzdobou, zaujala návštěv-
níky dosud neznámá osobní kore-
spondence přítelkyň z dětství, Alice 

Masarykové a Emy Keprtové. 
Jak vyšlo najevo, maminka Emy 

Keprtové byla prababičkou dnešní 
majitelky, Vlasty Ulrichové z Polič-
ky. Na výstavě s názvem Příběh přá-
telství byla k vidění i koresponden-
ce T. G. M. s poslancem tehdejšího 
zemského sněmu Josefem Keprtou. 
Právě pradědeček V. Ulrichové se 
postaral o Masarykovu dceru v době, 
kdy byl T.G.M. v exilu. 

Celá akce byla koncipována jako 
benefiční, výtěžek pořadatelé věno-
vali občanskému sdružení VerVia na 
podporu rodin s handicapovanými 
dětmi.

Během slavnosti bylo přístupné 
i zázemí zdejšího  pivovaru a dvůr 
s přírodní zahradou. Rezidence začí-
ná dýchat vlastním životem. Večer již 
svítí okna bytů. To zástupci radnice 
vítají slovy: „Měšťané se nám vrací 
na náměstí“. 

Hned v klenutém průchodu 
můžeme vstoupit do nové poboč-
ky pojišťovny Kooperativa, nebo si 
zamlsat ve zdejší cukrárně. 

Lidé na prohlídku Veliše stáli frontu

HISTORICKÉ vozy před Velišem připo-
měly bývalé hotelové TAXI stanoviště.

V MASARyKOVě renesančním pokoji bylo pořád plno. 

Opravený dům se secesní omítkou 
je perlou žďárského náměstí. 

Město rekonstrukci podpořilo 
dotacemi  z titulu Obnova kultur-
ních památek a architektonicky cen-
ných staveb. V roce 2017  částkou 
300 tis. Kč na restaurování čelní 
fasády a letos částkou 156 tis. Kč na 
restaurování renesančních dekora-
tivních maleb a omítkových vrstev 
v interiéru. -lko-

V přízeMí domu sídlí pobočka 
pojišťovny Kooperativa. Foto: archiv

NádVOří bylo netradičně vyzdobe-
né.

dObOVýM číšnicím to slušelo. 

SyMpAťáCI se smyčci to „rozbalili“.

MěSTšTí historici přenesli posluchače 
do Velišovy doby.

dpS ŽďáRáčeK při slavnosti zpíval 
české písně. 

 Foto: Lenka Kopčáková

STAROSTA VeLIš přišel osobně.
V podání Stanislava Mikuleho.
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Budeme prosazovat a klást důraz na opravy místních komunikací, rozšiřování a budování nových místních 
komunikací (od OC Brněnská – stanice HZS Jamská, – Novoměstská), 200 nových parkovacích míst (ul. Nádražní, 
Brodská), podpoříme udržitelný rozvoj cyklodopravy, budeme podporovat a lobovat za budování a zkvalitňování 
silnic 2. a 3. tříd v majetku Kraje Vysočina a silnic 1. třídy (obchvat Tokoz - Jihlavská) v majetku státu, chceme 
srozumitelnou a pro obyvatele funkční MHD.

Doprava ve městě1

SNK Evropští demokraté
a nezávislí kandidáti

Motto: „Nechceme měnit fungující, zaměříme se na to nefungující.“

www.zmena2018.cz

Víme co! Víme jak! Neslibujeme, realizujeme. Mnoho slov
a strategií, znamená málo peněz a času k jejich realizaci.

Chceme to změnit!

Ing. Jan Havlík, MPA
53 let

tajemník MěÚ

Mgr. Jaromír 
Brychta

60 let
pedagog

Ing. Zuzana 
Šánová

59 let
podnikatelka

Ivana Juklová

54 let
ekonomka

Mgr. Luboš 
Straka

61 let
ředitel

ZMĚNA 2018
Programové priority Změny 2018

Eva Drdlová

46 let
jednatelka

Prosazujeme štíhlý, motivovaný a efektivní úřad, počet uvolněných zastupitelů odpovídající výsledkům voleb 
a odpovědnosti za vedení města, provedeme inventuru nevyužívaného nemovitého majetku (např. hvězdárna 
v ZR 3…) a jeho zpřístupnění lidem, podporujeme výkup pozemků pro další rozvoj města, zaměstnanosti 
a podnikání stejně jako úpravy a údržbu okolí Zelené hory odpovídající významu památky UNESCO.

Správa města a majetku2

Zajistíme kvalitní komunální a sociální služby za přiměřené a průběžně porovnávané ceny. Navrhneme komunální 
odpady zadarmo pro všechny obyvatele stejně jako je zdarma letní a zimní úklid nebo osvětlení. Původcem 
odpadu je obec, poplatník nemá smluvní vazbu ani vliv na poskytovatele služby a její kvalitu. Zkvalitníme 
a zefektivníme činnost městské policie – garanta bezpečnosti ve městě.

Veřejné služby a bezpečnost3

Zahájíme výstavbu nájemních bytů pro obyvatele s nižšími příjmy a nabídneme možnost získat nový byt 
do vlastnictví s podporou města pro obyvatele se středními příjmy, kteří po změnách podmínek hypoték 
nedosáhnou na pořízení vlastního bydlení.

Bydlení4

Zachováme tradiční akce, podporu oddílů, spolků a zajistíme rovné příležitosti pro všechny i nové žadatele, 
navrhneme hodnocení žádostí o dotace a granty bez účasti zástupců jejich následných příjemců, navrhneme 
prověření možností výstavby bazénu s ošetřenou vodou v areálu Pilák.

Sport a kultura5
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Titul Nej sestřička roku 2018 
zamířil do novoměstské nemocnice. 
Porodní asistentka Ivana Lelkeso-
vá vyhrála nedávno soutěž v konku-
renci víc jak pětistovky zdravotníků 
z celé ČR.

Závěrečné kolo soutěže, kam poro-
ta poslala dvanáct finalistů, se kona-
lo v sobotu 15. září v náchodském 
divadle.

Porodní asistentku jelo podpo-
řit šestnáct kolegů z gynekologic-
ko-porodnického oddělení a její 
dva synové. „Nezapomenutelný záži-
tek, skvělá atmosféra. Co víc dodat. 
Snad jen: veliké díky celému týmu, 
který se o nás báječně staral. Úžas-
ným človíčkem je ředitel soutěže pan 
David Novotný… Poděkování patří i 

mým kolegům,…s ostatními soutěží-
cími jsme byli skvělá parta,“ popsala 
své pocity bezprostředně po výhře 
novoměstská porodní asistentka. 

Kromě šerpy si Ivana Lelkesová 
odnesla spoustu věcných cen, kromě 
zahraničního zájezdu v hodnotě 30 
tisíc korun také roli zdravotní sestry 
v seriálu TV Prima Modrý kód. 

„Je to společenská akce, která chce 
ukázat lidem, že i zdravotní sestřič-
ky jsou soutěživé, společenské, a mají 
rády legraci a zábavu, i když mají vel-
mi náročnou a obětavou práci,“ říká 
autor projektu a spolupořadatel akce 
David Novotný.

Do soutěže se letos přihlásilo cel-
kem 513 zdravotních sester a brat-
rů z nemocnic po celé ČR. Ve finá-

lovém večeru se pak 10 sester a dva 
zdravotní bratři představili v růz-
ných disciplínách. Odpovídali i na 
otázky poroty a účinkovali na módní 
přehlídce sesterských uniforem.

Večer moderovali Mirek Šimůnek a 
Daniela Šinkorová. V porotě zasedli 
Eva Burešová, Zuzana Bubílková, Jan 
Přeučil, Eva Hrušková, Bára Fišero-
vá, Pavel Trávníček, a také ředitelka 
novoměstské nemocnice Věra Paleč-
ková… 

Během večera vystoupil Josef Vág-
ner, Ivana Jirešová, Petra Černocká, 
Hanka Křížková, Felix Slováček ml., 
či Michaela Nosková. Představili se 
i vítězové a finalisté soutěže mužské 
krásy Muž roku 2018. 

Konečné pořadí
soutěže Batist 

Nej sestřička 2018:
1. Ivana Lelkesová, 50 let, Nemoc-

nice Nové Město na Moravě, porod-
ní asistentka na porodním sále

2. Simona Rýdlová, 35 let, Oblast-
ní Nemocnice Náchod, všeobecná 
sestra, Endoskopické centrum

3. Michal Svoboda, 30 let, 
Nemocnice Na Bulovce, všeobecný 
bratr na interní JIP

Nejsestřička SYMPATIE 2018:
Eva Drahorádová, 38 let, Klad-

no (staniční sestra na chirurgickém 
odd. IP) -red-

NeJ SeStřička roku 2018 ivana Lelkesová  Foto: archiv pořadatele Batist

Vítězka slouží na porodním sále

Na porodním sále novoměstské 
nemocnice pracuje žena nedávno 
ozdobená vítěznou šerpou Nej ses-
třička roku 2018. 

Ivana Lelkesová vzpomíná, že do 
klání o titul ji přihlásila nemocnice. 
Sestřička zprvu pochybovala, zda je 
ta pravá. Nepokládala se za ničím 
výjimečnou. Pak si vzpomněla na 
účast kolegyně a vrchní sestry Jitky 
Vařákové v soutěži před dvěma lety. 
„Byl to tehdy skvělý zážitek. Jeli jsme 
ji podpořit na finálový večer, a moc 
jsme si to užili,“ ohlíží se. A kolego-
vé nyní paní Ivanu podpořili úplně 
stejně. „Jsme výborná parta, porodní 
asistentky, instrumentářky z operač-
ních sálů, lékaři, všichni,“ dodává. 

Zahraje si
v Modrém kódu

Porodní asistentka prý nezapome-
ne na své první profesionální focení 
během soustředění finalistů. „Máte 
k ruce profesionálního vizážistu, který 
vás nalíčí, pečlivě vám vyberou obleče-
ní… to už asi nezažiju,“ směje se. 

Patronkou novoměstské sestřičky 
byla herečka Anastazie Chocholatá, 
známá ze seriálu Modrý kód. „Moc 
příjemná a milá dívka. Mimochodem, 
účast při natáčení tohoto seriálu je 
cenou pro vítězku,“ těší se Ivana Lel-
kesová. Při náchodském finále mj. 
předváděla taneční choreografii na 
píseň z muzikálu Mamma Mia. 

Vítězku těší množství příznivců, 
často lidí, které ani nezná. Pořadatel 
totiž finalistům poradil, ať si založí 
facebookovou skupinu. Na svůj 
profil i facebook nemocnice tedy 
dala video vytvořené svým 15letým 
synem… „Když jsem viděla, kolik li-
dí si ho prohlédlo, kolik lidí ho komen-
tovalo, kolik maminek mi napsalo 
vzkaz a poděkování za porod, i když 
to bylo před patnácti, dvaceti lety, tak 
jsem byla dojatá. Ale nemyslete, žád-
ná plačka rozhodně nejsem,“ uvádí se 
smíchem.

Dnešní
moderní porody

Kolik dětí Ivana Lelkesová při-
vedla na svět, přesně neví, ale k pěti 
tisícům to jistě bude. Tuto práci 
dělá třicet let, a porodnictví se prý 
hodně změnilo. Třeba v tom, že se 

Na svět přivedla přes pět tisíc miminek

Za prvních osm měsíců letošního 
roku se v porodnici novoměstské 
nemocnice narodilo skoro o devade-
sát dětí více než loni. 

Zatímco v roce 2017 se v období 
od začátku roku do 31.8. narodilo 
539 dětí, letos je to za stejné období 
627 dětí. Novoměstská nemocnice 
tak zažívá baby boom.

„ten velký nárůst jistě ovlivňuje fakt, 
že k nám jezdí maminky z Poličska a 
tišnovska, což dříve nebývalo,“ vysvět-
luje jeden z důvodů velkého počtu 
porodů staniční sestra novoměst-
ských porodních sálů Jitka Vařáková. 

Je zajímavé, že nejvíce dětí se naro-
dilo ve dnech 7. a 8. srpna. Za dva 

dny tu přivedli na svět 14 dětí. „to 
jsme měly opravdu plné ruce práce, 
v průměru se totiž narodí tak dvě tři 
děti denně,“ směje se Jitka Vařáková. 
Vzpomíná ale na ještě větší rekord 
- z 28. prosince 2002. Tehdy přišlo 
během dvanácti hodin na svět 10 
dětí. -red-

Novoměstská porodnice 
zažívá baby boom

Dejme dětem rodinu
Na přednášku o adopci a pěs-

tounské péči s názvem Dejme 
dětem rodinu, zve Family Point 
Žďár nad Sázavou. 

Koná se 23. 10. od 9.30 v sídle 
Family Pointu, 4. patro poliklini-
ky. Vstup je volný. -red-

maminky aktivně podílejí na pláno-
vání porodu. 

„Přinesou si porodní plány, a ty se 
většinou při prvních pravidelných 
kontrakcích hroutí jako domečky z 
karet. Porod si neumíme představit, 
dokud jej nezažijeme na vlastní kůži,“ 
uvádí asistentka.

Více se používají alternativní 
metody u porodu, a na sále jsou pří-
tomni tatínci. Porod je o důvěře, 
komunikaci a trpělivosti. Někdy si 
prý ale maminky poradit nenecha-
jí, a je to škoda. „Já vím, že kdyby 
poslechly, proběhlo by to mnohem 
hladčeji. Je to na nich…,“ konstatuje.

Na porodním sále je doma i pořád-

ná dávka dojetí. Někdy tu radostí 
pláčou i tatínci, a na měkko může 
být i personál. „Najednou vidíte lás-
ku, když se tatínek skloní nad své čer-
stvě narozené dítě a maminku,“ říká 

asistentka. Ty pocity se prý těžko 
popisují…

Tatínek u porodu
v plavkách

Na porodním sále se odehráva-
jí i veselé příhody. Třeba když měli 
nedávno rodičku ve sprše, a sestřič-
ka ji šla zkontrolovat. 

„Zjistila jsem, že je tam s ní i tatí-
nek. V tu chvíli nevíte, co bude násle-
dovat. Jednou jsem tam totiž nachyta-
la úplně nahého chlapa. Byl to šok pro 
nás oba. Ale byl to hezkej chlap…, 
směje se porodní asistentka 

Tentokrát byl ale partner rodičky 
připraven, byl oblečený do plavek… 
V nich provázel ženu i při vlastním 
porodu. Převlékl se až při odchodu 
domů. „Bylo to úsměvné, ale na dru-
hou stranu byl skvělou oporou rodičce, 
a nebojím se říci, že jednou z těch nej-
lepších, co jsem kdy zažila. Bude to jis-
to jistě skvělej táta,“ míní praktička.

Původně se po gymnáziu hlásila 
na medicínu, ale nevyšlo to. Ivana 
Lelkesová prý ani nezkoušela odvo-
lání a rovnou se přihlásila do Brna 
na obor porodní asistentka. „Ani 
jednou jsem svého rozhodnutí nelito-
vala. tahle práce je mojí srdíčkovou 
záležitostí,“ říká žena, která letos v 
červenci oslavila padesátku.  -lko-



STRANA 15 Inzerce / Publicistika ŽN - ŘÍJEN 2018

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 
KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Buchty makové, tvarohové, mrkván-
ky, s jeřabinami, brusinkami, či buch-
ty povidlové. Vše provoněné rumem, 
máslem a vanilkou… 

Tak vypadala soutěž O nejchutnější 
Honzovy kynuté buchty, která se 11. 
září odehrávala ve žďárském Senior 
Pointu.

Tři autorky chutných dobrot dokáza-
ly, že klasická buchta, dříve tak běžná, 
ještě z českého jídelníčku nezmizela.

„Soutěž se nesla sice v komorním, ale o 
to přátelštějším duchu, jen Honza žádný 
nepřišel,“ říká Barbora Marinčová ze 
Senior a Family Pointu. 

„Vyhrály majonézové buchty od Marie 
Blažíčkové. Krásné druhé místo získa-
la Dana Sádovská a třetí místo obsadi-
la Jaroslava Procházková,“ informuje 
organizátorka. Na soutěžních buch-

tách si tento den mohli pochutnat náv-
štěvníci Pointů, a všichni se těší na dal-
ší akce. 

Vítězné Honzovy buchty
Paní Blažíčková sdělila ŽN svůj recept 

na vítězné Honzovy buchty. Zde je:
38 dkg hladké mouky, 13 dkg polohru-

bé mouky, 1/4 l mléka nebo méně, sůl, 42 
g kvasnic, 2 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 celé 
vejce, 1 majonéza, 1 dcl oleje, rumu. 

Zaděláme jako klasické kynuté těsto, 
po vykynutí buchty plníme náplněmi, 
které mají ti naši Honzové nejraději. 
Skládáme na vymaštěný plech (počí-
táme, že buchty ještě nakynou). Pak 
buchty potřeme máslem, upečeme 
dozlatova a vychladlé pocukrujeme. 
 -lko-

Vítězka soutěže O nejchutnější Honzovy kynuté buchty Marie Blažíčková (v 
květovaných šatech) první sedící zprava. Foto: archiv SP

Buchty voněly, Honza nepřišel…
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Týden knihoven
Letošní již 22. ročník celostátní akce 

Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR na podporu četby a 
knihoven se zaměřuje na regionál-
ní historii. Cílem aktivit knihoven je 
také nabídnout čtenářům atraktivní 
využití volného času.

Knihovna na dny 2. – 5. 10. připra-
vila tento program: 

Út 2. 10. 17.00 
Žďár nad Sázavou, město knihy - 

Stanislav Mikule
Čt 4. 10. 
 14.45  odd. pro dospělé čtenáře
Znakový jazyk - exkurze do hodi-

ny netradiční konverzace s lektorkou 
Adélou Hudcovou

 17.00 Jak komunikovat beze slov. 
Aneb co je to augmentativní a alterna-
tivní komunikace - Jitka Palcová 

Pá 5. 10.  9.30 |odd. pro děti a mlá-
dež

O princi z knížky - loutková pohád-
ka pro děti z MŠ, hraje Jan Hrubec

Burza vyřazených knih a časopisů | 
oddělení pro dospělé, dětské, čítárna, 
pobočka ul. Nádražní.

Út 9. 10. 17.00 
V jaké kondici je současná česká 

literatura - Vladimír Trojánek (… 
když už spisovatelé nejsou „svědo-
mím národa“)

Po 15. 10.  18.00 zdarma
H2OMX - mexický dokumentární 

film z projektu Promítej i Ty!
Mexico City, město obývané 22 

miliony lidí, leží na místě někdejšího 
jezera. Znepokojivá filmová esej kom-
binuje odborný pohled s osobním 
svědectvím lidí…

St 24. 10.  17.00  
České století - Hovory s Pavlem 

Kosatíkem
Čt 25. 10.  17:00 hod. 
Umění první republiky - Lenka 

Šimo. Z cyklu Úvod do dějin umění, 
přednášky pro širokou veřejnost, stu-
denty maturitních ročníků a zájemce 
o studium dějin umění a příbuzných 
oborů na vysoké škole.

Po 29. 10.  14.00  odd. pro děti a 
mládež

Halloween - tvůrčí dílna pro děti 
pod vedením lektorky VV Zdeňky 
Formánkové

Út 30. 10.  16.00 hod. | čítárna
Pletení na rukou - tvůrčí dílna pro 

dospělé s lektorkou Hanou Hájkovou 
Výstavy:
Můj svět  Čechův dům  1. - 24. 10.
Jubilejní 10. ročník výstavy foto-

grafické soutěže pracovníků, dobro-
volníků a klientů všech charit ČR ve 
spolupráci s Knihovnou M. J. Sychry. 
Autorem dvou vítězných snímků je 
žďárský fotograf Zbyněk Čech, spo-
lupracující se žďárskou OCH. Můj 
Žďár | Čechův dům | 25. 10. - 11. 11.

Putovní výstava k 100. výročí české 
státnosti

Krajinou Vysočiny | Galerie u Sych-
ry 

Po celý říjen: 
Velkoformátové fotografie členů 

Fotoklubu Vysočina
Stromy | odd. pro děti a mládež | 

výtvarné práce žáků ZŠ Palachova
Aby podzim nebyl smutný | Gale-

rie u Sychry | práce Zdenky Formán-
kové

Osudové osmičky | pobočka 
Nádražní | 1. - 12.10. 

Vznik samostatné republiky a zlo-
mové okamžiky nejen v našem regio-
nu - výstavu dobových dokumentů a 
záznamů sestavil PhDr. Martin Šikula.

Knihovna M. J. Sychry        

Út 16. 10. – ne 11. 11., Galerie 
Staré radnice

100 let StátnOSti
nA POštOVnícH ZnáM

kácH 
Výstava Klubu filatelistů. Verni-

sáž  úterý 16. 10. v 17.00.  
Otevřeno: út – pá (10.00-12.00 a 

14.00-17.00), so a ne (14.00-17.00)

So 20. 10 (17.00–20.00) Regionál-
ní muzeum, Moučkův dům, Městské 
divadlo 

MUZeJní VeČeR – 100 let 
republiky

Večer je věnovaný vzniku ČSR. Před 
budovou Regionálního muzea uvítá-
me prvního prezidenta T. G. Masa-
ryka, následovat bude komentovaná 
prohlídka výstavy Svoboda! a části 
Moučkova domu.  „O půl osmé večer 
se lampiónový průvod vydá od Tvrze k 
místu, kde se v roce 1918 shromáždě-
ní Žďáráci oficiálně dozvěděli o vzniku 
samostatného státu,“ říká průvodkyně 
Kamila Dvořáková. Vítán je každý, 
kdo přijde v dobovém oblečení – a 
lampióny s sebou!

Do 18. 11. Regionální muzeum 
SVObODA! ŽďáR ZA PRVní 

RePUbliky
Výstava přibližuje život v obou 

Žďárech především v období prv-
ní republiky. Co nového zdejšímu 
obyvatelstvu přinesla změna zříze-
ní? Co se po pádu monarchie změni-
lo - například pro obyčejnou služeb-
nou, továrníka, nebo pro majitele 
velkostatku z řad bývalé šlechty? Jaké 
nové podniky vznikly? Jak se rozvíjel 
spolkový život? To vše se dozvíte na 
výstavě věnované stému výročí vzni-
ku republiky. „Samozřejmě se můžete 

těšit i na různé perličky a zajímavosti ze 
života více i méně známých žďárských 
osobností,“ vzkazuje historik  Stanislav 
Mikule.

ne 21. 10. 19.00, Městské divadlo
HyMnA aneb URFiDlOVAČ-

KA
Hra se zpěvy v podání Divadelního 

spolku Žďár n. S.
(Režie M. Blažíček, hrají J. Maruš, P. 

Musil, B. Salaš, L. Blíženec, M. Blažíč-
ková, N. Topinková, J. Buček).

Út 23. 10. 18.00, Městské divadlo 
100 let RePUbliky
Slavnostní koncert ZUŠ F. Drdly. 

Žáci představí díla českých a sloven-
ských autorů.

St 24. 10. 18.00, Stará radnice 
HOVORy V MlČení Aneb 

DiAlOg O láSce, DeMOkra
cii A HUMAnitě. Hudebně lite-
rární představení inspirované dílem 
Karla Čapka Hovory s T. G. Masary-
kem.

(Účinkují F. Kreuzmann (dříve B. 
Navrátil), M. Koláčková (violoncello; 
nebo Š. Rak (kytara) a autor pořadu 
Z. Hazdra.

Málokterá z osobností naší novodo-
bé historie se těší takovému respek-
tu, jako Tomáš Garrigue Masaryk. 
Přitom za svého života často kráčel 
proti proudu a jeho postoje nejed-
nou vyvolaly odmítavé reakce… 
Dokážeme pochopit smysl Masary-
kových slov a činů? Hudebně literární 
pásmo trvá 70 minut (bez přestávky).

Čt 25.10. kino Vysočina
PRůřeZ FilMOVOU
tVORbOU
Promítání s částečným osvětlením.
13.00 tgM Osvoboditel - Doku-

ment (ČSFR 1990, 2D, zdarma) 
14.30 O zlaté rybce - Animovaná 

krátkometrážní čsl. pohádka z roku 
1951 (16 min., 2D, zdarma)

15.30 28. říjen na Moravě - histo-

rický dokument (60 min., 2D, zdar-
ma)

17.00 Hoří, má panenko – kome-
die Miloše Formana (ČSSR / Itálie 
1967, 71 min., 2D, zdarma) 

Autentické události 21. – 28. srp-
na: dokument (17 minut)

18.30 na samotě u lesa - rodinná 
komedie legendární dvojice: Svěrák 
– Smoljak (ČSSR 1976, 95 min 2D, 
zdarma) 

20.30 Hovory s tgM - historické 
drama  (ČR 2018, 80 min. 2D, vstup-
né)                   

Pá 26. 10. 10.00, kino Vysočina 
(18.30 pro veřejnost)

SVOJí ceStOU
Pětice inspirativních prezentací li-

dí, kteří vstupují do veřejného pro-
storu svými životními příběhy. Prolí-
ná je téma svobody, již jsme získali i 
v roce 1918.

So 27. 10. (15.00-17.00) nám. 
Republiky

bAlOnOVá POštA; 20.00 
Sokolovna tAneČní VeSelice 
s národopisným tanečním soubo-
rem Studánka, Horáckou muzikou a 
Humpoleckým dixielandem.

ne 28. 10. 9.00, kostel sv. Prokopa: 
Mše SV. ZA náš náROD;

10.00 SlAVnOStní PRů
VOD: od kostela sv. Prokopa na 
nám. Republiky k bustě T.G.M. a 
pomníku legionářů. Vedle proje-
vů zástupců města zazní i historic-
ký výklad Mgr. Stanislava Mikuleho. 
Průvod půjde přes nám. Republiky 
a pěší zónu k pomníku padlých v 1. 
sv. válce. V parku na ul. Sadová bude 
vysazen Strom svobody.

ne 28. 10. 18.00, Městské divadlo
SVAtOPlUk A cAntUS bra-

tiSlAVA
Koncert nejstaršího pěveckého 

sboru v Čechách Svatopluku a  jeho 
hosta k jubileu republiky. -lko-

Letošní výročí 100 let republiky 
zařadila do svých programů mno-
há města po celém Česku. My dnes 
přinášíme přehled pořadů, kte-
ré  můžeme navštívit ve Žďáře nad 
Sázavou.  

Žďárských oslav se bude účastnit 
návštěva z partnerského města Chust 
v Podkarpatí, které v počátku repub-
liky bylo součástí Československa. 

Některé akce k letošnímu výro-
čí probíhají už během celého roku 
2018. Součástí jsou i výstavy. „Na 

Staré radnici bude k vidění i známá 
poštovní známka Masaryk dětem, na 
níž je vyobrazena naše rodačka Evič-
ka Haňková,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil, a má na mysli známku pod-
le fotografie prezidenta Masaryka 
při návštěvě Žďáru v červnu 1928, 
jak drží v náručí krojované děvčátko. 
Známka obletěla svět… 

Radnice vyhlásila říjen  měsícem  
naší vlajky, a lidé i instituce mohou 
vyvěsit české vlajky. Víte např., že 
v československých vlajkách různé-

ho období je rozdíl?  Třeba ve veli-
kosti modrého klínu… 

Původní československá vlajka 
z roku 1918 byla bíločervená bikolo-
ra. Hned po vyhlášení ČSR byl za 
státní vlajku dočasně vyhlášen dvoj-
barevný královský prapor. 

Soutěž o novou státní vlajku běžela 
v roce 1919. Zvítězila česká bikolo-
ra doplněná modrým klínem, který 
sahal do jedné třetiny vlajky. Později 
byl klín protažen do poloviny vlajky.

 -lko-

Republika slaví, vyvěsíme vlajky  

Oslavy 100. výročí vzniku Československa

SvObOda! Žďár za první republiky 
Žďárský snímek, který se stal základem 
slavné poštovní známky. Obojí uvidíme 
na výstavě. Zdroj: archiv RMM

HISTORICKÁ bikolora Čech, která byla na první státní vlajce ČSR.  Soutěží v 
roce 1920 přibyl vlajce modrý klín. Původně zasahoval jen do 1/3 vlajky. 

 Zdroj: net
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Kino Vysočina 

Klub seniorů

Kultura Žďár n. S.

ZUŠ F. Drdly      

Regionální muzeum

Volná místa na zájezd dne 11. 10. nabí-
zí Senioři ČR, dříve Svaz důchodců. 
Odjezd v 6.30 od prodejny Auto…

Dobrovice - exkurze do cukrova-
ru a Muzea cukru; Renesanční zámek 
Radim. Přihlášky v Klubu seniorů, Dol-
ní 165/1 dne 2. 10. nebo 9. 10. (8.30 - 
9.30 hod.)

Nedělní turistika v říjnu:
 7. 10. Veselíčko-Pličky-Žďár (8 km)

v 12.30 nádraží
14. 10. Kadov-Samotín-Blatiny-

Sněžné (8 km)13.05, Žižkova
21. 10. Říkonín-Újezd-Horní Louč-

ky-Dolní Loučky (8 km) 8.20 nádraží
28. 10. Světnov-Strž-Stržanov-Kon-

ventský rybník (7 km) 13.00, Žižkova

V sobotu 15. 9. žáci tanečního oboru 
a DPS Žďáráček obohatili svými vstupy 
program slavnostního otevření hotelu 
Veliš. 

Ve čtvrtek 20. 9., v rámci festivalu 
Slavnosti jeřabin, taneční soubor Gen 
při ZUŠ F. Drdly nabídl divákům taneční 
představení  s názvem „Gen Jeřabinám“. 
To ve spolupráci s městem a Domem 
kultury. 

Jako hosté pořadu žďárských tanečnic 
se představily taneční soubory ze ZUŠ 
Charbulova Brno, ze SZUŠ Havlíčkův 
Brod, ZUŠ Jihlava a ZUŠ Židlochovice 
– Rajhrad. Program obohatil hudebním 
vystoupením i Žesťový kvintet Města 
Žďáru nad Sázavou.  -red-

Čt 4. 10. 16.30, přednáškový sál Mouč-
kova domu (vchod od kostela)

Osmičky nejen osudové
Přednáška kronikáře obce Bohuňov 

PhDr. Martina Šikuly na téma „Osmičky 
nejen osudové“.

Kronikářské, novinářské i archivní ohléd-
nutí navazuje na panelovou výstavu prezen-
tovanou v Knihovně Matěje Josefa Sychry. 
V rozšířeném záběru a s autorským komen-
tářem bude představeno pět „osmičko-
vých“ letopočtů (1918, 1928, 1938, 1948, 
1968) v kontextu regionálního vývoje, a na 
pozadí celonárodních událostí a vzpomí-
nek kronikářů. 

Ukázky obrazových pramenů i poza-
pomenuté zajímavosti vychází z autorova 
výzkumu dobového tisku a archiválií.

Kronikářské vzpomínky často jen v něko-
lika slovech vyjadřují emocionálně zabar-
vený a autentický pocit občanů ze zlomo-
vých okamžiků, jak je vnímali z pohledu 
venkova na Českomoravské vysočině, 
vzdálené hlavnímu politickému dění v Pra-
ze. 

Obrazové prameny zase přinášejí příkla-
dy dobové propagandy i protiokupačního 
humoru. Grafické výstupy autor zpracoval 
na základě studia archivních dokumentů k 
dějinám politické správy.

Sucho 2018: 
Výzva fotografům

Vyfotili jste vyschlé koryto řeky Sáza-
vy, úbytek vody v Pilské nádrži, ve Staviš-
ti, v Dívce, či v jiném rybníce, prašná pole 
s chřadnoucí úrodou, sluncem spálenou 
zeleň, nebo jiné projevy sucha na Žďársku 
v roce 2018? 

Z důvodu dokumentace a uchování 
informací pro budoucí generace Regionál-
ní muzeum města prosí o zaslání fotografií 
(pokud možno s uvedením místa, data a 
jména autora) na e-mailovou adresu kroni-
káře města: pavel.elbl@zdarns.cz.  -red-

Čtvrtek 4. října
15.00 ŠMejDi - Dokument (Česko, 

2013, 2D) Zdarma.
17.00 ZRODiLa Se HVěZDa - 

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

19.30 TOMaN – historické drama 
(Čes. / Slov. 2018, 12+ 2D) 

Pátek 5. října
17.00 PO ČeM MuŽi TOuŽí - 

komedie (Čes. 2018, 2D)
 19.30 VeNOM – Sci-Fi (USA 2018, 

T 12+ 2D)

Sobota 6. října
14.30 YeTi: LeDOVé DOBRO

DRuŽSTVí - animovaný (USA 2018, 
ČD 2D)

17.00 VeNOM - Sci-Fi, opakování ve 
3D

19.30 TOMaN – historický, opaková-
ní

Neděle 7. října
14.30 BeLLa a SeBaSTiaN 3: 

PŘáTeLé NaVŽDY - rodinný (Fran. 
2017, ČD 2D)

17.00 ZRODiLa Se HVěZDa – 
romantický, opakování 

Čtvrtek 11. října
17.00 NiNa - drama (Slov. / Čes. 

2017, 2D)
19.30 TOMaN – historický, opaková-

ní

Pátek 12. října
17.00 VeNOM - Sci-Fi, opakování ve 

2D
19.30 PRVNí ČLOVěK – životopisné 

drama (USA 2018, T 12+ 2D) 

Sobota 13. října
14.30 VeNOM - Sci-Fi, opakování ve 

3D
17.00 ZLý ČaSY V eL ROYaLe - 

Thriller (USA 2018,  T 15+ 2D)
19.30 HeLL FeST: PaRK HRůZY - 

Horor (USA 2018, T 15+ 2D)

Neděle 14. října
14.30 ViLíK: RYcHLe a VeSeLe - 

Animovaný (Malaj. 2018, ČD 2D)
17.00 PRVNí ČLOVěK – životopis-

ný, opakovaní

Čtvrtek 18. října
15.00 Bio senior: PO ČeM MuŽi 

TOuŽí – komedie, opakování 
17.00 MaRS - komedie (Čes. 2018, 

ČD 2D)
19.30 Filmový klub: STuDeNá 

VáLka – romantické drama (Pol. / 
Fran. / Angl. 2018, T 12+ 2D)

Pátek 19. října
Hororová noc v kině
18.00 SeSTra - mysteriózní (USA 

2018, T 15+ 2D)
20.15 HaLLOweeN - horor (USA 

2018, T 15+ 2D)

Sobota 20. října
14.30 jaK Se MOŘí ReViZOŘi - 

komedie (Čes. 2018, 12+ 2D)
17.00 MaRS – komedie, opakování
19.30 TicHO PŘeD BOuŘí - Dra-

ma (USA 2018, T 15+ 2D)

Neděle 21. října
14.30 ČaRODějOVY HODiNY - 

Rodinné fantasy (USA 2018, ČD 2D) 
17.00 KRáLOVé ZLODějů - krimi-

drama (Angl. 2018, T 12+ 2D) 

Sobota 27. října
14.30 DOgMaN - drama (Ital. / Fran. 

2018, T 15+ 2D)
17.00 jOHNNY eNgLiSH ZNOVu 

ZaSaHuje – dobrodružná komedie 
(Angl. / Franc. / USA 2018, T 2D) 

19.30 ZLaTý PODraZ - drama 
(Čes. 2018, 12+ 2D)

Neděle 28. října
14.30 KDYŽ Draka BOLí HLaVa 

- pohádka (Čes. / Slov. 2018,  2D)
17.00 jOHNNY eNgLiSH ZNOVu 

ZaSaHuje – dobrodružný, opakování 

Pondělí 29. října
Prázdninové promítání
14.30 YeTi: LeDOVé DOBRO

DRuŽSTVí - animovaný (USA 2018, 
ČD 2D)

17.00 ČaRODějOVY HODiNY – 
rodinné fantasy (USA 2018, ČD 2D).

Program na měsíc říjen 2018

� POŘADY PRO DĚTI
Kulturní minimum ii.
Út 9. 10. 9.00 a 11.00, Městské divadlo 

/ Hudba školám
FiLMOVá a MuZiKáLOVá HuD-

Ba (trvá 60 minut)

Kulturní minimum i. 
St 10. 10. 11.00; čt 11. 10. 9.00 a 

11.00, Městské divadlo /  Hudba školám
FiLMOVá a MuZiKáLOVá HuD-

Ba (trvá 60 minut)

So 20. 10. 15.00, Městské divadlo / 
Divadelní agentura Praha

ČeRT a KáČa - Klasická pohádka na 
motivy Boženy Němcové.

� DIVADLA
DP Komorní
Po 8. 10. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Na Fidlovačce Praha 
TŘeTí PRST Na LeVé Ruce
(režie M. Vokoun, hrají I. Pazderková, 

M. Randová). Sestry Niamh a Grace k 
sobě měly kdysi velmi blízko. Mají i spo-
lečný svérázný humor. Nyní se setkávají 
nad krabicí fotek a dávno zasuté vzpo-
mínky ožívají…někdy bolestné, lékem je 
tanec… 

DP ZeLeNé
Út 9. 10. 19.00, Městské divadlo / 

Klicperovo divadlo HK
KOČiČí Hra
(režie T. Karpianus, hrají J. Smutná, Z. 

Valchařová, S. Venclovská, J. Tvrdík, J. 
Bílek ad.) 

Proslulá tragikomedie. Hubatá, živel-
ná a svérázná hrdinka přežívá v budapeš-
ťském činžáku komunistického Maďar-
ska. Mňouká „kočičí hru“ se sousedovic 
Myškou a hašteří se ve frontě na mléko... 
Její elegantní a klidná sestra Gizela ži-
je 16 let upoutaná na kolečkové křeslo 
v Mnichově, ve svobodném západním 
Německu.

Odtamtud často usměrňuje sestřiny 
eskapády... 

DP ŽLuTé
Ne 14. 10. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo v Rytířské Praha 
HRDiNOVé
(Režie P. Slavík, hrají P. Kostka, J. Sato-

ranský, M. Vladyka)
Tři veteráni z 1. sv. války spolu žijí v 

domově důchodců. Pravidelně se setká-
vají na terase svého současného útočiště, 
vzpomínají na svou minulost a popichují 
se, aniž tuší, že největší bitva jejich života 
je teprve čeká. Vzepřou se totiž  mono-
tónnímu životu a naplánují výpravu…

� KONCERTY
St 17. 10. 19.00, Café u tety Hany 
PůLjaBLKOŇ - Němec & Puttnerová

So 27. 10. 19.00, Dům kultury 
ReViVaL FeST
Ozzy Ozbourne tribute, AC/DC Bon 

Scott Memorial band, KISS Czech Com-
pany

� BESEDY
St 3. 10. 19.00, Café u tety Hany 
TReK OKOLO eVeReSTu a PŘeS 

TŘi SeDLa
Komentované promítání fotek

Po 15. 10. 17.00, kino Vysočina 
SeTKáNí S PROF. kaRMa YOgi 

gOMcHeNeM, 
učitelem tibetského buddhismu

� ZÁBAVNÉ POŘADY
Út 23. 10. 20.00,Dům kultury
PaRTiČka – Na VZDucHu

Út 30. 10. 19.00, Městské divadlo 
ScReaMeRS 
Velký flám

� VÝSTAVY
Do 14. 10., Galerie Stará radnice 
ZDeNěK ŠPLícHaL / VěDOMí 

(Ne)SKuTeČNOSTi 
Otevřeno út - pá (10.00-12.00) a 

(14.00-17.00), so a ne (14.00-17.00)

Od 10. do 14. 10., Malá Galerie, Stará 
radnice 

uMěNí SROZuMiTeLNě - dle ote-
vírací doby IC.

Od 5. do 31. 10., Městské divadlo
ZNaMeNí DuŠe / RicHaRD 

PíŠe
Výstava obrazů, Otevřeno hodinu před 

a během představení

� PŘIPRAVUJEME
 5. 11. LeNka NOVá a PeTR 

MaLáSeK, koncert, MD
 7. a 8. 11. KŘOuPaT ZDraVě Dá 

Se HraVě – DDP, MD
 8. 11. FeSTiVaL VZDěLáVáNí, 

DK
10. 11. DiSKO-V, DK
12. 11. MiSeRY, DP zelené, MD
14. 11. DéMONi SOuČaSNOSTi – 

KM II, MD
14. 11. Z MeXika DO kaNaDY, 

beseda s cestovatelkou, KV
18. 11. VLaDiMíR MiŠíK & iVaN 

HLaS, koncert, MD
20. 11. HOP TROP, koncert, MD
21. 11. VZHůRu DO DiVOČiNY, 

DP komorní, MD
24. 11. ii. SPOLeČeNSKý a TRO-

cHu MYSLiVecKý PLeS, DK
24. 11. BuDuLíNeK Z HuDeBKY, 

sobotní pohádka, MD
25. 11. a PaK uŽ TaM NeZBYL 

aNi jeDeN, DP žluté, MD
29. 11. BLaNka ŠRůMOVá a jaN 

SaHara HeDL, koncert, Cafe u TH

Předprodej: Pokladna DK (po, út, st 
13.00–17.00)

Pokladna KV je otevřena hodinu před 
představením, do začátku posledního 
představení (tel.: 564 407 559)

On-line předprodej: www.dkzdar.cz

Vánoční výstava
Výzva perníčkovým šikulům

Vážené dámy, možná i pánové ze Žďá-
ru i okolí, 

jste nadšenci a pečete rádi vánoční per-
níčky? A chtěli byste se pochlubit svým 
umem? Pomozte nám připravit Vánoční 
výstavu na Staré radnici. Pořádají ji měst-
ské organizace Kultura Žďár a  Active – 
středisko volného času.

Upečte a ozdobte typicky vánoční per-
níčky a přineste je v týdnu od 19. do 23. 
11. 2018 na recepci Active-SVČ, v DDM 
na Horní 2, mezi 13. a 17. hodinou.

Uvítáme účast jednotlivců, part nad-
šenců, kolektivů z MŠ, ZŠ i SŠ. Čím roz-
manitější výrobky to budou, tím lépe. 

Perníčkové ozdoby a menší perníčky 
(5 ks), větší objekty – chaloupky, domy 
(radnice, kostel), figurální motivy…

Těšíme se na vaše výrobky.
 Pořadatelé



Zaměstnání
STRANA 19

Dokud jsme byli zaměstnanci, 
odváděli jsme svoji práci, a ostat-
ní starosti a povinnosti majite-
le firmy nás nezajímaly. Situace 
se mění, když dostaneme odvahu 
pustit se sami do podnikání...  

Co a jak udělat, co potřebujeme, a 
čeho se vyvarovat? 

Cenné informace - krok za krokem 
– můžeme zjistit v pokynech Živnos-
tenského úřadu Žďáru nad Sázavou 
na městském webu www.zdarns.cz, 
v záložce Podnikatel. Podívali jsme 
se za vás…  

Odborníci z „živnostenského“ na 
webu také zodpovídají nejčastěj-
ší otázky k živnostenskému zákonu, 
takže se dozvíme mnohé problémy, 
které mohou na nepozorného začí-
najícího podnikatele  čekat. Takto 
máme šanci se jim vyhnout.

Jak v průvodci Živnostenského 
úřadu (ŽÚ) stojí, současná právní 
úprava rozlišuje dva základní druhy 
živností: Ohlašovací živnosti a kon-
cesované živnosti. Mezi ohlašovací 
živnosti patří živnost řemeslná, váza-
ná a volná.

U řemeslné živnosti je vyžado-
vána odborná způsobilost, která se 
prokazuje výučním listem, maturit-
ním vysvědčením, dokladem o ukon-
čení vyššího odborného vzdělání, 
vysokoškolského vzdělání, uznáním 

odborné kvalifikace uznávacím orgá-
nem, a to vždy v příslušném oboru.

Odbornou způsobilost lze také 
doložit výučním listem, maturitním 
vysvědčením, dokladem o ukon-
čení vyššího odborného vzdělání v 
příbuzném oboru nebo dokladem 
o ukončení rekvalifikace, pak ale k 
těmto dokladům přistupuje navíc 
doklad o vykonání jednoroční praxe 
v oboru činnosti. V případě vysoko-
školského vzdělání v příbuzné oblas-
ti studijních programů a oborů se již 
praxe nevyžaduje.

Odbornou způsobilost lze doložit 
i doklady o vykonání šestileté praxe 
v oboru.

Tato živnost může být vykonávána 
při splnění podmínek již dnem ohlá-
šení a na základě ohlášení.

U živnosti vázané je vyžadována 
odborná způsobilost, která se pro-
kazuje různě dle konkrétní živnosti. 
Druhy vázaných živností a způsob 
prokázání odborné způsobilosti je 
stanoveno živnostenským zákonem.

Volná živnost nevyžaduje žádné 
odborné způsobilosti. Je z hlediska 
ohlášení nejjednodušší živností. Pro 
zahájení činnosti v některém z obo-
rů volné živnosti postačí vyplnit JRF, 
předložit doklad totožnosti a uhradit 
správní poplatek. 

Koncesová živnost může být 

provozována jen na základě uděle-
ní koncese, tedy až právní mocí roz-
hodnutí ŽÚ, který o udělení konce-
se rozhoduje. Druhy koncesovaných 
živností a způsob prokázání odbor-
né způsobilosti je stanoven živnos-
tenským zákonem.

Kde žádat o živnostenské 
oprávnění 

Živnostenské oprávnění představu-
je právo fyzické osoby nebo právnic-
ké osoby provozovat živnost a pod-
nikat.

Kdo hodlá podnikat v oboru, kte-
rý je živností, musí to ohlásit, nebo 
požádat o udělení koncese u živnos-
tenského úřadu. Lze to vyřídit na 
kteréhokoliv ŽÚ, nemusí tu být sho-
da s bydlištěm žadatele, nebo jeho 
sídlem a místem podnikání. Obec-
ní ŽÚ jsou zřizovány jako odbory 
městských úřadů, magistrátů, nebo 
úřadů městských částí.

Ve Žďáře nad Sázavou můžeme 
Živnostenský úřad navštívit kdyko-
liv v provozní době MěÚ od pondělí 
do pátku.

Před podáním žádosti ještě 
můžeme využít poradenský servis.

Zpracování bude zahájeno bez-
prostředně po podání, což zásadně 
urychluje vyřízení věci. ŽÚ pro nás 
může (po domluvě) provést i vstup-

ní povinné úkony (registrace, ozná-
mení) ve vztahu k dalším orgánům 
veřejné správy, což nám ušetří čas.

V případě ohlašovací živnosti, kam 
spadají živnosti řemeslné, vázané a 
živnost volná, je ŽÚ povinen vydat 
výpis z živnostenského rejstříku nej-
později do pěti pracovních dnů ode 
dne podání ohlášení (má-li ovšem 
všechny náležitosti).

V případě koncesované živnosti je 
lhůta pro vydání rozhodnutí o udě-
lení koncese 30 dnů. U mnoha kon-
cesí se totiž na řízení podílejí i další 
orgány. 

Po právní moci rozhodnutí o udě-
lení koncese ŽÚ zapíše osobu a živ-
nost do živnostenského rejstříku a 
do pěti dnů vydá výpis.

Jak je to s poplatky
Podle sazebníku správních poplat-

ků uhradíme při ohlášení první živ-
nosti, nebo podání žádosti o kon-
cesi, správní poplatek 1.000 Kč. To 
bez ohledu na to, v kolika živnostech 
hodláme podnikat, pokud budou 
vyřizovány jedním podáním. 

U dalších živností vyřizovaných 
později již zaplatíme jen 500 Kč. Jiné 
správní poplatky v souvislosti s vyří-
zením živnosti na živnostenském 
úřadě nejsou.  

 (Pokračování na str. 20)

Jak začít podnikat – krok za krokem…
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(Dokončení ze str. 19)
Podnikání živnostníků v EU
S ohledem na obecně uplatňova-

né principy Evropské unie – volný 
pohyb osob, služeb a kapitálu, je v 
zásadě možné, aby český podnikatel 
na základě živnostenského oprávně-
ní, získaného v ČR, vykonával pod-
nikatelskou činnost i v zemích EU. 

Záleží však na podmínkách v kon-
krétním členském státu. Informovat 
se můžeme např. v Poradně Hospo-
dářské komory ČR, kde je informač-
ní místo pro podnikatele, nebo v Jed-
notném kontaktním místě ( JKM). 
Zde získáme potřebné rady jak o 
podnikání v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu 
usazení. -lko-

Jak začít podnikat – krok...

Ve svém oboru jsme zruční, naše 
práce je žádaná… Co takhle začít 
podnikat jako OSVČ (osoba samo-
statně výdělečně činná)? Jenže 
nemáme žádné zkušenosti, nej-
spíš budeme začínat od nuly, a kvůli 
úspoře doma… 

Podle některých odborníků je nej-
snazší začít podnikat ve službách. 
Před námi však stojí různá úskalí. 
Jaká, to se můžeme dozvědět na we-
bu podnikatel.cz. Zde také mj. zku-
šení praktici napříč obory vzpomí-
nají na své začátky. 

Jako důležitou výhodu, která se jim 
později zúročila, uvádějí, že do pod-
nikání nevstupovali zadlužení. Vzít 
si totiž hned na začátku podniká-
ní úvěr, a to v době, kdy podnikatel 
ještě nemůže mít stoprocentní jisto-
tu, že se jeho byznys dobře rozjede, 
je velmi riskantní, a hodně lidí na to 
doplatilo.

Začít podnikat ale lze i bez velkých 
investic, kdy se podnikání rozvíjí 
postupně, a kdy podnikatel vydělané 
peníze opět reinvestuje do své firmy. 

Nedostatek financí automatic-
ky neznamená, že by se měl nová-
ček podnikání vzdát. Je však třeba 
si srovnat v hlavě, jak překleneme 
případný dočasný výpadek, nebo 
snížení příjmů do té doby, než nám 
nový byznys začne trochu vydělávat. 
A to může, dle mnohých zkušenos-
tí, trvat minimálně měsíce, někdy i 
roky. Než se vše zaběhne, hodí se do 

začátků finanční rezerva. 
Novopečenému podnikateli, kte-

rý si žádný výpadek příjmů opravdu 
nemůže dovolit, odborníci z podni-
katelského webu radí nejschůdnější 
cestu. Totiž odstartovat podnikání 
nejprve jako vedlejší činnost ještě 
při zaměstnání, a naplno do něj na-
skočit až ve chvíli, kdy začne genero-
vat peníze.

Pro člověka, který byl doposud 
zaměstnancem, a nyní se pouští do 
samostatné výdělečné činnosti, je 
relativně nejtěžší zorganizovat si 
sám všechnu práci a ještě mít čas na 
administrativu, obchod, marketing a 
potřebné sebevzdělávání. 

Zkušení podnikatelé radí naklá-
dat se svým časem velmi vědomě a 
vyhradit si přesný čas pro jednotlivé 
činnosti.

Velký význam má i navazování kon-
taktů a získávání referencí. -lko-

Když jsme nováčky mezi
živnostníky a podnikateli

Živnostníci si často kladou otáz-
ku, zda musí mít provozovnu, a jaké 
podmínky má splňovat. 

Až na výjimky zákon nepodmiňuje 
provozování živnosti jejím výkonem 
v provozovně. Provozovna může být 
zřízena kdykoliv v průběhu podnika-
telské činnosti.

Živnostenský zákon rozeznává tři 
druhy: provozovny, oznamované 
ŽÚ; mobilní provozovny a automat 
nebo obdobná zařízení. 

Pouze provozovny oznamované, 
jak název napovídá, se oznamují, a 
ŽÚ je zapisuje do živnostenského 
rejstříku.

Provozovna musí být viditelně 
označena obchodní firmou, nebo 
názvem, či jménem a příjmením 
podnikatele a jeho identifikačním 
číslem. 

Mobilní provozovna je přemístitel-
ná. Při prodeji zboží a poskytování 
služeb musí být označena jménem a 
příjmením osoby odpovědné za čin-
nost provozovny.

Automat, nebo obdobné zařízení, 
je třetím typem provozovny. Probíhá 
zde prodej zboží, nebo poskytování 
služeb nevyžadujících koncesi. Nes-
mí být umožněno získat určité dru-
hy zboží osobám chráněným zvlášt-
ními předpisy.

Je zvenčí viditelně označena firmou 
nebo názvem, či jménem podnika-
tele a jeho ident. číslem, údajem o 
sídle či místě podnikání. Organizač-
ní složka zahraniční osoby musí být 
způsobilá podle zvláštních právních 
předpisů.

V průběhu podnikatelské činnosti 
může docházet ke změnám, které je 
živnostník povinen do 15 dnů úřadu 
oznámit. Např. změnu sídla, osoby 
odpovědného zástupce, zahájení či 
ukončení provozovny…nebo změnu 
předmětu podnikání. Formulářem 
je Změnový list. Jeho prostřednic-
tvím oznamujeme ŽÚ i přerušení či 
ukončení provozování živnosti. Více 
na www.zdarns.cz, Podnikatel. 

 -lko-

Zařizujeme provozovnu

Zkušení podnikatelé radí nakládat 
se svým časem velmi vědomě a vyhra-
dit si přesný čas na jednotlivé činnosti.
 Foto: pixabay
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Byl prvním porevolučním 
tajemníkem Městského úřa-
du ve Žďáru nad Sázavou. 
Zrovna v době, kdy se v kotli 
českých dějin tavila nová 
společnost. Některé lid-
ské vlastnosti, jak se časem 
ukázalo, jsou žáruvzdorné… 
� Lenka Kopčáková

Jednou ráno, roku 1966. Skřípění 
brzd. Z vlaku vystupuje muž s čer-
stvým diplomem inženýra ekono-
mie. Ve svých 23 letech je plný elá-
nu a chuti něco dokázat… Ale to 
město je zcela jiné, než rodný Jičín 
a města, která znal… Místo nádraž-
ní budovy jakási bouda, i když jis-
tou exkluzivitu vykazuje podchod 
pod kolejištěm. Respekt vyvolává 
mohutná fabrika…

„Hoj, tvoje pracoviště,“ dodává si 
„odvahy, a vykročí k městu dláždě-
nou silnicí v holé pláni…

Vlevo na kopci se jako pevnost 
tyčí semknuté sídliště, obklopené 
šiky popelnic. Stalingrad se jmenu-
je. Vpravo na skále ční nad řekou 
silueta kostela. Za ním lze tušit 
maloměstské centrum… 

Tak si své první dojmy ze Žďá-
ru vybavuje ještě po 52 letech náš 
host v redakci, Stanislav Kopal. Po 
sametové revoluci první tajemník 
Městského úřadu ve Žďáru nad 
Sázavou. I přes nevalné prvotní 
dojmy zapustil na drsném Žďársku 
kořeny, a stal se, jak sám říká, Horá-
cem. V listopadu Stanislav Kopal 
oslaví pětasedmdesátku,  veřejný 
život má stále v merku, a má rád i 
nadsázku.

V 60. letech prý sice ještě po žďár-
ském náměstí běhaly slepice, ale za 
humny již bylo vidět, že se chysta-
jí velké změny. Sídliště rostla jako 
houby po dešti… „Přímo bylo cítit 
ve vzduchu, že toto město má ambice 
být jednou důstojným centrem okre-
su,“ dodává.

Český kokteil pro Brežněva
Stanislav Kopal nastoupil do 

Žďárských strojíren a sléváren. 
Mladí nadšenci z Jednotného klu-
bu pracujících ( JKP) dokon-
ce nacvičili muzikál. „Jmenoval se 
Nanebevzetí pana Hanouska, a před-
běhl dobu. Soustředili jsme do něho 
síly místních ochotníků a talentova-
né bigbítové kapely,“ říká. Parodii 
na encyklopedie z 50. let však Žďár 
v roce 1968 viděl jen jednou. Para-
doxně největší úspěch zazname-
nal u členů nového celozávodního 
výboru KSČ Žďasu. Ještě nevěděli, 
co je brzo čeká… „Ale kdo to věděl? 
Vzhledem k následující politické situ-
aci se již reprízu nepodařilo uvést,“ 
konstatuje pamětník. 

Vybavuje si i „kotel“, když na jaře 
1968 moderoval na příkaz ředitele 
JKP besedu s redaktory zahranič-
ní redakce ČS rozhlasu, Jaroslavem 
Jírů a Karlem Jezdinským. „Příkaz 
zněl striktně. Držet se tématu zahra-
ničních problémů…Když jsem ale 
vstoupil do sálu sokolovny, pochopil 

jsem, proč to ředitel hodil na mě. Sál 
narvaný rozdivočelými spoluobčany, 
emoce se daly krájet,“ vybavuje si 
Kopal. 

Na to, že z pánů redaktorů bude, 
dle slibu, páčit jen moudra, co si 
myslí o Mobutuovi a Lumumbovi, 
musel rychle zapomenout. „I když 
z alibismu jsem to zkusil, a publi-
kum i redaktoři mě poslali někam - 
zaslouženě,“ směje se.

Atmosféra ve společnosti houst-
la, padla cenzura, bortila se dogma-
ta, všechno bylo v pohybu. Mnozí 
vstupovali do strany s přesvědče-
ním o nástupu demokracie, nebo 
se pokoušeli zakládat nové strany. 
„Později se ukázalo, jak moc jsme se 
mýlili, neboť pro Brežněva byl tohle 
smrtící koktejl, jenjž odmítl pít,“ 
konstatuje náš host. Sám podepsal 
výzvu „Dva tisíce slov“ a začal se 
činit v závodním časopise ŽÁR. 
Hned v roce 1969 musel z politic-
kých důvodů odejít…

Coby absolvent fakulty vnitřní-
ho obchodu se Ing. Kopal uchytil 
v podniku Potraviny Brno. Za úkol 
měl rozvoj obchodní sítě na okrese 
Žďár. „Vlastně jsem pak během dva-
ceti let byl u třiceti novostaveb a asi 
stovky modernizací a rekonstrukcí,“ 
ohlíží se.

Bořitel, či stavitel?… 
V roce 1969 byl do čela radni-

ce instalován pozoruhodný muž. 
Jedni mu dodnes říkají bořitel, jiní 
naopak stavitel. 

„Nebyl sice vzdělán v oboru staveb-
ním, ale měl vizi – a hlavně možnost 
ji realizovat,“ naznačuje náš host. 
Nový předseda MNV Antonín 
Bubák dokázal změnit svérázným 
způsobem tvář města… Tehdy jen 
málokdo měl odvahu odporovat 
mocným, a jemu bylo údajně tole-
rováno, co jiným nebylo dovoleno. 
Prý do chvíle, než se mu někdo na 
stavbě zabije…

„Sice jsme se politicky hrubě rozchá-
zeli, ale oceňuji, že toho nezneužíval. 
Kdo měl s ním profesně co činit, zjis-
til, že spolupráce je to velmi složitá,“ 
vzpomíná náš host.

Pro názornost líčí případ z roku 

1975: „Začátkem ledna jsem byl 
povolán ke známému bořiteli-stavi-
teli. Rozhodl se v akci „Z“ postavit 
novou mléčnou jídelnu, náhradou za 
tu, jež musí ustoupit při bourání části 
náměstí,“ vzpomíná. …Spěchalo to, 
nová provozovna měla být předána 
téhož roku v prosinci.

Na schůzce se mladý ekonom 
opatrně zeptal na projekt. „Otáz-
kou jsem předsedu nepřekvapil. Sáhl 
do šuplíku a vytáhl papír rozměru asi 
A3 , nesoucí stopy nedávné svačiny. Na 
něm velký obdélník, rozdělený svis-
le na dvě poloviny. V jedné z nich byl 
uprostřed ještě jeden malý obdélník. 
To bylo vše,“ líčí Stanislav Kopal. 

Po chvíli, kdy na výkres s úžasem 
zíral, se nesměle zeptal, zda se dob-
ře domnívá, že jedna polovina by 
mohla představovat prodejní plo-
chu, a ta druhá provozní zázemí… 
A dostal souhlasnou odpověď. „To 
mi dodalo odvahy, abych se zeptal 
na onen malý obdélníček. Odpověď 
zněla - sporák. Napadlo mě jediné: 
jsem v jedné místnosti s šílencem. Asi 
se bude zase projektovat během stav-
by. To jsem s ním už zažil…“ běželo 
mu tehdy hlavou. 

V době plánovaného socialistic-
kého hospodářství, kde panovaly 
dodavatelsko-odběratelské vztahy, 
nebylo možné v tak v šibeničním 
termínu sehnat takový počet chla-
dící a mrazící techniky a dalšího 
nutného zařízení, jaký byl potřeba.

Když Kopal sdělil zprávu - pří-
mo ortel - v podniku, vyhlásil pro-
vozní náměstek poplach… A stalo 
se něco neuvěřitelného. Tak zvaný 
„mlíčňák“, nyní prodejna Vesna, byl 
skutečně uveden do provozu v ter-
mínu. „Ještě dnes nevím, zda jsme 
byli účastni zázraku, nebo jen toho, 
co z nás dokázal vymačkat bořitel-
stavitel. S typickou argumentací té 
doby a váhou své politické pozice se 
vložil do intervence snad až přímo ve 
vládě,“ směje se po letech Stanislav 
Kopal.

Po celý rok 1989 něco viselo ve 
vzduchu, a mezi lidmi opět po dva-

ceti letech rezonovala nálada nekli-
du, vyjádřená postojem My a Oni. 
Listopadový převrat uvolnil emoce, 
pocity svobody a možnost pouká-
zat na ekologické problémy. 

Na stole měl seznam 
nežádoucích…

Stanislav Kopal byl v roce 1990 
aktérem demonstrace proti chro-
nickým odkladům stavby obchvatu 
města Žďáru n. S. „Šlo spíš o výzvu 
k řešení. S přáteli jsme lidskou hrází 
zastavili dopravu na průtahu městem. 
Přečetl jsem výzvu, a tu předal histo-
ricky poslednímu předsedovi MNV 
Vratislavu Knoflíčkovi,“ ohlíží se muž 
s duší rebela. A výsledek? Dodnes 
se vystřídalo na radnici hodně gar-
nitur, ale průtah vydržel. A vypadá 
to, že určitě delší dobu ještě vydrží. 
Bohužel…

V roce 1991 Stanislav Kopal při-
jal funkci tajemníka nově zřízeného 
Městského úřadu. Tehdy jej ze záko-
na jmenoval přednosta Okresního 
úřadu Jan Teplý.

„Hned první den po příchodu na rad-
nici jsem na stole nalezl lístek se sezna-
mem nežádoucích pracovníků úřadu,“ 
vzpomíná Kopal, který od tzv. kula-
tých stolů znal rozložení názorů a 
vliv politických sil…

Úřadu chyběli lidé s právnickým 
vzděláním a odborníci na komunální 
problematiku. Tajemník musel pro-
vést reorganizaci.

„Nájezdy na ministerstva a další 
instituce prováděli všichni, - starosta, 
zástupce, tajemník i vedoucí odborů 
- podle potřeby, neboť legislativa byla 
chatrná,“ vysvětluje bývalý tajemník.

Výsledky návštěv prý bývaly růz-
né, a Žďár si často vyměňoval zkuše-
nosti s jinými městy. „Mnohé dobré 
nápady se zrodily přímo  v týmu našich 
vedoucích. Začalo se dařit v rozvojo-
vých záměrech,“ dodává. Startovala  
první etapa stavby  cyklochodníku, 
zkulturnila se plocha podél řeky na 
Libušíně, dnešní dějiště unikátních 
pašijových her, začala výstavba prů-
myslové zóny… 

 (Pokračování příště )

V ROce 1976 ve Žďáře otevřel Merkur, tehdy nejmodernější velkoprodejnu na 
Žďársku. Foto: archiv S. K. 

Vybudoval síť obchodů a šéfoval
prvnímu Městskému úřadu ve Žďáře

STANISlAV KOPAl, první porevo-
luční tajemník MěÚ 
 Foto: Lenka Kopčáková
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Faraonský běh ve Žďáře každoročně 
prověří kondičku sportovců. Původně 
byl čistě hasičskou soutěží členů zása-
hových jednotek, dnes se mohou při-
dat i další závodníci. 

Letošní 13. ročník proběhl v sobo-
tu 15. září a účastnilo se jej 104 hasič-
ských závodníků, malých i velkých…
Po třech letech pořadatelům přálo 
počasí, byl krásný sluneční den. 

Při Faraonském běhu je úkolem co 
nejrychleji vyběhnout  schody ke kos-
telu sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. To však není jen tak. 

Běh do těchto schodů dá pořádně 
zabrat, a závodník musí zvolit systém 
kroků, neboť jde o nepravidelné sou-
bory celkem 85 schodů, různě širo-
kých a s kamenným povrhem. 

Tento den bylo úpatí Zelené hory 
v obležení hasičů. Závodila i celá 
družstva hasičského potěru ze Žďáru, 
Polničky, Jam, Nového Veselí  a dal-
ších. Zejména malí závodníci z Jam 
nepodcenili rozcvičení pod vedením 
sličné hasičky. Však také byli středem 
zájmu… 

Za pořádající zámecký sbor soutěžilo 
21 členů, z toho se na stupně vítězů 
probojovalo úctyhodných 14 členů. 
Byli nimi Pavel Tlustoš, Liliana Slámo-
vá, Anežka Šustáčková, Aleš Kment, 
Jan Kotovic, Jakub Zerzánek, Přemy-
sl Brabec, Natálie Pošvicová, Beáta 
Pavelková, Matěj Košťál, Jan Zerzá-
nek, Lukáš Meduňa, Marek Entlicher 
a Martin Kočík.

Právě poslední jmenovaný se stal 

šampiónem závodu. Letos Mar-
tin Kočík zaběhl nejlepší čas 17:12 
sekund. Vítěz vyhrál putovní pohár a 
dárky od sponzorů. 

Dnešní starosta sboru, Marek Ent-
licher, je opětovným vítězem Faraon-
ského běhu z předchozích let. 

Lituje, že letos byla  menší účast, než 
na jakou jsou hasiči zvyklí z let před-
chozích. Ale na náměstí zároveň pro-
bíhalo slavnostní otevření opraveného 
historického hotelu Veliš, s přehlíd-
kou veteránů a zábavným programem.  
Možná tato akce odlákala část diváků i 
účastníků... 

A jak Faraonský běh ke svému názvu 
přišel? To dodnes není ujasněno. 
Zatímco starosta zámeckých hasičů  
Marek Entlicher vysvětluje, že autoři 

se inspirovali těžkou námahou staro-
věkých Egypťanů, kteří v dobách fara-
onů  museli tahat do kopců ohromná 
břemena,  jiná varianta zas odkazu-
je na starověké pořádky, kdy faraoni, 
pokud chtěli i nadále vládnout, museli 
dokazovat svoji fyzickou zdatnost. Že 
by také běhali do kopců?...  

„Takto si můžeme vyzkoušet, jaké to je, 
pouze kopec jen vyběhnout,“ říká Etlicher, 
sám vícenásobný vítěz této soutěže. Ani 
letos v závodě nemohl chybět. 

Na Faraonský běh se dobrovolní  
hasiči ze Žďárska sjíždějí každoročně, 
nejméně od roku 2005. Akce probíhá 
v kouzelném přírodním areálu s výhle-
dem na město, i do dáli.

Všichni už se těší na 14. ročník Fara-
onského běhu na Zelenou horu. -lko-

FaraOnský běh do schodů na Zelenou horu chce zvolit taktiku. schody jsou různě hluboké a nepravidelné.  na snímku při tréninku Petr z nového Veselí a Martin 
ze Žďáru. Také malí hasiči z Jam si hromadně vyzkoušeli terén… Foto: Lenka Kopčáková

Faraonští běžci zdolávali schody

Vzpomínky lidí z Vysočiny na 
srpen 1968. To je téma seriálu, který 
již nějaký čas běží v Jihlavských lis-
tech, novinách téhož vydavatele, kte-
rý vydává Žďárské noviny. Dnes z JL 
přetiskujeme vzpomínku Stanislava 
Kodyse ze Žďáru nad Sázavou… 

Vedoucí
mé diplomky odjel… 

Ve středu 21. 8. 1968, brzo ráno, ješ-
tě za tmy, jsem odjížděl prvním ran-
ním autobusem z naší vesnice a potom 
pokračoval vlakem do Jihlavy, kde jsem 
přestupoval na rychlík do Brna. Když 
jsem odcházel z domu, říkal mi otec, 
který vstával dříve, že je dnes slyšet 
mimořádný hukot, létá plno letadel. 

Na hlavním nádraží v Jihlavě byl 
zapnutý televizor, a všem bylo jasné, 
co se děje: byli jsme napadeni vojsky 
Varšavské smlouvy, viděli jsme, co se 
děje v Praze. Mnozí cestující se roz-
mýšleli, zda budou v cestě do Brna 
pokračovat. Nové informace byly i od 
těch, kteří přistupovali. Já měl na ten 
den dohodnutu závěrečnou konzultaci 
k diplomové práci na VŠZ v Brně.

Vlak končil ve stanici Brno-Horní 
Heršpice, Brno-hlavní nádraží bylo 
uzavřeno. Šli jsme pěšky po trati, asi 
tři kilometry, ze železničního nadjez-
du bylo vidět, jak cizí vojáci rozestavují 

zbraně u křižovatky.
Před hlavním nádražím bylo plno li-

dí, kteří znemožňovali průjezd vojen-
ských vozidel, vozidla musela stát. 
Na fakultu do Černých Polí jsem se 
dostal až odpoledne, nikdo nevěděl, 
co se bude dít. Vedoucí mé diplomo-
vé práce odjel, stejně jako mnozí další, 
odvézt děti z dětských táborů domů, 
při situaci na silnicích to nebyla snad-
ná záležitost. 

Zůstal jsem v Brně u známých, kte-
ří bydleli na Gagarinově ulici (nyní už 
opět Kobližná), která vede z náměstí 
Svobody směrem k divadlu. Se synem 
mých známých jsme se šli podívat po 
městě. Nebyly tabulky s názvy ulic 
(GPS ještě nebyla), a tak bylo pro cizí 
vojska obtížné najít studio rozhlasu, 
ubytovací prostory pro vojáky, sídla 
orgánů, které chtěli mít pod kontrolou 
apod. Večery již byly chladné, vojáci - 
Asiaté ve slabých uniformách, zkřeh-
lí na korbě nákladního auta, se bázli-
vě rozhlíželi po velkoměstě. Nákladní 
auto s dlouhými, silnými vojenský-
mi kabáty za nimi přijelo až mnohem 
později.    

Večer se shromažďovali lidé na 
náměstí Svobody k protestu. Byly hlá-
šeny výzvy k rozchodu, které nebyly 
uposlechnuty. Přijela obrněná vozidla. 
Dav reagoval - tím, co bylo po kapsách, 
v odpadkových koších a v popelni-

cích, bylo na vozidla házeno, a ta před 
masou lidí pomalu odjížděla Gagari-
novou ulicí směrem k divadlu. Naštěs-
tí nikdo z vojáků nestiskl kohoutek, 
mohlo dojít k dalším tragédiím.

Brňané v dalších dnech využívali pro-
ti okupantům vtipné psané a kreslené 
protesty - na výlohách obchodů, včet-
ně tzv. jídelních lístků. Ve čtvrtek jsme 
také byli u budovy nazývané „brněn-
ský rohlík“ (dokončené rok před vál-
kou, jako vojenské velitelství), tuším, 
že zde nyní sídlil KV KSČ. Tanky do 
půlkruhu, hlavně mířící na budovu, 
pásy tanků v květinových záhonech…

Velitel jednoho ruského tanku seděl 
na tanku a dalo se s ním trochu hovo-
řit. Je zde kontrarevoluce, něco co není 
přípustné, museli jsme zakročit - to 
jsou hlavní důvody vstupu vojsk Var-
šavské smlouvy.

Vzpomínám si, že asi dva měsíce 
předtím jsme byli u známých v NDR, 
v Dolní Lužici, nedaleko města Sprem-
berg. Rodinná oslava, slavilo se večer 
venku na dvoře, zúčastnil se také jejich 
známý, voják z povolání, z lidové armá-
dy NDR, mladší, nejspíš v politické 
funkci. Když zjistil, že jsme z Česko-
slovenska, zazněla od něho zcela stejná 
argumentace, jako od velitele ruského 
tanku, podpořená navíc tím, že se u 
nás nalezly zbraně určené ke kontrare-
volučnímu záměru. 

Jak jsme se od známých po srpnu 
1968 dověděli, bylo i jejich venkovské 
nádraží, kde jsou k dispozici dlouhé 
odstavné vedlejší koleje, využito pro 
vojenské účely - vlaky naložené vojen-
ským materiálem (jakýsi druhý sled či 
týl) mohly během dvou hodin noční 
jízdy dosáhnout území Českosloven-
ska. Zcela reálně se počítalo s tím, že 
může dojít k boji - proti kontrarevolu-
ci. Kontrarevoluce - pro jednoho slovo 
všeříkající, pro druhého nic neříkající.

Třetí den pobytu v Brně jsem se 
konečně setkal s vedoucím diplomo-
vé práce, a vše mohlo pokračovat v 
naplánovaných termínech. Náš počet-
ně velmi silný ročník dálkového stu-
dia (1963-1968), kde byli posluchači, 
kteří dříve nemohli studovat z politic-
kých důvodů (tzv. třídní původ), nebo 
si nyní doplňovali potřebnou kvali-
fikaci, - byli to učitelé zemědělských 
škol, zaměstnanci služeb, úřadů a 
zpracovatelských podniků pracujících 
pro zemědělství, i vedoucí a odborní 
zaměstnanci zemědělských podniků, 
mohli dokončit studium. 

Při listopadové promoci musel již 
ovšem náš kolega, který hovořil za 
nás, absolventy, vypustit z připravené-
ho proslovu zmínku o tom, že musíme 
zůstat „jako tři pruty Svatoplukovy“.

 Stanislav Kodys

Vysočina vzpomíná na „osmašedesátý“
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Klub kardiaků

Basketbal BK VLCI

Kopaná FC Žďár n.S.

Volejbal

Víkendové služby
stomatologů

6. a 7. 10. MUDr. Olga Semerá-
dová, Palachova 35, ZR 6 (774 430 
777)

13. 10. MDDr. Radek Moravec, 
Žďárská 73, N. Město n/M (566 618 
060)

14. 10. MUDr. Ivo Chytrý, Libu-
šina 174, Svratka (732 642 160)

20. 10. MUDr. Jiřina Foltanová, 
U Zbrojnice 404, Svratka (608 069 
430)

21. 10. MDDr. Zuzana Voráč-
ková, Vratislav. nám. 449, N. Město 
n/M (566 616 904)

27. a 28. 10. MUDr. Beáta Bíl-
ková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 
545)

3. a 4. 11. MUDr. Petra Coufa-
lová, Strojírenská 6, ZR 1 (566 643 
805)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod., 
aktuálnost zubní LPS sledujte na 
www.nnm.cz, kde také najdete odka-
zy na zubní pohotovosti v Nemocni-
ci Jihlava a Úrazové nemocnici Brno. 

Kulturní a hudební centrum, 
nám. Republiky 11 
(www.batyskaf.net)

 3. 10. | 19.00
Chytrý kvíz speciál - Big Bang 

Theory

 9. 10. | 19.00
Chytrý kvíz - Úterní kolo - Liga

10. 10. | 19.00
Chytrý kvíz - Středeční kolo - Liga

11. 10. | 19.00
Chytrý kvíz - Čtvrteční kolo - Liga

12. 10. | 21.00
Leisure Tank (UK)

14. 10. | 18.00
Bohoslužba v Batyskafu
Slovem provede farářka Alžběta 

Hatajová, hraje Kristýna Šrámková, 
vynikající klavíristka, vystupující v 
Praze a Portugalsku. 

Čt 4. 10. 9.00, DDM Horní 135/2 
- KLUBOVé SeTKání: aktuální 
informace o rekondičním cvičení, 
na které se lze přihlásit, včetně časů, 
výlet do Dolních Louček a další plán 
akcí do konce roku. Součástí je před-
náška MUDr. Maškové na aktuální 
zdravotní téma.

Po 8. 10. (a každé pondělí až do 
17. 12.), zrcadlový sál ACTIVE 

Stadion na Bouchalkách, 
zápasy o mistrovské body,

více o klubu na www.fczdas.cz

Muži A, divize
ne  7. 10. 15.00 FC - Sok. 

Lanžhot
ne 21. 10. 14.30 FC - FC Stará 

Říše
ne  4. 11. 14.00 FC - FC Bzenec

Muži B - 1. A tř. krajská soutěž
So 29. 9. 15.30 FC - S. Dukovany
ne 14. 10. 15.00 FC - Sok. Kouty
So 27. 10 14.30 FC - FC Jemnic-

ko

Dorost starší + mladší, divize
So 29. 9. 10.15 + 12.30 FC - FC 

Humpolec
So 13. 10. 10.15 + 12.30 FC - 

Sparta Brno
ne 28. 10. 10.15 + 12.30 FC - FC 

Havl. Brod

Žáci starší U 14 + U 15, divize
So 6. 10. 13.30 + 15.15 FC - SK 

Vyškov
So 27.10 10.00 + 11.45 FC - Spar-

ta Brno

Žáci mladší U 13 + U12, 
žákovská liga
So 6. 10. 10.00 FC - Sigma Olo-

mouc
So  3.11. 10.00 FC - SK Vyškov

Přípravka star. + mlad., kraj. pře-
bor

ne 30. 9. od 9.00 turnajově: FC 
Žďár, Třebíč, Jihlava

ne 14. 10. od 9.00 turnajově: FC 
Žďár, H. Brod, Polná

Hala TJ Bouchalky:
So 6. 10. 18.00 BK Vlci – Tesla 

Pardubice, 2. liga muži 
ne 7. 10. 10.00 BK Vlci – Chru-

dim, 2. liga muži

Hala 2. ZŠ Stalingrad:
So 6. 10. 15.00 BK Vlci – Kromě-

říž, Liga žáků U 14
ne 7. 10. 12.30 BK Vlci – Kyjov, 

Liga žáků U 14
So 13. 10. 
 9.00 BK Vlčata – Blansko, OP 

minižáci U 13
12.30 BK Vlčata – Skokani Brno, 

OP minižáci U 13
14.15 BK Vlčata – Kyjov, OP 

minižákyně U 11
16.00 BK Vlčata – Kyjov, OP 

minižákyně U 11
18.00 BK Vlčice – Olomouc, liga 

juniorek U 19
ne 14. 10. 10.00 BK Vlčice – 

Kyjov, liga juniorek U 19
So 20. 10. 
10.00 BK Vlčice – Vyškov, regi-

on.liga kadetek U 17
12.00 BK Vlčice – Vyškov, region 

liga kadetek U 17
So 27. 10. 
 9.00 BK Vlčata – Blansko, OP 

minižákyně U 11
11.00 BK Vlčata – Blansko, OP 

minižákyně U 11
16.00 BK Vlci – Královští Sokoli, 

liga juniorů U 19
18.00 BK Vlci „B“ – Vyškov, OP 

1. třídy muži
ne 28. 10.
 9.30 BK Vlci – Tesla Pardubice, 

liga juniorů U 19
11.30, BK Vlci „B“ – Uherský 

Brod, OP 1. třídy muži

Změna začátků utkání vyhrazena.
Sledujte místní tisk nebo nástěnku 

v hale (ZR 3)

Sportovní hala Bouchalky
So  6. 10. v 9.00 a 13.00 Česká 

Třebová (2. liga - ženy)
So  6. 10. v 11.00 a 15.00 Dvůr 

Králové (2. liga - muži)
So 13. 10. v 9.00 a 13.00 Říčany 

(2. liga - ženy)
So 13. 10. v 11.00 a 15.00 Malá 

Skála (2. liga - muži)
ne 28. 10. v 9.00 a 11.00 a 13.00 

KCTM, Jihlava, Třebíč, (krajský 
přebor - juniorky)

Tělocvična ZŠ Palachova
So  6. 10. v 10.00 a 13.00 Světlá n. 

S. (krajský přebor – kadetky)
ne 14. 10. v 10.00 a 13.00 Polná 

(krajský přebor – junioři)
So 27.10. v 9.00 a 13.00 Přibyslav, 

nové Veselí (krajský přebor – ml. 
žákyně)

6. 10. Jeníkova špacírka - 
Okrouhlice, 13 km, 7.25  nádraží 
ČD

 13. 10. Bystřice n. P. - Karasín – 
Bystřice n. P., 12 km, 8.25  nádraží 
ČD

 20. 10. Podzimní Vysočinou - 
trasa k 130. výročí KČT, 18 km, 8.00  
Sokolovna

 27. 10. Oslavy 130. výročí KČT - 
Praha, 10 km, 7.15  nádraží ČD

3.  11. Trhová Kamenice - Spála-
va, 6, Pepa, 8.00 aut.nádraží

Vycházky pro veřejnost, každý jde 
na vlastní nebezpečí.

30. 9. 17.00 – 18.30
3. 10. 18.00 – 19.30
7. 10.  17.00 – 18.30
V době uzávěrky ŽN, byly známy 

jen tyto termíny veřejného bruslení 
na zimním stadionu. Další říjnový 
rozpis zjistíte na: 

www.sportispo.cz, záložka Rozvrh 
sportovišť. 

Klub turistů

Veřejné bruslení

Klub Batyskaf

SVČ, ul. Dolní 3 - ReHABILITAČ
ní CVIČení (vedoucí Mgr. Blanka 
Řehořová, účastnický poplatek 110 
Kč).

Čt 18. 10. VýLeT DO DOL
níCH LOUČeK – vlakem a pěšky 
(cca 3,5 km), vedoucí J. Mazač. 

Čt 25. 10. 10.00, Divadlo na Vino-
hradech Praha „SňATKy Z ROZU
MU“ – jen pro přihlášené 

St 31. 10. 15.00, ul. Nádražní - 
BOwLIng IngOT – vedoucí M. 
Hrdinová 

Více o akcích a prezentace na www.
civilky.cz/zo-zdar

20.10. | 19.00
Krátký, rychlý a hlasitý 19
LyCAnTHROPHy, gRIDe, 

COnTROLLeD eXISTenCe, 
neeDFUL THIngS

PRŮMySLOVá SMRT, SHeeVA 
yOgA, nO gOD RHeTORIC, 
MASSOLA

26.10. | 19.00
Bez přetvářky tour 2018
Bermudskéj kvádr, Flaška Visočini, 

Veteráni příští války

27.10. | 21.00
nylon Jail

Přípravka starší B, okr. přebor
ne 30. 9. od 13.45 turnajově: FC 

Žďár, V. Losenice, nová Ves

Přípravka mladší B, okr. přebor
ne 30. 9. od 13.45 turnajově: FC 

Žďár, Hamry, Herálec
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Máte rádi historické 
zajímavosti? Pak pro nás, 
Žďáráky, může být překva-
pením fakt, že strůjce neú-
spěšného atentátu na Adol-
fa Hitlera navštívil během 
2. sv. války náš region a měl 
kontakty s jedním ze zdej-
ších obyvatel.
� Lenka Kopčáková 

Mnozí z nás viděli válečné filmové 
drama Valkýra, s Tomem Cruisem 
v hlavní roli (2008, režisér Bryan 
Singer). Je o skutečném příběhu plu-
kovníka Clause von Stauffenberga…

Pojďme se vydat proti proudu ča-
su  spolu s - nám již známým - his-
torikem Regionálního muzea měs-
ta Pavlem Elblem, zaměřeným na 
vojenství. 

Jde opět o historickou zajímavost 
ze Žďárska, související s tzv. velký-
mi dějinami. Exkluzivně ji přinášíme 
čtenářům ŽN.

Jak Pavel Elbl vysvětluje, historic-
kou skutečnost jako první nastínil 
ve své knize „Osvobození Žďárska“ 
autor Ondřej Červený, a žďárský 
historik informace dále rozpracoval 
s pomocí dohledaných archivních 
a literárních pramenů. Můžeme tak 
nahlédnout do životních eskapád 
německého plukovníka Stauffenber-
ga i jeho protějšku ze Žďárska, baro-
na Jiřího Nádherného…  

Baronův zvláštní host… 
Baron Jiří Chrislain Nádherný z 

Borutína byl posledním šlechtickým 
majitelem Zámku Moravec, ve  stej-
nojmenné obci na jihovýchodě žďár-
ského okresu.  

Narodil se 22. 12. 1911 v Dolním 
Adršpachu, a zemřel 29. 4. 1967, 
ve věku 56 let, v německém Bad 
Peterstalu. Na Moravci pobýval až 
do roku 1946, kdy byl objekt zestát-
něn a převeden pod správu Národní-
ho pozemkového fondu. 

Jak historik upřesňuje, Jiří Nádher-
ný byl synem Karoly von Gudenus, 
dcery hraběte Gabriela Gudenuse.

Ta po smrti otce v roce 1917 zdě-
dila Moravec, a provdala se za baro-
na Konstantina Nádherného z Adrš-
pachu. Jiří měl  ještě sourozence: 
Otmara Konstantina, Karla Josefa 
Konstantina a sestru Marii.

„Baron Jiří Nádherný se krátce po 
okupaci českých zemí nacistickým 
Německem přihlásil k německé národ-
nosti, aby tak zabránil vyvlastnění 
svého panství. Z toho ovšem později 
vyplynul jeho poválečný osud emigran-
ta,“ předjímá historik. 

Přidává vzpomínku jihlavského 
architekta Ing. Zdeňka Gryce, kte-
rý v době války byl na Moravci ještě 
chlapcem: „Později baron Nádherný 
pracoval v lese, kde byl raněn, a ležel 
v nemocnici v Novém Městě. Z Morav-
ce odešel tak, že lidé koukali, jak osa-
moceně čekal na autobus. V podpaždí 
měl aktovku, co v ní bylo, se neví, ale 
byla tenká a navíc přeložená,“ uvedl 
pamětník…

Čest byla víc jak Hitler

Ale zpět na začátek. Jiří Nádherný 
se v průběhu svých studií ve Francii 
seznámil s řadou německých aristo-
kratů, kteří později zastávali vysoké 
funkce ve wehrmachtu. „Osobně se  
znal třeba s polním maršálem Erwi-
nem von Witzlebenem. A právě na 
podzim 1940 zavítal na Moravec teh-
dejší kapitán, hrabě Claus Schenk von 
Stauffenberg. Tento muž se stal v roce 
1944 jedním z nejzásadnějších prota-
gonistů spiknutí německých důstojní-
ků proti Adolfu Hitlerovi,“ připomíná 
Pavel Elbl. 

Přiřadil se tak k nepočetné sku-
pince příslušníků německého náro-
da, kteří před věrností nacistickému 
Vůdci dali přednost hlasu svého svě-
domí a rozumu. 

„Stauffenberg navzdory své loajali-
tě rozhodně nezapadal do schématu 
typického nacistického důstojníka a 
jeho čest pro něj znamenala mnohem 
více než přísaha muži, kterého považo-
val za zkázu Německa,“ uvádí Elbl.

Zlom o „Křišťálové noci“
K prvnímu zamyšlení nad nacis-

tickými zločiny prý Stauffenberga 
přiměla „Křišťálová noc“ z 9. na 10. 
11. 1938, kdy vzplanuly synagogy 
a došlo k násilí na Židech. Od této 
doby se jeho kritika vůči osobám z 
NSDAP a SS neustále stupňovala.

Počátkem září 1939 Stauffenbergo-
va 1. lehká divize vyrazila ze Slezska, 
jako součást Rundstedtovy skupiny 
armád Jih, proti Polsku. Stauffenberg 
měl na starost především zásobování 
divize. „Vůči Polákům se choval přezí-
ravě, ale brutální chování německých 
vojáků na dobytém území neschvalo-
val,“ říká historik. V lednu 1940 byl 
jmenován hejtmanem v generálním 
štábu. 1. lehká divize byla přeorgani-

zována na 6. obrněnou divizi, se kte-
rou se v květnu 1940 účastnil tažení 
proti Francii. Tato divize postupova-
la se skupinou armád A von Rund-
stedta Ardenami. „Nutno pozname-
nat, že právě tato divize ze sestavy 1. 
tankové armády v květnových dnech 
roku 1945 ustupovala prostorem 
Žďárska směrem na západ,“ přidává 
Pavel Elbl pro zajímavost.

Na sklonku května 1940 byl Stauf-
fenberg přeložen jako velitel sku-
piny II. do organizačního oddělení 
generálního štábu (GŠ) armády v 
Bad Godesbergu. Velení armády se 
nakonec přestěhovalo do Východní-
ho Pruska, kde se nacházel Hitlerův 
hlavní stan - Wolfsschanze. Claus 
zde pracoval v oddělení „mírového 
vojska“, kde začal organizovat přípra-
vy na tažení proti SSSR, a v dubnu 
byl povýšen do hodnosti majora. 

„Válka se Sovětským svazem vypuk-
la dne 22. 6. 1941, a v jejím průběhu 
se Stauffenberga zmocňovaly čím dál 
tím větší pochybnosti, týkající se zejmé-
na možností Německa zvítězit. V roce 
1942 se dozvěděl o vyhlazování Židů, a 
na sklonku léta již hovořil o nezbytnosti 
Hitlerova svržení,“ uvádí historik. 

Od července do října 1942 se 
Stauffenberg nacházel ve vůdcově 
hlavním stanu v ukrajinské Vinni-
ci, kde působil jako vedoucí referá-
tu organizačního oddělení vrchního 
velitelství armády. „Zde také v říjnu 
pronesl, v rámci přednášek pro důstoj-
níky GŠ o agrární politice na Východě 
a evropském hospodaření s potravina-
mi, kritiku německé východní politiky, 
která dělá z obyvatel nepřátele Němec-
ka a vytváří osudovou nenávist,“ říká 
náš průvodce. V této době se jedna-
lo o neslýchaná slova…  

 (Pokračování na str. 29)

Historická perlička: strůjce atentátu
na Hitlera pobýval na Žďársku

VE VlčíM doupěti. Stauffenberg zcela nalevo, ve světlé uniformě, Hitler upro-
střed, napravo od něj maršál Keitel. Zdroj: Bundesarchiv, Wikipedie

PAVEl ElBl, historik RMM, zamě-
řený na vojenství. Foto: archiv

lOVECKá společnost na Moravci. Baron Nádherný stojí druhý zprava. Zda jde 
však o Jiřího, o tom důkaz chybí. Dle žďárských historiků odpovídá oděv mužů 
spíše 20. létům. Na snímku je tedy spíše otec našeho hlavního hrdiny.

 Zdroj: Moravské zemské muzeum Brno



STRANA 29 Publicistika ŽN - ŘÍJEN 2018

Historická perlička: strůjce atentátu...

Místní zajímavost 
versus velké dějiny

(Dokončení ze str. 28)

Spiklenci
Na podplukovníka byl Stauffenberg 

povýšen v lednu  1943, pro myšlen-
ku povstání se neúspěšně pokusil 
získat polního maršála von Manstei-
na. Rebelům tak stále chyběl nějaký 
vyšší velitel.

V únoru 1943 byl Stauffenberg 
přeložen jako štábní důstojník k 10. 
obrněné divizi v Tunisu. V průbě-
hu ústupu této divize na Mezzouni 
byla kolona v dubnu  napadena spo-
jeneckými stíhačkami, a Claus přišel 
o levé oko, pravou ruku nad zápěs-
tím a dva prsty na levé ruce. Léčil se 
v lazaretu v Mnichově, v srpnu odjel 
na zotavenou do Lautlingenu.

V říjnu 1943 se Stauffenberg stal 
šéfem štábu generála Olbrichta, na 
všeobecném vojenském úřadě v Ber-
líně. „Tento generál byl hlavou spik-
lenců v řadách německé armády, a o 
Stauffenbergových kritických názorech 
věděl. K dalším spiklencům náležel i 
důstojník GŠ armádní skupiny Střed, 
plukovník von Trescow, jeho pobočník 
von Schlabrendorff, generál Beck, dem 
Bussche, civilní hlava spiknutí Goerde-
ler a hrabě von Moltke,“ vyjmenovává 
historik.

V červnu 1944 byl Stauffenberg 
přeložen k veliteli záložního vojska 
generálu Frommovi. 

Stauffenberg si uvědomil, že se mu 
v rámci porad a občasného styku 
nabízí příležitost k atentátu na Hitle-
ra. Podílel se na přípravě a organizo-
vání převratu v Berlíně. Od června se 
opakovaně účastnil porad s Hitlerem 
v Berghofu. Atentát však neuskuteč-
nil z důvodu nepřítomnosti dalších 
významných představitelů Třetí říše, 
zejména Reichsführea SS Himmlera, 
nebo říšského maršála Göringa. 

Aktovka s výbušninou
Stauffenberg se stal neoficiálním 

velitelem štábu záložního vojska. 
Rozloučil se svou rodinou v Bamber-
gu, a po oficiálním uvedení do funk-
ce byl povýšen na plukovníka.

…Dne 20. 7. 1944 v 8.00 odstarto-
valo z letiště v Berlíně kurýrní letadlo 
se Stauffenbergem a jeho poboční-
kem, nadporučíkem von Haeftenem 
na palubě. Pobočník střežil aktovku 
se dvěma balíčky výbušniny po jed-
nom kilogramu…

Stauffenberg měl ve Vlčím doupě-
ti přednést zprávu o situaci na jihu. 
Himmler ani Göring opět nebyli pří-
tomni, ale Stauffenberg se přesto roz-
hodl jednat. Po vstupu do místnosti, 
kde se konala porada, umístil aktov-
ku s výbušninou pod stůl a odjel se 
svým pobočníkem na letiště. Výbuch 
nastal ve 12:44. „Hitler na rozdíl od 
čtyř přítomných přežil. Patrně díky 
masivnímu dubovému stolu, který 
zmírnil následky exploze. Utrpěl jen 
rupturu ušních bubínků a pohmoždě-
niny…“ připomíná historik 

Po příletu do Berlína vydal Stauf-

Claus Philipp Maria
Justinian Schenk
von Stauffenberg

* 15. 11. 1907, Jettingen, bavorské 
Švábsko

† 21. 7. 1944, Berlín

� Kořeny staré šlechtické rodi-
ny sahají až do roku 1317. Ke slav-
ným rodovým předkům náležel i pol-
ní maršál August Wilhelm Anthonius 
Neidhardt von Gneisenau. 
� Klausova rodinná výchova, stej-

ně jako jeho dvou starších bratrů 
Bertholda a Alexandra, probíhala dle 
rodové tradice v katolickém duchu, 
přestože matka byla evangelička.
� Po maturitě Claus v roce 1926 

vstoupil k 17. jezdeckému pluku 
Reichswehru v Bambergu. Pokra-
čoval ve studiu na pěchotní škole v 
Drážďanech, a pak přešel na jezdec-
kou školu v Hannoveru. Tu zakončil 
důstojnickou zkouškou natolik exce-
lentním způsobem, že obdržel ,čest-
nou šavli´. 
� Vrátil se jezdeckému pluku a 

byl povýšen do hodnosti poručíka. 
Absolvoval kurz pro velitele dělo-
střeleckých vlaků v Döberitzi u Berlí-
na. V této době započal sympatizo-
vat s názory Adolfa Hitlera, zejména 
v otázce nepřijatelnosti Versaillské 
mírové smlouvy, uzavřené po 1. sv. 
válce, a vytvoření nové profesionální 
armády.
� Dne 26. 9. 1933 se Claus oženil 

s Ninou von Lerchenfeld, s níž zplodil 
3 syny a 2 dcery. Do léta 1936 sloužil 
jako důstojník určený k výcviku koní 
v Hannoveru. Byl sem přeložen z 
důvodu nedostatku respektu k nadří-
zenému. Po zkoušce z angličtiny nav-
štívil vojenskou akademii v britském 
Sandhurstu. V říjnu 1936 nastoupil 
na válečnou akademii v Kruppstrasse 
v Berlíně. 
� Mimo jiné úspěl se soutěžní pra-

cí o výsadkových útvarech, a jeho 
články byly uváděny v odborných 
časopisech. V lednu 1937 byl povýšen 
na hauptmanna. Posléze byl přidělen 
jako druhý důstojník generálního štá-
bu k 1. lehké divizi ve Wuppertalu, s 
níž se zúčastnil obsazování Sudet… 
 (z archivu autora)

RODOVý erb Schenků ze Stauffen-
berga Zdroj: Archiv autora

ClaUS von STaUffenBerG s dětmi. Zdroj: archiv BBC.

Co byla „operace Valkýra“
Jmenoval se tak pokus o zabití Adolfa Hitlera, zorganizovaný odpůrci 

režimu. Měl na něj navazovat státní převrat, přičemž spiklenci doufali, že se 
jim poté podaří vyjednat mír se západními spojenci. 

Za neúspěch atentátu, z něhož Hitler vyšel jen lehce raněn, snad mohla sla-
bá nálož, a také fakt, že v průběhu porady někdo kufr s výbušninou odsunul, 
takže Hitlera před výbuchem ochránil masivní dubový stůl… 

Pro název Valkýra se aktéři zřejmě inspirovali pověstí o nebezpečných 
válečnicích, jež slouží svému bohu Ódinovi. Valkýry, jezdící do bitev na okří-
dlených koních, střežily válečníky, anebo je nechávaly padnout… 

Pověstí se inspiroval i oblíbený německý skladatel Richard Wagner pro svo-
ji stejnojmennou operu Valkýra. Wagnerova snacha Winifred Marjorie Wag-
ner byla paradoxně dlouholetou Hitlerovou osobní přítelkyní… -lko-

fenberg, v domnění, že je Hitler 
mrtev, rozkaz k operaci Valkýra, a 
státní převrat tak započal. „nicméně 
důstojník, který přišel zatknout  minis-
tra propagandy Goebbelse, dostal do 
ruky telefon, a Hitler mu rozkázal 
zatknout spiklence. Státní převrat tak 
ztroskotal,“ konstatuje Elbl k nejzná-
mějšímu případu německého odbo-
je. 

Stauffenberg byl s dalšími třemi 
spoluspiklenci popraven po půlno-
ci 21. 7. 1944 na dvoře domovní-
ho bloku v tehdejší Bendlerstrasse. 
Generál Beck i Tresckow spácha-
li sebevraždu. Během pár týdnů byl 
popraven i Clausův starší bratr Ber-
thold. Stovky Hitlerových odpůr-
ců zemřely po procesech lidového 
soudního dvora pod Freislerovým 
velením…

Gestapo se rozjelo
i na Moravec

V rámci nemilosrdného honu na 
všechny, kteří byli do plánu převra-
tu zasvěceni, gestapo prověřovalo 
Stauffenbergovy kontakty z minulos-

ti, a dozvědělo se tak i o jeho návště-
vě na Moravci. Baron Jiří Nádherný z 
Borutína byl zatčen z důvodu pode-
zření ze styku se spiklenci. 

„nádherný se skutečně se Stauffenber-
gem znovu setkal v průběhu roku 1942 
v Düsseldorfu, a rovněž v březnu 1944 v 
Drážďanech. 

Baron byl převezen do Jihlavy, kde jej 
gestapo podrobilo nevybíravému výsle-
chu, pak jej přesunuli do Kounicových  
kolejí v Brně“ uvádí historik. 

Gestapáci disponovali několika 
důkazy, a zejména von Witzlebeno-
vým dopisem, který k Nádhernému 
dorazil několik dní před výše uvede-
ným atentátem. „Celé věci neprospěla 
ani skutečnost, že nádherný opakovaně 
intervenoval za propuštění mnoha osob 
z okolí Moravce, vyšetřovaných a vězně-
ných gestapem,“ dodává Elbl. 

Z dalších vzpomínek Zdeňka Gryce 
je patrné, že baron Jiří Nádherný údaj-
ně poskytl útulek příteli, který byl stí-
hán v souvislosti s atentátem Clause 
Schenka von Stauffenberg na Hitlera. 
„Gestapo barona zatklo a žalářovalo. 
Po osvobození se to opakovalo,“ dodal 
pamětník.

Baron se nakonec rozhodl předstí-
rat duševní poruchu, jež vedla k jeho 
hospitalizaci v psychiatrickém ústavu 
v Černovicích a vyhnutí se trestu. Byl 
sice zproštěn viny, ale musel nastoupit 
vojenskou službu ve wehrmachtu. 

„I této povinnosti se však nádherný 
vyhnul. opustil zámek v Moravci, a až 
do konce války se skrýval na různých 
místech v okolí. Ještě předtím však předal 
moraveckému hostinskému Hermanovi 
veškeré palné zbraně ze zámku. Ten měl 
zajistit jejich předání partyzánům,“ říká 
historik Pavel Elbl na závěr.

ZáMeK v Moravci
 Foto: archiv Dědictví Vysočiny
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Angličtina a němčina

Angličtina

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad 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.

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 
skupinách. Pracujícím na směny se 
přizpůsobím. 
Tel.: 732 717 690

� 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: 
cibuloviny, růže, angrešt, rybíz, maliny, 
rakytník, ovocné a okrasné stromy, habry, 
macešky, trvalky, chrysantémy, dušičkové 
vazby, sušené a umělé květy, substráty a 
hnojiva.
Otevřeno Po- So – 7,30 – do setmění, 
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

Satelit, televize

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

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-
listy.cz/nzr - Vychází 1x měsíčně v nákladu 10.400 ks, zdarma do každé domácnosti, č. 9 vyšlo 
26. 9. 2018. Vychází od roku 1994. 

Adresa redakce: Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou - Redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: 
736 193 687, e-mail: nzr.redakce@centrum.cz - Inzerce: mob.: 732 235 415, e-mail: nzr.rekla-
ma@centrum.cz - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E, číslo indexu 11277 - 
Distribuce: RENVY Trade s.r.o., Grusova 413. Pardubice. Reklamace: tel.: 567 578 027.

© Parola spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Žďárských novin bez 
písemného svolení vydavatele je zakázáno. 

Žďárské noviny

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

KOupíM
� Koupím škrdlovické sklo. 
Tel. 723 970 479
� Koupím staré pivní lahve, sběratel. 
Tel.: 732 170 454

Satelitní dotace
Montáž nové paraboly za 300 Kč nebo 
naladění karet se 100 programy  od 149 Kč 
měsíčně.
Tel.:778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz
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SLIBY SE MUSÍ PLNIT!
Kandidáti ČSSD do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou 

1. Ing. Vladimír 
Novotný

2. Ing. Radim 
Technik

3. Mgr. Ivona 
Králová

4. Michal Hubert 
Zrůst, MSc. MBA

5. Ing. Dagmar 
Zvěřinová

6. Ing. Rudolf 
Voráček

7. Ing. František 
Eichler

8. Ing. Stanislav 
Večeřa

9. Mgr. Karel 
Herold

16. Ing. Zdeněk 
Štursa

10. Filip Šustr

17. Jiří Novotný 

11. Jana 
Svobodová

18. Ing. Josef 
Crha

12. Karel 
Kuttelwascher

19. Ondřej 
Junek

13.Ing. Ladislav 
Svoboda

20. Michal Su-
chánek

14. Mgr. Dagmar 
Myslivcová

21. Ing. Jiří 
Kvasnička

23. Ondřej 
Pérez

26. Ing. Jaroslav 
Trnka

15. Mgr. Vít 
Rosecký

22. Mgr. Luboš 
Šikula

25. Ing. Zdeněk 
Bervid

24. Markéta 
Dostálová

27. Ing. Aleš 
Růžička

OTEVŘENÉ MĚSTO PRO 
VŠECHNY GENERACE
Více informací na facebooku: ČSSD město Žďár nad Sázavou

5. - 6. října 2018  
 PŘIJĎTE K VOLBÁM

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina podporuje kandidátku ČSSD 
do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou. 
Vladimíra znám mnoho let, společně se podílíme na vedení našeho kraje už třetí volební období. V roce 2009 jsme 
dokázali ustát ekonomickou krizi. Kraj vždy hospodařil s přebytky a byla to jeho odpovědnost. Podobně odpovědně 
by určitě přistupoval i k vedení města. Na druhém místě za Vladimírem je Radim Technik. Znám ho jako šikovného 
mladého člověka, který je úspěšný v praxi. Dobrá volba za Vladimírem. Takto bych mohl pokračovat dál. Kandidátka 
ČSSD pro Žďár nad Sázavou je velmi dobrá a myslím, že občané města mají z čeho vybírat. Jako hejtman Kraje Vy-
sočina s nimi budu rád spolupracovat. Město určitě posunou dál a budou ho řídit odpovědně. 

Ing. Vladimír Novotný - SLIBY SE MUSÍ PLNIT
Jak hodnotíte uplynulé volební období pod vedením koalice ŽŽM, ANO, KDU-ČSL A ODS?

Podle mého názoru bylo minulé volební období promarněnou šancí. Žďáráci volili změnu,která se bohužel 
nedostavila. Naopak  Žďár stagnoval a mnoho slibů zůstalo jenom na papíře. Nové vedení rozdělilo nejen za-
stupitelstvo, ale i celý Žďár. Diskuze se vedla pouze prostřednictvím koordinátorů. Osobní kontakt nahradily 
ankety. Přestaly fungovat základní služby.  Žďár se zase musí stát otevřeným městem pro společný dobrý život 
všech generací. Městem splněných rozumných slibů, spolupráce a rozvoje.

S jakou představou jdete nyní do voleb? Co byste chtěli dělat jinak?

Pro Žďáráky máme připraveno deset „S“ sociální demokracie. Sliby se musí plnit – to je naše hlavní heslo. Není 
možné občany nachytat na sliby a nesplnitelné vize a po neúspěšném vedení města prostě utéct. To se nedělá. 
Chceme znovu oslovit občany města reálnými sliby, které nebudou pouze na papíře, ale budou se realizovat 
i v praxi.  Chceme znovu spojit všechny generace ve městě. Služby města musí zase fungovat. Chceme diskuzi 
bez koordinátorů. Chceme totiž s občany komunikovat tak, jak se má - z očí do očí. Bez prostředníků.

Jste dlouholetým úspěšným náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Jste připraven z této funkce odejít a pra-
covat pro město Žďár nad Sázavou jako jeho starosta?

Ano! To si myslím, že je jasná odpověď. Už několik volebních období pracuji v komunální politice na úrovni 
města a kraje. Právě pro přímou zpětnou vazbu občanů mě to vždy velmi bavilo a neměl jsem touhu kandido-
vat do Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Mám Žďár nad Sázavou rád a velmi rád se sem vracím. Svoje sliby 
plním, a pokud by mi občané Žďáru dali šanci vést město, tak jsem připraven dát věci do pořádku.

1. Ing. Vladimír Novotný 
52 let, náměstek hejtmana

 SLIBY SE MUSÍ PLNIT - Naše cíle jsou reálné!  SLUŽBY MĚSTA MUSÍ FUNGOVAT - Zabráníme opakovaným problémům se sečením 
a zimní údržbou!  STANOVÍME MINIMÁLNÍ HRANICE INVESTIC DO ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY - Chceme dobře vedené město - opra-
vené chodníky, veřejné osvětlení, silnice, mosty i zábradlí!  STOP KLIENTELISMU SOUČASNÉHO VEDENÍ - Transparentnost a otevřenost 
musí být na radnici opět na prvním místě!  SKUTEČNĚ OTEVŘENÉ MĚSTO SPOLUPRÁCI, DISKUSI A VŠEM GENERACÍM - Nechceme po-
kračovat ve zvýhodňování pouze jedné generace obyvatel!  STRATEGIE A VIZE MĚSTA MUSÍ BÝT JASNÉ, STRUČNÉ A REÁLNÉ - Naší vizí 
je otevřené město pro všechny generace, město budoucnosti a spolupráce!  SPOLEČNÁ DISKUSE BEZ KOORDINÁTORŮ - Nechceme se 
před vámi schovávat za drahé koordinátory!  SYSTEMATICKÉ OŽIVENÍ CENTRA MĚSTA - Dost bylo popsaných papírů, město musí sku-
tečně začít žít!  SOCIÁLNĚ SOUDRŽNÉ MĚSTO - Žďáráci jsou životodárnou energií našeho města, konečně ji využijme!  SMART CITY 
UPLATŇOVAT V PRAXI - Moderní technologie a smart city nejsou pouze hračky a aplikace v mobilu!

10 JASNÝCH „S“ ČSSD PRO NÁŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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