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� V roce 2019 si připomínáme 30 let 
od sametové revoluce. ŽN vás rokem 
1989 provedou měsíc po měsíci.  
 Začínáme dnes na str. 4.

Na první straně novo
ročního vydání Žďár
ských novin se hodí po
zdrav spoluobčanům. 
Zvláště když stojíme na 
prahu roku s výročím 
sametové revoluce. Tu 
správnou osobu naše 
redakce našla v MUDr. 
Marii Košťálové. 

Coby dětská lékař
ka piplala generace 
Žďáráků, po sametové 
revoluci patřila k aktiv
ním členům rodícího 
se Občanského fóra, za 
něž také v roce 1990 
zasedla v prvním zastu
pitelstvu města. V roce 
1992 byla zakládající 
členkou ODS ve Žďá
ře. Jako zastupitelka a 
radní pracovala střídavě až do roku 2014, 
tedy 24 let. Navíc, letos Marie Košťálová 
jubiluje.

Jak vzpomíná, Žďár milovala od útlé
ho dětství, kdy jezdívala z Řevnic u Pra
hy ke žďárské babičce a tetě. V roce 1963 
se rodina natrvalo přestěhovala do Žďáru, 
a zde Marii okouzlilo ochotnické divadlo. 
Členkou Žďárského divadelního spolku 

je doposud. V mládí 
prý dostávala samé tzv. 
kalhotkové role. Hrá
la kluky, šašky a čerty... 
A role, na kterou Marie 
Košťálová nezapome
ne? „To je razítkující 
paní Toufarová z finanč-
ního úřadu ve veselo-
hře  Šamani,“ směje se. 

Vzpomíná, jak v roce 
1972 nastoupila coby 
24letá „čerstvá“ lékař
ka na dětské oddělení 
novoměstské nemoc
nice. Od listopadu 
1975 spolupracova
la s MUDr. Blankou 
Jochovou na dětském 
středisku ve Žďáře n. 
S. To tehdy bylo v níz
ké budově za Ves

nou. Jako praktický lékař pro děti a dorost 
Marie Košťálová pracuje dodnes. Odhadu
je, že za těch 43 let měla v péči až pět tisíc 
zdejších dětí.

Současně je Marie Košťálová předsedky
ní Sboru pro občanské záležitosti. Na Sta
ré radnici vítá do života nové žďárské dětič
ky, organizuje oslavy významných životních 
jubileí a ostatních občanských obřadů. -lko-

MUDr. Marie Košťálová

Lékařka, zastupitelka, 
divadelnice

Od té doby, co před Starou 
radnicí stojí zvonička přání, 
její zvonek nezahálí a klinká
ní se nese po náměstí. 

Během dne si přichází 
zazvonit rodiče a prarodiče 
s dětmi, večer svá přání občas 
vyšlou do oblak i dospělí...

Tak ať nám všem, zvonek 

vyrobený přímo ve Žďáře, 
přivolá štěstí a pevné zdraví 
v novém roce 2019. Sejde
me se 1. 1. od 17.30 při tra
dičním Vítání nového roku 
s hudbou PS Fons a ohňo
strojem. Ten by měl tematic
ky zakončit století republiky. 
 -lko-

ZvoneK přání si před vánocemi vyzkoušela i malá emička. Rozu-
měl Ježíšek vyslaným signálům? Foto: Lenka Kopčáková

Žďárský zvonek přání

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v roce 2019 oslavíme jedno významné 

výročí.
Bude tomu třicet let, co se do naší země 

vrátila demokracie a svoboda. Jistě máte 
na ten čas vzpomínky, které se nevymažou. 
Dostali jsme šanci vzít svůj život do svých 
rukou, užívat plnými doušky svobodu svých 
rozhodnutí. 

Svoboda je totiž ten největší dar, který 
život poskytuje. Ale je to dar křehký. Je třeba 
o něj pečovat a bránit ho pro sebe, ale záro
veň respektovat svobodu svých bližních. 

Naše demokracie je ještě mladá a trpí dět
skými neduhy. Já jako dětská lékařka dou

fám, že se jich co nejdříve zbaví a dospěje. 
Musíme jí v tom však všichni pomáhat, a to 
ze všech sil. 

Vážení spoluobčané, do celého roku 2019 
Vám přeji zdraví, spokojenost, úspěch při 
všem Vašem konání. 

Přeji Vám, abyste měli vždy práci, dobré 
zázemí ve svých rodinách, abyste byli las
kavými a trpělivými rodiči svým dětem, 
dobrými sousedy a spolupracovníky. Abys
te měli kolem sebe dobré lidi. A to nejdů
ležitější: abyste měli vždy zdravý rozum, 
který Vám ukáže tu správnou životní cestu. 

 Marie Košťálová 

Události před třiceti lety
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V novoměstské nemocnici 

se můžeme naučit pomáhat 

Lékařům bez hranic z bezpečí 

domova. Dobrovolníci v pro-

jektu Missing Maps se podruhé 

sejdou 28. ledna.

� Lenka Kopčáková

Podpořit práci Lékařů bez hranic 
(LBH) můžeme i my, laici. To vytvá-
řením dosud chybějících map v oblas-
tech působení mezinárodní humanitár-
ní organizace. Setkání dobrovolníků je 
28. 1. od 18 hodin v zasedací místnosti 
pod heliportem. S sebou potřebujeme 
vlastní notebook, ideálně s myší.

Vůbec první mapathon na Vysočině 
zorganizovala v listopadu 2018 Nemoc-
nice Nové Město na Moravě. LBH 
poskytuje odbornou zdravotnickou 
pomoc lidem v ohrožení a v případě 
krizí. Zdravotní péči vysílá do více než 
70 zemí světa. Týmy LBH se skládají z 
téměř 38.000 místních a víc jak 3.500 
mezinárodních spolupracovníků. 

Potýkají se však s vážným problé-
mem. Často působí v oblastech, pro 
které neexistují podrobné mapy. Bez 
map není možné plánovat očkovací 
kampaně, vyhodnocovat zdravotnic-
ká data, ani provádět epidemiologické 
analýzy. Proto vznikl celosvětový dob-

rovolnický projekt Missing Maps, v 
němž humanitární organizace společně 
s dobrovolníky po celém světě vytváře-
jí podle satelitních snímků mapy krize-
mi ohrožených oblastí. 

„Dobrovolníci, ať už se nacházejí kde-
koliv, mohou od svého počítače význam-
ně přispět k práci, která zachraňuje lidské 
životy,“ říká člen týmu Lékařů bez hra-
nic a primář novoměstského anestezio-
logicko-resuscitačního oddělení Dušan 
Mach. A ví, o čem mluví. Sám absolvo-
val dvě mise. V roce 2016 v Jemenu a 
r. 2017 v Jižním Súdánu. Další mise jej 
čeká v únoru, zatím neví, kam jej LBH 
vyšlou. 

Jak Dušan Mach uvádí, dobrovolní-
ci z ČR jsou hodně aktivní a odved-
li mapováním spoustu užitečné práce. 
„Jedná se často o lidi, kteří mají blízký 
vztah k mapám, geografii, a hlavně je jim 
blízký pocit potřeby dělat něco pro dru-
hé,“ vítá lékař. 

Mapathon je setkání, během kte-
rého se dobrovolníci společně se-
jdou ke zmapování jedné oblasti. 
Úplní začátečníci se naučí pracovat 
s mapovým editorem, zkušenější se 
mohou rozvíjet. „Na mapathonu se 
také dozvíte více o tom, jak přesně LBH 
pracují s mapou oblasti, která se zpraco-
vává,“ říká mluvčí nemocnice Tama-
ra Pecková. Na mapathon se můžeme 
registrovat na adrese http://bit.

ly/1MapathonVNMNM.

Mapovali území s největší
epidemií eboly

Jedním z dobrovolníků Lékařů bez 
hranic je Jakub Axman, pracovník MěÚ 
ve Žďáře. K organizaci mapathonů a 
pomoci KBH se prý dostal na jaře 2017 
v Praze, kdy byl na své úplně první akci. 
Na výzvu organizace, že by jeho pomoc 
byla vítána, kývl. Nyní má na staros-
ti novoměstský projekt. „S organiza-
cí mapathonů pomáhám již víc jak rok a 
půl,“ říká.

Vůbec prvního mapathonu na Žďár-
sku a na Vysočině se v listopadu zúčast-
nilo 13 lidí. „To je napoprvé skvělé číslo,“ 
vítá 23letý Jakub. „Mapovali jsme území 
města Butembo v Demokratické republi-
ce Kongo, kde nyní řádí největší epidemie 
eboly v této zemi, a to jich DRK zažila již 
mnoho,“ konstatuje. Celkově se podaři-
lo do map zanést 1.190 budov a něko-
lik desítek kilometrů cest. „V organizaci 
mapathonů zde na Žďársku budeme určitě 
pokračovat, zájem lidí nás v tom jen pod-
poruje,“ dodává dobrovolník.

Mapathony běží celosvětově od roku 
2014, a ČR se přidala v roce 2016. Od 
té doby 900 dobrovolníků z ČR a SR 
zmapovalo víc jak 14.000 km cest (vzdá-
lenost, jako z ČR na jižní pól) a přes 
400.000 tisíc budov.

Mapují pro Lékaře bez hranic

Na zledovatělé neošetřené chodní-
ky upozorňovali naši čtenáři, kteří nám 
v prosinci volali do redakce. Shodují se, 
že letošní zimní údržba chodníků opro-
ti předchozím zimám nějak polevila. 

Zejména starší lidé se bojí, že na ledě 
upadnou. Třeba na neošetřeném chod-
níku před domem s pečovatelskou 
službou na Haškově ulici (stížnost ze 
17. 12.). Připomínky podobného rázu 
z některých částí města přinesl do pro-
sincového zastupitelstva i Karel Herold 
(ČSSD). Ptal se, zda město uplatňu-
je sankce vůči organizaci, která zim-
ní údržbu města provádí. Jak na jeho 
dotaz odpověděla vedoucí odboru 
komunálních služeb Dana Wurzelová, 
s firmou dne 11. 12. proběhlo jednání, 
kdy ji město upozornilo na nedostatky. 
Pokud nenastane náprava, město může 
uložit pokutu až 10 tisíc Kč.

Na otázku ŽN, zda nastal posun od 
projednání v zastupitelstvu, vedoucí 
komunálních služeb uvádí, že úřad prů-
běžně kontroluje, zda dodavatel postu-
puje v souladu s plánem zimní údržby 
města. Její provedení pracovníci KS sle-
dují jednak přímo v terénu, a pak kont-
rolou vozidel dle výstupů z jejich GPS. 

„Zjištěné závady jsou s dodavatelem 
řešeny operativně. Doposud nebyla ulože-
na žádná pokuta za nedodržení smluv-
ních podmínek,“ uvádí Dana Wurzelová. 
Dodává, že zimní údržbou se bohužel 
pouze zmírňují následky klimatu. „Vět-
šinou je nelze zcela odstranit, a nelze 
najednou zajistit plnou sjízdnost a schůd-
nost po celém území města. Zvlášť při 
kalamitní ledovce,“ dodává. 

„Děkujeme občanům za relevantní upo-
zornění na nedostatky, a děkujeme všem, 
kteří třeba i vlastnoručně u svých domů 

pomohou s ošetřením veřejných prostor,“ 
vzkazuje Dana Wurzelová.

Na webu města zjistíme, že v roce 
2018 se údržbě místních komunikací, 
stejně jako v předešlých letech, věnuje 
stejná firma, Ing. Josef Pitka, a v míst-
ních částech Agroslužby, a. s., Veselíč-
ko. Práce probíhají klasicky dle plánu 
zimní údržby pro období 2018 - 2019.

Kam hlásit závady: 

Výkonem státního dozoru na míst-
ních komunikacích jsou pověřeni: 
vedoucí odboru KS Ing. Dana Wurze-
lová (566 688 180) a referenti Jiří Kas-
per (566 688 181) a Ing. Miloslav Dvo-
řák (566 688 181).

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti, 
zvláště o víkendech a svátcích, lze hlásit 
na služebnu Městské policie (566 622 
588), která závady předá pověřeným 
osobám. -lko-

Náledí v prosinci pozlobilo Žďár

Rozpočet 2019
Žďár nad Sázavou vstupuje do nové-

ho roku 2019 s vyrovnaným rozpočtem 
v objemu 533 milióny Kč. Jednohlasně 
jej schválili zastupitelé města dne 13. 
12. 2018.

Díky lepšímu daňovému výhledu a 
získaným dotačním titulům je rozpo-
čet v příjmové i výdajové části vyšší o 
70 mil. Kč, než v roce 2018. Investi-
ce pokryje i 42 mil. Kč z Fondu správy 
finančních prostředků. 

Dominantní investiční záměry počí-
tají se sumou 152 mil. Kč. Je to např. 
dokončení infrastruktury Klafar 24 mil. 
Kč, rekonstrukce ul. Nádražní (od kru-
hového objezdu po poštu) 15 mil. Kč, 
dokončení revitalizace hřiště u 4. ZŠ 19 
mil. Kč, dokončení Centra neformální-
ho vzdělávání za 13 mil. Kč, sportovní 
zóna (zázemí fotbal – tenis) 12 mil. Kč.

Bude pokračovat i rekonstrukce sídliš-
tě Vodojem, a to ulicemi Špálova a Štur-
sova, za 15. mil. Kč.   -lko-

Zahájil analýzu
Zastupitelé města dne 13. 12. odsou-

hlasili na návrh Jaromíra Brychty (Změ-
na 2018) pověření starosty provedením 
analýzy zaměstnanosti na Městském 
úřadu. Starosta Martin Mrkos (Žďár-
ŽM) se k analýze již předtím sám zavá-
zal, a chce ji předložit do 30. 6. 2019. 
Opozice poukazuje hlavně na počet 
koordinátorů, a chce vědět, jak se městu 
vyplácí. -lko-

Nové spoje MHD
V roce 2019 přibude dle požadavků 

občanů ve žďárské MHD sedm spojů. 
Brožurku se změnami čekejme v lednu 
ve schránkách. Kraj Vysočina uvažuje 
o integrovaném systému autobusové i 
železniční dopravy. Po zavedení Veřej-
né dopravy Vysočiny by změny čekaly i 
žďárskou MHD. O tom již nyní Žďárš-
tí diskutují na Kraji. Cílem je návaznost 
naší MHD na linkové spoje z Jihlavy. 
 -lko-

Vybírají tajemníka 
Ve Žďáře právě běží výběrové říze-

ní na funkci tajemníka Městské-
ho úřadu. Dne 19. 12. skončila lhů-
ta pro přihlášky a v lednu proběhne 
dvoukolová soutěž. Tajemníkem 
MěÚ je stále Ing. Jan Havlík, které-
mu dobíhá podaná výpověď. V době 
jeho nemoci jej dlouhodobě zastu-
puje Ing. Bc. Roman Krčil, vedoucí  
odboru občansko-správního a obec-
ního živnostenského úřadu. Jeho 
úkolem je zajistit  běžný chod úřadu.
 -lko- 
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Cena za odpad v roce 2019 
zůstává stejná

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu ve Žďáře n. S. zůstává v roce 
2019 stejný, tedy 580 Kč na osobu a 
rok v případě Žďáráků, a 760 Kč na 
osobu a rok pro vlastníky rekreač-
ních objektů. 

Rozhodli tak zastupitelé při listo-
padovém schvalování vyhlášky měs-
ta o provozu a nakládání s odpadem.

Na návrh Vladimíra Novotné-
ho (ČSSD) také debatovali o mož-

nosti osvobození dětí do 6 let od 
poplatku. Bylo by to ulehčení rodi-
nám. Podobný návrh již zastupitelé 
řešili loni v případě seniorů. Ale jak 
zaznělo, právě u těchto obou skupin 
je objem odpadu největší. Inspirací 
Žďáru tak bude spíš Novoměstská 
karta, kde již mají lidé poplatek za 
odpad uhrazen v rámci širšího moti-
vačního systému. -lko-

Český modrotisk nedávno 

zapsali do UNESCO. Vyrábí se 

jen na dvou místech v Česku, 

a je raritou. U nás na Horácku 

modrotisk vzniká v Olešnici na 

Moravě. 

� Lenka Kopčáková

Modrotisk je nově chráněn jako 
české nehmotné dědictví UNESCO. 
Koncem listopadu 2018 o tom roz-
hodla mezivládní komise UNESCO 
při svém zasedání na ostrově Mauri-
cius v Indickém oceánu.

Stará textilní tiskařská technika 
pochází původně z Číny, a ještě v 19. 
století byl v českých zemích modro-
tisk rozšířeným způsobem zdobe-
ní textilu. Teď u nás fungují už jen 
dvě dílny, ve Strážnici a v Olešnici 
na Moravě. Střední Evropa si přála 
mít modrotisk na světovém sezna-
mu nehmotného kulturního dědic-
tví UNESCO, a společně jej nomi-
novalo Česko, Slovensko, Německo, 
Rakousko a Maďarsko.

Do Olešnice je to ze Žďáru asi 46 

km směrem na Bystřici nad Pernštej-
nem. My laici si město spojujeme 
spíš s tvarohem, o výrobě modrotis-
ku v Olešnici vědí hlavně folkloris-
té. Modrotisk je totiž - zde na seve-
ru Horácka- častou složkou lidového 
kroje. Poslední dobou se modrá látka 
s bílým vzorem uplatňuje i v módní 
vlně nejen dámské konfekce... 

Po nedávném úspěchu tak Česká 
republika vstupuje do roku 2019 se 
šesti položkami v seznamu nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO. 
Jako první to byl v roce 2005 slovác-
ký tanec verbuňk, v roce 2010 maso-
pustní průvody v nedalekém Hlinec-
ku, a také sokolnictví. V roce 2011 
přibyla jízda králů z Vlčnova a v roce 
2016 česko-slovenské loutkářství. 

O zápis na listinu UNESCO usilu-
je i výroba perličkových vánočních 
ozdob z krkonošské obce Poniklá. 
Tamní firma z roku 1902 je posled-
ní svého druhu na světě. Nyní však 
byla její nominace vyřazena. Dle 
požadavků komise je třeba žádost 
ještě doplnit a znovu podat v březnu 
2019.

Úspěch: Modrotisk v UNESCO

ORIGINÁLNÍ hračky. Foto: archiv Horáckého muzea, Nové Město n. M.
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Události před 30 lety

ŽN - LEDEN 2019

V roce 2019 si připomene-

me 30. výročí od tzv. sametové 

revoluce. Při ní, mezi 17. listo-

padem a 29. prosincem roku 

1989, došlo k politickým změ-

nám v Československu. Komu-

nistický režim padl, a začala se 

utvářet pluralitní demokracie.

� Lenka Kopčáková

 Změny urychlila ruská perestroj-
ka, rozpad Východního bloku a pád 
Berlínské zdi.

Revoluce v Československu, až na 
17. listopad, nebyla provázena nási-
lím. Zahraniční novináři ji nazvali 
„sametovou revolucí“ a synonymum 
jí zůstalo doposud. 

Žďárské noviny se během roku 
2019 pokusí mapovat události před 
30 lety, měsíc po měsíci. Pokud 
máte, vážení čtenáři, sami své zážitky 
nebo postřehy z tohoto roku, napiš-
te nám. 

Žďárská hláška
o schodech...

Dnes se ale ještě trochu více vrá-
tíme v čase. Možná vzpomínáte na 
prosinec 1987, kdy se Žďár stal slav-
ným. To díky televiznímu výroku 
dělníka ze Žďasu, že se schody od 
spodu nahoru nezametou... Tenkrát 
nepředstavitelná hláška!

Když reportér Čs. televize Jiří 

Podlipný přijel do žďárských strojí-
ren a sléváren natáčet první díl pub-
licistického cyklu Sondy, jeho cílem 
bylo přinést názory lidu. Chtěl navá-
zat na stejný pořad z roku 1968... 
Sondy běžely až do roku 1992.

A tak v záběrech diskuze s partou 
fachmanů zaznívaly úderné názo-
ry: „...Musí to přijít ze shora – z vlády 
přece,“ ...„Pro přestavbu jsme ochotni 
udělat dost...“ A pak zazněla ona věta. 
Dle pamětníků ji vyslovil tehdejší 
horizontkář na hale 4, Karel Rosec-
ký: „Měli jsme mistra, který říkal: 
,Nikdy jsem neviděl schody zametat 
odspodu...´“

Odvysílané hlášky se ihned chy-
til zpívající právník Ivo Jahelka. Pís-
ničku Balada československá poprvé 
zapěl v červenci 1988 při Portě v Plz-

ni, a publikum slzelo smíchy. Koneč-
ně uvolnění!

 A zde je ona druhá sloka, již pro-
vázela chytlavá melodie: 

Já jsem divák televizní
a otázka v uších mi zní:

Kdo byl asi poslán k ďasu
za ty první Sondy z Žďasu?

Jak tam jeden od lopaty
zapojil se do debaty,

řek‘ to všechno jednou větou:
že se schody nezametou,
byť by byly z mramoru,

nikdy zdola nahoru.

Dle našich informací tehdy ve Žďa-
se nikoho nevyhodili. 

Palachův týden 
Jak události roku 1989 zachytil teh-

dejší žďárský kronikář města Ota-
kar Kovář, prvních deset měsíců a 
17 dnů roku 1989 proběhlo v našem 
městě klidně, byť lednové události 
v Praze, zákroky proti demonstran-
tům, vystoupení proti politice strany 
a režimu, akce „Několik vět“ a výzvy 
k dialogům naznačovaly, že závěr 
roku bude jiný... 

Leden 1989
Pojďme se podívat na první měsíc 

revolučního roku.
Československo: 

Mezi 15.–20. lednem 1989 pro-
běhla série demonstrací u příležitos-
ti 20. výročí úmrtí Jana Palacha, 
zejména na Václavském náměstí v 
Praze. Demonstrace byly policií a 
lidovými milicemi potlačeny s dosud 
nevídanou brutalitou (vodní děla 
a slzný plyn) a čelní představitelé 
opozice (Václav Havel) byli uvězně-
ni. Pro tyto události se později vžil 
název Palachův týden. V reakci na ně 
vznikla petiční akce Několik vět. Do 
konce června nasbírala na 40.000 
podpisů.

Žďár nad Sázavou

Většina občanů zatím žila poklid-
ným životem. Rada MěNV vzala 
na vědomí průběh výstavby sídliště 
Libušín 2, zahájené v roce 1986. Po 
dokončení má mít 546 bytů, včetně 
základní technické a občanské vyba-
venosti (jesle, mateřská škola, pro-
dejna potravin). V roce 1989 začí-
ná výstavba dalších 227 bytů a bude 
dokončena stavba bloku se 64 malo-
metrážními byty s pečovatelskou 
službou pro starší spoluobčany.

Rada vzala na vědomí zřízení a 
výstavbu kovo podniku Tesla ve Žďá-
ře, čímž se zlepší možnosti zaměst-
nání žen a profesí, které dosud ve 
Žďáru nebyly... V lednu 1989 má s. 
p. Žďas 5 518 zaměstnanců. Staros-
tou města je Vratislav Knoflíček.

 -lko-

V době perestrojky přinášela TV 
pořad Sondy, názory z lidu. Při repor-
táži ze Žďasu zazněla ona slavná věta 
o schodech, které se od spodu nezame-
tou...Vyslovil ji Karel Rosecký, na sním-
ku. Foto: archiv Česká televize

 

Třicet let od sametové revoluce

Své o předlistopadové době 

může vyprávět žďárský disi-

dent Vít Bohumil Homolka.

� -lko-

Zpočátku pracoval jako číšník, a 
později vedoucí hospod IV. cenové 
skupiny pod RaJ Žďár nad Sázavou.

Coby člen žďárské undergroundo-
vé kapely Atomová Mihule se přátelil 
s brněnskými disidenty. V roce 1978 
podepsal v Brně Chartu 77, a brzy se 
o něho začala zajímat Státní bezpeč-
nost (StB). 

„Jako na nepřátelskou osobu na mě 
byly založeny dva svazky: ,Rok´ a 
svazek ,Teror´. Stb pak začala sbírat 
usvědčující materiál, který by dokázal, 
že jsem režimu nepřátelský objekt,“ říká 
dnes 62letý muž.

StB Homolku předvolávala na 
tzv. PVO, čili pohovory s vybra-
nou osobou. Ty se uskutečňovaly v 
momentech, kdy by mohlo dojít k 
narušení oslav, návštěv spřátelených 
funkcionářů, soudních procesů, a 
v roce 1989 i povolených demonstra-
cí. 

V. B. Homolka žďárskou vyšetřov-
nu StB důvěrně znal. Byla v posled-
ním patře dnešního sídla Policie ČR 
na Brněnské ulici. „Příslušníků bylo, 
tuším, dvanáct. Součástí takových 
pohovorů bylo důrazné varování před 
odjezdem např. do Prahy, brna, ostra-
vy, nebo před držením hladovky, jako 
se např. držela za Petra Cibulku,“ 
vzpomíná na autora polistopadové-
ho seznamu agentů StB. Toho v dub-

nu 1978 zatkli na udání kamaráda 
- za šíření hudebních nahrávek, doku-
mentů Charty, zakázaných knih...Jak 
později Cibulka uvedl v jednom roz-
hovoru, když už nemohl ve vězení 
vydržet tělesné tresty, začal s hladov-
kou. Příznivci mu stejným způsobem 
vyjadřovali podporu... 

„Stb mě varovala i před stykem s těmi 
a těmi osobami. Někdy mi bylo dopo-
ručeno raději nevycházet, čili takové 
domácí vězení,“ ohlíží se.

Výslechy byly vedeny metodou 
hodný a zlý policajt, a jejich součás-
tí byly rádoby usvědčující kriminál-
ní činy, vyhrožování vězením či vaz-

bou... „Také chtěli vědět, co se děje v 
disentu a v undergroundu, jaké se chys-
tají akce, kdo co napsal, podepsal apod. 
Připomínám, že v roce 89 již nebyly 
výslechy tak důrazné a časté,“ uvádí 
tehdejší rebel. 

Bylo mu zakázáno být zaměstnán 
ve Žďáru, a coby číšník jezdil za prací 
až např. do Svratky. Pak se náhodou 
uvolnilo místo vedoucího hospody 
U labutě, tehdy IV. cenové skupiny. 
„Ta hospoda byla na konci své pouti, 

topilo se v ní v kamnech, nevařilo se, byl 
to zkrátka pajzl. A proto jsem tam nosil 
při obsluze dokonalý smoking, kte-
rý jsem si koupil ve frcu, dříve ho nosil 
uvaděč cirkusu Kludský,“ říká. 

V listopadu 1989 patřil V. B. 
Homolka k aktivistům sametové 
revoluce ve Žďáře a zakladatelům 
místního Občanského fóra. Žďárská 
demonstrace proběhla právě před 
Labutí. 

 (Pokračování na str. 10)

diSideNT V. b. Homolka má medaili od ministra obrany za třetí odboj. 
 Foto: Lenka Kopčáková a archiv

Žďárskou vyšetřovnu StB důvěrně znal

od roku 1978 byl v hledáčku Stb.
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V recepci společnosti Telefl ex stál i 
letos Strom splněných přání. Tento-
krát na něm visely lístečky se vzkazy 
pro Ježíška od dětí ze SASky.

Zkratka SAS neznamená nic jiného, 
než dobročinný projekt Oblastní cha-
rity ve Žďáře n. S., v podobě Sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dět-
mi ze sociálně znevýhodněného pro-
středí.

Žďárská společnost Arrow Internati-
onal CR, a.s., člen skupiny Telefl ex, s 
Oblastní charitou spolupracuje dlou-
hodobě. 

Letos odborníci na výrobu jedno-
rázových zdravotnických prostředků 
nadělovali dárky již počtvrté.

„Děti si o dárek napsaly nebo na přá-
níčko nakreslily dárek, který by chtě-
ly dostat od Ježíška, a my jsme těmito 
přáníčky ozdobili náš vánoční strom v 
recepci,“ říká Darina Hemzová z per-
sonálního oddělení společnosti. Již 
od listopadu se prý zaměstnanci po 
Stromu splněných přání ptali… 

Pořizovali vysněné dárky, na ty 
dražší se lidé skládali. „Když dal třeba 
každý z oddělení stovku, mohli si dovo-
lit koupit dárek za 1000 Kč,“ popisuje 
Darina Hemzová zavedenou prakti-
ku.

„Pořízené dárky naši zaměstnan-
ci také sami zabalili, a navrch připnuli 
dané přáníčko, abychom věděli, komu 

Telefl ex naděloval dárky dětem 

ze Stromu splněných přání…

dárek náleží. Obdivuji, jak si na balení 
dali záležet, přinesli omašličkované dár-
ky, nádhera…,“ neskrývá radost.

Protože přáníčka nebyla jen od 
malých dětí, ale i od holek a kluků do 
16 let, mnohdy „Ježíšci“ spekulovali, 
co si vlastně pisatel lístečku přeje… Je 
pochopitelné, že lidé raději na strom-
ku sáhli po jednodušších přáních, 
jako jsou hračky a oblečení… 

„Náš princip je takový, že na strom-
ku nezůstane žádné přání nesplněné, a 
nikdo nesmí zůstat bez dárku. Firma 

tedy zbývající dárky dokoupila,“ dodá-
vá Darina Hemzová. Přáníček viselo 
na stromku celkem kolem šedesáti.

K předání dárků zástupkyním SAS 
došlo v pátek 14. prosince, aby ještě 
do Štědrého dne stihly všechny dárky 
rozvézt. 

Jak pro ŽN upřesňuje vedoucí pro-
jektu SAS Radka Krejčová, dárky ze 
Stromu přání Telefl ex poputují za 
dětmi do Žďáru a blízkého okolí.

„Rodičům jsme vysvětlili, že dárky 
nekupuje žádná nadace, ale „Ježíškem“ 

jsou i lidé s průměrnými příjmy, kteří 
se před Vánocemi rozhodli podarovat 
někoho cizího třeba i na úkor vlastních 
dětí či blízkých,“ dodává zástupkyně 
Charity. Děti vyrobily pro dárce přá-
níčko a překrásné vánoční ozdoby, 
kterými chtějí alespoň trochu podě-
kovat a potěšit. 

„Podporujeme se zaměstnanci kaž-
dou dobrou věc,“ říká za celý žďárský 
tým Telefl ex Darina Hemzová. „V létě 
jsme opět podpořili charitativní cyklo-
jízdu Na kole dětem Žďárskými vrchy, 
což je to projekt našeho zaměstnan-
ce Aleše Wasserbauera,“ dodává s tím, 
že výtěžek již pomáhá onkologicky 
nemocným dětem a dětským oddě-
lením nemocnic v Novém Městě na 
Moravě a v Jihlavě. 

Minipříběh
Ríšu chtěla nadchnout…

Jedna zaměstnankyně Arrow si ze 
Stromu splněných přání vybrala líste-
ček patnáctiletého kluka, který si přál 
mikinu a kšiltovku jedné nejmenované 
a u teenagerů velmi populární značky. 
K nákupu přizvala svého desetiletého 
syna. Chtěla koupit šedou mikinu, ale 
její syn řekl, že není dostatečně „cool“, 
tak musela sáhnout po červené, ačkoli 
stála o dost víc. Chtěla přání splnit na 
sto procent.

Pošlete nám 

vot s 

a sta te se 

sou í 

našeho týmu.

•  

• 
• 
• Skladník

lobální dodavatel 

léka ských prost edk .



ŽN se vrací s otázkami pro zastu-
pitele města, na něž tradičně odpo-
vídá jeden zástupce politického klu-
bu. Protože právě stojíme na prahu 
nového roku, naše otázka zní:

Co váš klub očekává, že bude pro 

město Žďár v roce 2019 nejvý-

znamnějším krokem či počinem?

Rozmanitost nás posouvá

Je zcela přirozené, že s novým rokem 
čekáme v našich životech vedle drob-
ných věcí i ty zásadní a velké. V životě 
města je to trochu složitější, protože co 
je pro jednoho velké a zásadní, pro jiné-
ho to je naopak. 

A vlastně je to tak dobře - tisíc lidí, 
tisíc chutí, rozmanitost dělá život hez-
kým a pestrým, a to platí i pro Žďár. A 
tak se můžeme těšit na revitalizaci spor-
tovní zóny (fotbal, tenis), nové byd-
lení na Klafaru, další část Vodojemu v 
novém kabátu, obnovu Nádražní uli-
ce, která určitě chytne každého za oko, 
parkoviště, i nové hřiště na „čtyřce“. A 
také na hokejové play-off, Den Žďáru, 
Horácký džbánek, nebo potkávání se 
na farmářských trzích… pro každého 
něco. 

Tak na viděnou v novém roce! Všem 
občanům Žďáru přeji zejména hodně 
zdraví a spokojenosti.

Mezi koalicí
a opozicí to vázne 

Za dobrý, a možná i významný krok 
bychom považovali změnu komunika-
ce a spolupráce mezi koalicí a opozicí. 
Skutečné zahájení společné práce ve 
prospěch města a jeho občanů. Ukon-
čení osobního napadání, ukřivděnosti a 
opojení mocí. 

Pokud přijmeme, že dobré nápady 
nebo myšlenky nejsou výlučným vlast-
nictvím koalice, tak můžeme skutečně 
z našeho města udělat lepší místo pro 
život. Je to jen na nás.

Bohužel, s lítostí oznamujeme  Žďárá-
kům, že ač bychom chtěli některé kro-
ky podniknout, v naší situaci je to zatím 
bez efektu. Dosavadní naše návrhy jsou 
zamítnuty „ještě dříve“, než je vysloví-
me. Slibujeme však, že Vás budeme o 
dění v zastupitelstvu informovat v té 
míře, co nám bude dovoleno. 

Jsme v opozici, a je to situace mnoh-
dy beznadějná, ale potřebná. Budeme 
se nadále snažit navrhovat a prosazovat 
věci, o kterých si myslíme, že jsou ve 
prospěch města a jeho obyvatel.

Vážení Žďáráci, přejme si v novém 

roce 2019 hodně sil, zdraví a více úsmě-
vů.

Větší spolupráci a toleranci 

Pro rok 2019 bychom si určitě přáli, 
aby měli naši občané více klidu, síly a 
motivace v osobním i pracovním životě. 
Přáli bychom jim méně stresu, a mno-
ho zdraví, spokojenosti, dobrou práci a 
úspěchy. Protože když budou v našem 
městě lidé spokojenější a úspěšnější, 
bude to jistě znamenat i rozvoj a úspěch 
pro naše město. 

V práci pro naše město si přejeme 
větší spolupráci a toleranci. Pokud se v 
důležitých věcech spojíme, tak se třeba 
dočkáme vzniku malých technických 
služeb a uklizeného města, nebo tolik 
očekávané propojky Brněnské a Jihlav-
ské ulice. Nevíme, zda toho budou kole-
gové konečně schopni (chce to totiž 
dialog, ne monolog), ale i tak uděláme 
vše pro to, aby se mohlo v našem městě 
žít zase o trochu lépe.

Nová žďárská sportoviště 

Očekáváme krásný a úspěšný rok pro 
všechny občany našeho města. Bude 
samozřejmě nutné řešit sucho a kalami-
tu v lesích, ale stále věříme, že nám pří-
roda trochu pomůže. 

Za nejvýznamnější krok považujeme 
to, že bude zahájena výstavba víceúčelo-
vé sportovní haly, kterou budou využí-
vat jak naše dvě střední školy, tak široká 
veřejnost a sportovní oddíly. Konečně 
bude také dostavěno sportovní zázemí 
pro fotbal a tenis, navazující na stavbu 
již fungující nafukovací haly. Věříme a 
doufáme, že se nám podaří prosadit 
další stavby pro naše občany, jako třeba 
přírodní biotopové koupaliště a mnohé 
další. Věříme, že Žďár nad Sázavou jed-
nou bude nejzářivější Hvězdou Vysoči-
ny.

Dopravu řešit a vyřešit

Všem čtenářům jménem žďárské 
ODS přeji šťastný a úspěšný rok 2019. 
Nelze říci, která z investičních akcí, rea-
lizovaných v roce 2019, je nejvýznam-
nější - pokračování v rekonstrukci sítí 

a ulic na Vodojemu, výstavba na Klafa-
ru, revitalizace sportovní zóny, l. etapa 
rekonstrukce ulice Nádražní, dokončení 
nového hřiště u 4. ZŠ – vše je důležité. 

Stejnou podporu si zasluhuje běžný 
chod města, ať už jde o komunální služ-
by, školství, kulturní a sportovní život, 
sociální služby či spolkovou činnost. 
V rámci koaliční spolupráce se chce-
me zaměřit hlavně na projektovou pří-
pravu, a v následných letech i realizaci 
budování městského okruhu Wonkova-
Neumannova-Novoměstská-Jamská-
nákupní zóna Brněnská. Zároveň urych-
líme budování chybějících cyklostezek. 
Nadále je důležité usilovat o vybudová-
ní částí městského obchvatu Brněnská-
Jihlavská a Tokoz-Brodská. Dopravu ve 
Žďáře musíme řešit a vyřešit.  

Žďár čeká řada projektů

V uplynulém roce naše země oslavi-
la 100 let nabytí samostatnosti, v roce 
2019 nás čeká další významné výročí: 
třicet let od sametové revoluce. 

Věřím, že i k tomuto jubileu naše měs-
to přistoupí zodpovědně a budeme se 
moci těšit na krásné a důstojné oslavy. 
Kromě toho nás čeká mnoho akcí a pro-
jektů daných schváleným rozpočtem. 
Z investičních mne nejvíce těší rekon-
strukce hřiště ZŠ Švermova a zahájení 
výstavby sportovní haly u průmyslovky. 
Z neinvestičních akcí si nejvíce cením 
navýšení výdajů na sociální služby. 

Přeji všem spoluobčanům, aby byl pro 
ně rok 2019 šťastný a úspěšný, aby byli 
obklopeni samými dobrými lidmi, a ze 
všeho nejvíce přeji pevné zdraví. 

Přes 150 milionů do investic

Především bychom rádi všem obča-
nům Žďáru nad Sázavou popřáli do 
nového roku hodně zdraví a rodinné i 
osobní pohody. I pro náš klub bude v 
roce 2019 nejdůležitější spokojenost 
vás všech, pro které v zastupitelstvu 
města pracujeme. 

Ve schváleném rozpočtu na příští 
rok je připraveno více než 150 milionů 
korun na investiční akce. Řadu z nich 
nebude příliš vidět, ale o to důležitěj-
ší jsou. Jedná se o pravidelnou údržbu 
a opravy městské infrastruktury, škol, 
školek a dalších městských budov. Pro 
nás zásadní je především pokračování 
rekonstrukcí v sídlišti Vodojem, kon-
krétně ulic Špálovy a Štursovy, a zahá-
jení rekonstrukce ul. Nádražní. Osobně 
se těším zejména na výsledek moder-
nizace zázemí pro fotbalisty a tenisty, 
kteří již delší dobu fungovali v nevyho-
vujících podmínkách. A také na nové 
víceúčelové sportovní hřiště u 4. ZŠ a 
na opravenou budovu vodárny na Far-
ských humnech. 

Za klub KDU-ČSL děkuji všem 
zaměstnancům MěÚ a našich příspěv-
kových organizací, kteří mají tyto akce 
na starosti.

Náš závazek vůči občanům
vytvářet ty nejlepší podmínky

Jen velmi obtížné by bylo rozdělit úko-
ly a podněty pro rok 2019 na významné, 
méně významné, nebo dokonce nejvý-
znamnější. Před vedením města i celým 
zastupitelským sborem stojí základní 
úkol - vytvářet pro občany našeho měs-
ta ty nejlepší podmínky k životu. 

Na posledním zastupitelstvu v roce 
2018 z úst představitelů jednotlivých 
politických klubů zazněla, kromě přání 
pevného zdraví, štěstí a rodinné poho-
dy, také vyjádření tento závazek vůči 
občanům splnit co nejlépe. Očekávej-
me tedy společně, my všichni občané, 
zastupitelé, zaměstnanci MěÚ i příspěv-
kových organizací - od roku 2019 splně-
ní všech plánů a slibů z minulých let.

 -lko-
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Ing. Petr Stoček,

klub KSČM 

Ing. Vladimír

Novotný,

klub ČSSD

Ing.

Martin Mrkos, 

ACCA

klub ŽĎÁR- ŽM

Ing. Jan Havlík, 

MPA

(klub Změna 2018)

MUDr.

Jan Mokříš,

klub ODS

Otázky pro politické kluby zastupitelů
Žďárská očekávání na prahu nového roku...

Mgr. Ludmila 

Řezníčková 

ANO 2011

Mgr.

Zbyněk Vintr

(klub KDU ČSL)

Mgr.

Tomáš Augustýn, 

Ph.D.

(klub TOP 09

 a Svobodní)

Náměstí v čistotě sněhu má svoji atmosféru. Na prahu nového roku stojíme také 
s čistým archem. Jak jej popíšeme, je pouze na nás Žďárácích... 
 Foto: Lenka Kopčáková 
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Děti a senioři. Kombinace, která 
odjakživa funguje. Jen na ni někdy 
v tom kalupu zapomínáme. O tom, že 
žáci ZŠ Švermova mají tzv. srdce na 
pravém místě, dokázali nedávno dvě-
ma akcemi. 

Dobrovolníci z řad žáků 2. stupně 
se připojili k mediálnímu projektu 
Ježíškova vnoučata. Vyrobili a zaslali 

vánoční přání, která pak i s drobnými 
dárky putovala opuštěným dědečkům 
a babičkám v Domovech pro seniory. 

„Žáci nás překvapili a dojali svou 
opravdovostí. Během vytváření si spo-
lu s paní učitelkou Lenkou Lidmilovou 
povídali o tom, jak smutné je asi stáří 
opuštěných lidí,“ přibližuje ředitel ško-
ly Jaroslav Ptáček. 

Žáci vyslali přání opuštěným seniorům

VÁNOČNÍ pořad pro seniory a účast 
v Ježíškových vnoučatech. To jsou 
nedávné akce žáků ze ZŠ Švermova.

Foto: archiv

Byť od vyhlášení akce k zaslání byl 
malý časový prostor, všichni žáci se, 
dle jeho slov, dobrovolně přihlási-
li. Vyrobili a vyslali přes stovku přá-
níček. Místo doručení vybral Ježíšek 
z ČRo. „Jsem na tyto žáky náležitě pyš-
ná“, vzkazuje učitelka Lenka Lidmilo-
vá.

„Naši nejmladší žáčci zase přinesli 
mnoho radosti do žďárského Domova 
klidného stáří,“ cení si ředitel Ptáček. 
Dojetí se hostitelé neubránili při při-
jímání dárečků i poslechu koled. Ty 
si děti připravily se svými učitelkami 
Hanou Bořilovou a Jitkou Kvapilo-
vou. -lko-

 www.gymzr.cz

e-mail: gymnazium@gymzr.cz

telefon: 566 653 812

gymzr

Pohádková slova „Once upon a 
time…” odstartovala naši divadelní 
interpretaci nyní už kultovního fi lmu 
Shrek.

Na rozdíl od předchozích předsta-
vení anglického divadla na Gymzr se 
na letošním ročníku podílelo více tříd 
– celá 3.A a zájemci ze Septimy a 3.B. 
Letos jsme představení vyšperkovali i 
vlastní kapelou, která živě zahrála dvě 
písničky. Vše probíhalo pod taktov-
kou paní učitelky Michaely Kondýs-
kové, bez jejíž organizace bychom nic 
dohromady nedali.

Režie a zároveň scénáristické prá-
ce se ujali Klárka Jagošová a Matěj 
Zich. Před představiteli hlavních 
rolí – Shreka (Daniel Křesťan), Oslí-
ka (Tomáš Chudoba), Fiony (Lucie 
Kozlová) a lorda Farquaada (Mar-
tin Máca) stál obtížný úkol v podo-
bě sedmnáctistránkového scénáře, 
ale musíme uznat, že opravdu obstá-
li a jejich obsazení byla dobrá vol-
ba. Celou scénu dotvářely krásné, do 
detailu propracované kulisy, které 
vyráběl ve Žďáře již skoro renomo-
vaný umělec Matěj Ubr se svými spo-

lužáky. Pro skvěle fungující předsta-
vení jsou ale potřeba i další funkce, 
kterým se často nedostává zasloužené 
publicity – technici, kostyméři, mas-
kéři nebo komparzisté.

Celý divadelní ansámbl byl sice po 
několika dnech intenzivního zkoušení 
vyčerpán, ale do všech devíti vystoupe-
ní šli všichni účastníci skutečně napl-
no. Nadšení se promítlo do výsledku 
všech představení, která velice bavi-
la jak diváky, kteří přišli nebo přijeli z 
blízkých základních škol, tak i studen-
ty, kteří se na nich podíleli.

 Štěpánka Šťastníková

Bohužel tady nemůžeme vyjmenovat 
všech přibližně padesát studentů, kteří 
přispěli k úspěchu představení, třebas 
jen jedním drobným detailem nebo 
vtipem. Všem děkuji za stoprocentní 
nasazení, kterým dokázali, že mají rádi 
divadlo, angličtinu a snad i svou školu.

Na Dni otevřených dveří GymZR 
11. a 12. ledna si budete moci prohléd-
nout kulisy, fotky ze zkoušek a části 
záznamu představení. Přijďte se podí-
vat. Michaela Kondýsková

Anglické divadelní Vánoce 

na žďárském gymnáziu

Z
0
1
-g
y
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p
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(individuální pohovory o možnostech studia
každé pondělí od 15:00 do 18:00)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Jsme moderní školou sledující vývoj technologií, trendů a trhu práce.
O naše žáky maximálně pečujeme...

Rádi vás přesvědčíme na našem
pondělním informačním odpoledni
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Na žďárském Biskupském gymná-
ziu se dlouhodobě a systematicky věnují 
mimo jiné i vzdělávání žáků nadaných. 
Ti totiž vyžadují specifi cké vzdělávací 
přístupy, jejichž plánování a začleňová-
ní do výuky je náročné a často přesahuje 
rámec běžných povinností učitele.  

Mimořádné nadání se může pro-
jevovat mimořádnými výkony ve 
více oblastech vzdělávání, ale také 
jako zvýšený zájem, tvořivost nebo 
prokazování nadprůměrných zna-
lostí nebo dovedností pouze v urči-
té odborné oblasti.  Učitelé na Bigy 
si uvědomují, jak důležité je umět 
nadání žáka rozpoznat, podchytit a 
soustavně rozvíjet. 

Talentovaný žák má na Biskup-
ském gymnáziu opravdu z čeho vybí-
rat. Škola nabízí celou řadu aktivit, ve 
kterých mohou žáci rozvinout svůj 
zájem a nadstandardně se věnovat 
oboru, který je opravdu zajímá. Dlou-
hodobě Bigy spolupracuje s Centrem 
pro talentovanou mládež, v říjnu se 
stalo jeho partnerskou školou. Patří 
tak mezi 13 partnerských škol CTM 
v ČR a SR.  

V letošním školním roce studuje v 
on-line programech (vedených v ang-
ličtině) tohoto centra 13 studentů 
Bigy. Získávají nové poznatky v řadě 
oborů. Někteří z nich se v těchto kur-
zech připravují ke složení mezinárod-
ních oborových zkoušek uznávaných 
univerzitami celého světa při přijíma-
cím řízení a při dalším studiu. Záro-
veň Bigy patří mezi tři školy v ČR, ve 
kterých probíhá i CTM School Pro-
gram, který spočívá v tom, že žáci ter-

cie studující v kurzu Maths Online 
for 6th to 8th Graders mají podpůr-
nou hodinu ke kurzu přímo ve škole. 
Významného úspěchu dosáhla Zuza-
na Rudelová, studentka sexty. Získa-
la stipendium CTM a strávila neza-
pomenutelné tři letní týdny na CTY 
Princeton v New Jersey v USA. 

Vynikajících výsledků dosahují žáci 
Bigy i ve studentské odborné činnos-
ti. Jejich stáže na akademických pra-
covištích ústí ve skvělé vědecké práce.  
Ovládli okresní kola SOČ v matema-
tice, fyzice, chemii, potravinářství a 
zemědělství. Práce z posledních dvou 
oborů zvítězily i v kolech krajských a 
na republikové úrovni skončily těsně 
pod stupni vítězů.

Na Biskupském gymnáziu studuje 
celá řada vítězů okresních a krajských 
kol olympiád z jednotlivých předmě-
tů. Žáci se také účastní vědeckých 
konferencí Akademie věd. Svoje orga-
nizační schopnosti prokazují i tím, že 
dokáží takové vědecké konference i 
sami organizovat přímo na půdě ško-
ly. Přijďte se o tom přesvědčit 9. úno-
ra 2019 na jejich motivační konfe-
renci Meeting  2019 a poslechnout si 
inspirativní životní příběhy známých 
českých osobností.

Podpora nadání je cestou k úspěchu

Z01-bigyM

Každý měsíc dostali studenti jedi-
nečnou šanci zapojit se do nad-
standardních aktivit pod vedením 
externích profesionálů. Cukráři se 
seznamovali s vybranými druhy 
moderních moučníků. Pod vedením 
mistra cukráře Martina Beránka si 
vyzkoušeli specifi cké využití netra-
dičních surovin,např. lanýžového 
oleje. Studenti kuchařského oboru 
absolvovali seminář Ryby a mořské 
plody, během něhož se naučili při-
pravit ústřice, krevety, humra a dal-
ší exkluzivní produkty. Workshop 
vedl vynikající odborník, šé� u-
chař J. Jičínský. Číšníci a servírky se 
aktivně účastnili prestižních cate-
ringových akcí. Na nich si vyzkou-
šeli práci s nejvybranějšími druhy 
kávy a s luxusními drinky. K velmi 
vydařeným patří např. raut na Mezi-
národním strojírenském veletrhu v 
Brně nebo slavnostní koktejl u pří-
ležitosti 100. výročí založení ČSR na 
Pražském arcibiskupství. 

Studenti ze všech oborů se aktiv-
ně zapojili do přípravy a realizace 
tradičního Festivalu vzdělávání v 
Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. 
Nejednoho návštěvníka inspiroval 
jedinečný zážitek ze zhlédnutí jejich 
výrobků a z chutné degustace k pro-
hlídce budovy školy. Zde mohli zažít 
osobitou a přátelskou atmosféru a 
kromě dalších zajímavých informací 
se dozvěděli i o tom, že jsme v říjnu 
otevřeli středisko volného času, kam 

Horký podzim ve znamení 

inspirace a motivace

mohou studenti přijít hned po vyu-
čování a zapojit se např. do čtenář-
ského klubu nebo si mohou zacvi-
čit. Ukázali jsme jim novou budovu 
cvičného bezbariérového gastrono-
mického pracoviště vybaveného nej-
modernějšími technologiemi, jehož 
kolaudace se kvapem blíží. 

Díky všem nadstavbovým aktivi-
tám si naši školu vybrala Česká škol-
ní inspekce jako tzv. příklad inspi-
rativní praxe, což znamená, že jsme 
vzorem pro ostatní školy.

Z01-sšgM

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Vyberte si techniku, 
ekonomiku, cestovní  
ruch, zdravotnictví 
nebo sociální práci.

Zahraniční stáže, 
individuální přístup  
i lepší uplatnění díky 
dlouhodobé praxi  
během studia. 
To je VŠPJ.

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

Přijďte na Den otevřených dveří  
30. ledna 2019

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

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909

724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
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Z historie vysokých škol

Europasy si vysloužilo patnáct mladých 
strojařů z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sáza-
vou. Doklady jim v listopadu slavnostně 
předal ředitel školy Jaroslav Kletečka. 

Europass není jen klasický cestovní 
doklad. Vystavený v jazykových muta-
cích platí po celé Evropě. Krom euro-
životopisu je souborem dokumentů o 
dosaženém vzdělání a profesních i jazy-

MoMentka žďárských průmyslováků blízko italského jezera Como. Fjordovité jezero, 
sevřené mezi horskými masivy Alp, patří k nejhlubším v evropě.  Foto: archiv školy

Českému vysokému školství je 670 
let. Jako první byla r. 1348 v Praze 
založena císařem Karlem IV. Universi-
tas Carolina, jedna z nejstarších evrop-
ských univerzit. O 225 let později ji 
následovala univerzita v Olomouci, 
původně v r. 1573 jezuitská kolej, od 
r. 1946 Univerzita Palackého. R. 1717 
bylo v Praze zřízeno Vysoké učení tech-
nické, r. 1811 založena konzervatoř, z 
níž r. 1945 vznikla Akademie múzic-
kých umění.

Vysokému školství se za první repub-
liky dařilo. Vznikaly samostatné VŠ 
umělecké, obchodní, zemědělské, 
veterinární... Za 2. sv. války byly české 
vysoké školy uzavřeny. Zavedením tzv. 
směrných čísel po r. 1948 o lokalitě a 
způsobu uplatnění absolventů rozho-
dovalo ministerstvo školství tzv. umís-
těnkami.

Až zákon o vysokých školách v r. 1990 
jim navrátil akademická práva. Zavede-
no bylo bakalářské studium.  -lko-

tel.: 566 620 261

Skupinové a individuální kurzy 

Skupinové a individuální 

únoru

  

  

cena 1 lekce:  300,-* 

cena 1 lekce:  250,- 

kových dovednostech svého majitele. 
Lidem, co se stěhují za prací či studiem, 
pomáhá Europas se rychleji uplatnit.

Získáním Europasu studenti oboru 
Strojírenství ze 2., 3. a 4. ročníku žďár-
ské průmky završili svoji třítýdenní stáž 
v Miláně. 

Ve druhém největším italském měs-
tě působili v pěti firmách, od konce září 
do 20. října 2018. Někteří tak měli popr-
vé možnost vycestovat na delší dobu do 
zahraničí a museli si zvykat na neznámé 
prostředí, nové pracovní podmínky, a 
samozřejmě na komunikaci v cizím jazy-
ce. 

Na projektu se podílely učitelky Mar-
tina Eckert a Drahomíra Petřeková. Jak 
se shodují, právě to je podstatou progra-
mu Erasmus+. Nebýt pouze Čechem, 
ale stát se Evropanem. V průběhu stáže 
všichni studenti odváděli cílevědomě a 
spolehlivě svoji práci.

Volný čas v hlavním městě Lombardie 
využili průmyslováci k poznávání Milá-
na, jeho historie i okolí. „Díky unijním 
prostředkům navštívili i Muzeum Leonar-
do da Vinci a Muzeum Alfa Romeo, včet-
ně 4D kina,“ přibližuje Drahomíra Petře-
ková. Nad rámec zajištěného kulturního 
programu cestovala žďárská skupinka i k 
ledovcovému jezeru Como. Zde studen-
ty nadchly nádherné přírodní scenérie, 
typické právě pro tuto část Itálie.

„Stáží v Miláně naše účast v programu 
erasmus+ zdaleka nekončí. V březnu 2019 
se vydá patnáct studentek na třítýdenní 
stáž do Vídně. nezbývá tedy, než se stylově 
rozloučit: ,Arrivederci´ und ,Herzlich will-
kommen in Wien´,“ dodává Martina Ec-
kert.  (PIL1-19)

Budoucí strojaři v Miláně
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Na počátek revolučního roku 

1989 vzpomíná žďárský disident V. 

B. Homolka. Zde je pár důležitých 

momentů jeho očima. 

� Dne 17. 1. 89 byl ve Vídni pode-
psán Závěrečný dokument o spolupráci 
a bezpečnosti v Evropě. Po Helsinkách 
to byla třetí následná schůzka. 

� Na vlády signatářských států se s 
Prohlášením k lednovým událostem 
obrátila Charta 77. Mluvčím byl Tomáš 
Hradílek (další mluvčí Dana Němco-
vá a Saša Vondra byli ve vazbě). Charta 
77 tak reagovala na brutální potlačení 
pokojných demonstrací na Václavském 
náměstí, spontánně pořádaných k uctě-
ní památky Jana Palacha. 

� V Mladém světě brojí Bohumil 
Lipert s článkem Republiku si rozvracet 
nedáme, proti tzv. provokacím ze strany 
nezávislých organizací(např. Nezávislý 
mírový výbor, Charta 77 atd.) Závěrem 
článku vyjadřuje ocenění příslušníkům 
VB, za včasný a obětavý zásah. 

� V Gramorevue (převzala redakto-
ry z rozprášeného měsíčníku Melodie) 

vyšel v čísle 1 (6. 1. 89) 12. díl seriálu 
Kdopak by se rocku bál. Na poslední 
straně byla recenze na skupinu Půlnoc 
a jsou jmenováni i její členové Milan 
Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš (ex The 
Plastic People of the Universe), což byla 
v tehdejším tisku nevídaná věc.

� Neoficiální Lidové noviny přines-
ly článek Václava Havla Pravda a perze-
kuce. Informují o Janu Palachovi a jeho 
smrti. Rubrika poslední slovo přináší 
zamyšlení Jiřího Rumla. 

� Vokno, časopis pro druhou i jinou 
kulturu, přináší intervium s E.Bondym, 
fejeton J. Tichého Jak jsem se nestal 
hrdinou, články o industriálním rocku.

� Vyšla čísla samizdatové revue Jazz 
8 a 9. Ve Žďáře se lidé přihlašovali do 
Unijazzu, nástupnického spolku po Jaz-
zové sekci.

� Ve žďárské samizdatové edici vyšla 
v lednu básnická sbírka Jana. A. N. 
Moravy Kladivo. „Titulní báseň zhu-
debnila naše skupina Atomová Mihule,“ 
vzpomíná Homolka, sám textař a bás-
ník. -lko-

výsTřižek z Mladého světa. Leden 1989 a článek Republiku si rozvracet 
nedáme. Foto: soukromý archiv

Události před třiceti lety - Leden

(Dokončení ze str. 4)
V květnu 2016 byl Vít Bohumil 

Homolka coby účastník třetího odbo-
je oceněn ministrem obrany Martinem 
Stropnickým.

Za aktivní odpor proti komunis-
mu, včetně rozmnožování a distribuce 
samizdatové literatury obdržel pamět-
ní medaili.

„s panem ministrem jsem si tehdy přá-
telsky pohovořil a se mnou tu medaili 
obdrželo 35 dalších, např. Pavel Zeman 

z Plastiků,“ vzpomíná.
Na otázku, co na to rodina - vždyť 

před listopadem nesla rizika společně 
s ním, signatář odpovídá: „Moje vlast-
ní rodina, tedy má manželka, je přes svou 
babičku příbuznou profesora vladimí-
ra krajiny, takže to snad mluví samo za 
sebe. Jinak mí rodiče stáli při mně, neboť 
to byli reakcionáři jako já,“ říká. (Václav 
Krajina byl český vědec a exilový poli-
tik, kterému r. 1990 Václav Havel udě-
lil Řád Bílého lva I. třídy).

Žďárskou vyšetřovnu Stb... 

Když rozum pláče
V příspěvku Když demokracie plá-

če uveřejněném ve Žďárských novi-
nách pan poslanec a radní města Zle-
sák odhodil poslední zbytek morálky 
a obvinil každého, kdo s ním a jeho 
praktikami nesouhlasí. Proti největší-
mu „zloduchovi“ tajemníkovi vytasil ty 
nejostřejší zbraně. 

Brání tím totiž demokracii, boju-
je proti klientelismu, populismu a há-
jí transparentnost. Například imuni-
ta demokracie v jeho podání funguje 
prostřednictvím vysílání tajemníka na 
nesmyslné pracovní cesty v době koná-
ní rady.

Nevěříte? Ale je to bohužel sku-
tečnost. Já to pokládám za nezra-
lost, uraženost a hloupost. Nebo snad 
„vyznavači transparentnosti“ mají na 
radě města co skrývat? 

Slovo klientelismus používá rád a 
obviňuje bez upřesnění a bez důkazů. 
Jednou jsem to já, jednou neschop-
ní provinční novináři, kteří nepíší na 
zakázku pana poslance. Rád ale zapo-
míná na klientelistické vazby kolegyně 

Řezníčkové v údržbě zeleně. Neznalost 
základního ústavního práva volit a být 
volen opakovaně pan poslanec proka-
zuje útoky a očerňováním kandidátů 
Změny 2018. Jeho tvrzení o jejich vylu-
čování pro „morální selhání“ bez další-
ho je jenom sprostým důkazem o zkla-
mání z volebního výsledku ANO ve 
Žďáře. To je demokracie v podání pana 
Zlesáka. Možná by se mohl zamyslet i 
nad tím, proč učitel se zrušeným člen-
stvím ve žďárské ODS Brychta získal 
od voličů více hlasů než on. 

Měl by vysvětlit, proč pohrdavě 
odmítal návrhy opozice v zastupitel-
stvu na odpuštění poplatků za odpa-
dy pro děti do 6 let nebo jejich snížení 
jako populistické. A jako poslanec pod-
pořil a podporuje vládní slevy dopravy 
a obědy dětem zdarma. Sliby sází jeden 
za druhým. Jeden místostarosta sta-
čí! To bylo křiku právě z jeho úst. Pro-
stě jednota slov a činů pana Zlesáka a 
jeho kolegů neexistuje. Jeho krédem je 
co nejvíce špíny hodit na druhého, aby 
nikdo neviděl jeho křivý charakter.

  Jan Havlík,

  zastupitel Změna 2018

Napsali nám

Sen žďárských tenistů se splnil. 
Dočkali se očekávané nafukovací haly, 
takže zejména mládežnická družstva 
mohou trénovat i v zimním období. 

Doposud mladí tenisté museli přes 
zimu dojíždět trénovat jinam, ale i přes 
zhoršené podmínky se v soutěžích 
umisťovali na velmi solidních příčkách. 
„A to bylo i jedním z důvodů, proč jsme se 
do stavby tenisové haly pustili,“ uvádí sta-
rosta města Martin Mrkos. 

Zkušební provoz haly začal 3. pro-
since a potrvá do poloviny dubna 
2019. „Předchozímu vedení města se 
podařilo získat dotaci v objemu 15 mil. 
kč z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, která nám zčásti napo-
mohla výstavbu haly a rekonstrukci 
areálu financovat,“ vysvětluje starosta. 
Tenisová hala je součástí moderniza-
ce zázemí pro fotbal a tenis v objemu 
44 mil. korun. Mládežnická družstva 
hojně trénují v obou sportovních 
klubech. Nyní se dočkají moderních 
šaten se sprchami.

Sportovní zóna na Bouchalkách se 
skládá ze dvou fotbalových hřišť. Vět-
ší hřiště s atestovaným umělým tráv-
níkem slouží k ligovým soutěžím, na 
menším hřišti fotbalisté trénují. Ve 
sportovní zóně je i sedm tenisových 
kurtů. -lko-

Mladí tenisté již trénují doma

z04-skloE
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Broušenou trosečnickou láhev, 
coby dík za podporu a realizaci 
mimoškolní práce s dětmi 
a mládeží, mají od listopadu 

 doma manželé Zlesákovi. 
� Lenka Kopčáková

Cenu Přístav 2018 udělovala v závěru roku 
již po sedmnácté Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM). Má podobu ručně broušené tro-
sečnické láhve - symbolu volání o pomoc či 
pozornost. Cena je výrazem uznání předsta-
vitelům veřejné správy a samosprávy za jejich 
pomoc k rozvoji mimoškolní výchovy. 

ČRDM udělila tentokrát šest svých tradič-
ních ocenění. Na samotné Vysočině získali 
Cenu Přístav 2018 dva lidé. Žďárský posla-
nec a radní Radek Zlesák a starosta Kaliště z 
Pelhřimovska. 

Radka Zlesáka nominovaly na Cenu nezis-
kové organizace Duha, sdružení dětí a mlá-
deže pro volný čas, přírodu a recesi; Pionýr-
ská skupina Údolí slunce z Hamrů n. S. a 
Junák – český skaut, přístav Racek. Zejmé-
na oceňují, jak dlouhodobě usiloval o vybu-
dování klubovny neformálního vzdělávání 
z bývalé vodárny u jezu, kde budou i sklady 
sportovního táborového vybavení a zázemí 
daných organizací. 

Při pražské slavnosti Zlesák dojal publikum 
tím, že svoji Cenu Přístav věnoval manželce 
Lucii. Jak vysvětlil, za její obětavou práci s 
dětmi v turistickém oddíle. 

Cenu Přístav od České rady dětí a mládeže 
letos získali Lucie a Radek Zlesákovi ze Žďáru 
n. s., za dobrovolnictví v práci s dětmi.
 Foto: archiv

Cena Přístav putovala do Žďáru

Radek Zlesák, společně s manžel-
kou Lucií, se volnočasové práci s dět-
mi a mládeží věnují, coby dobrovol-
níci, již od mládí. Lucie Zlesáková je 
hlavní vedoucí oddílu Duha AZ, kte-
rá má ve Žďáře 98 členů.

Každý týden se uskuteční tři pravi-
delné schůzky, přes 20 víkendových 
akcí do roka, Zlesákovi se systematic-
ky věnují vzdělávání a rozvoji vedou-
cích. Vyvrcholením roku je čtrnácti-
denní stanový tábor. „Pro moji ženu to 
znamená velkou řeholi. Po uložení naší 
malé dcerky skoro každodenně usedá k 
večerní práci při potřebné administrati-
vě,“ říká Radek Zlesák.  

Sám prý do (nejen)turistického 

oddílu Duha AZ začal chodit jako 
malý kluk. „vyrostl jsem v něm, a již 19. 
rokem se snažím, při dobrovolnické prá-
ci s dětmi a mládeží, vracet to, co jsem 
od něj jako dítě získal,“ dodává. Není 
to prý sbírka medailí či pohárů, ale 
jsou to přátelé na celý život, smysl pro 
fair play a charakter... „nabyté prak-
tické a technické dovednosti se mi hodí 
minimálně tehdy, když se doma snažím 
něco opravovat,“ dodává s úsměvem. 

Cenu Přístav vnímá jako ocenění 
práce všech vedoucích žďárských vol-
nočasových aktivit pro děti a mládež. 
„třeba jen v Duze aZ věnuje svůj volný 
čas bez nároku na jakoukoliv odměnu 
dalších 33 vedoucích. Za všechny tímto 

děkuji Petru Glajcovi, Kateřině Jambo-
rové, Janě vavřínkové, Davidu novot-
nému, Mirku Kadlecovi… Za žďárský 
Junák Petru Bednářovi, který se mimo 
jiné intenzivně věnuje rekonstrukci 
bývalé vodárny, nebo vladimíru sýko-
rovi ze žďárských tOMíků,“ vzkazuje.

I další nejmenovaní jsou v očích 
Radka Zlesáka hrdinové všední-
ho dne. „nikdy, z podstaty své čin-
nosti, nebudou stát na bedně vítězů v 
záři reflektorů. ale svou každodenní a 
mnohdy i dlouholetou dobrovolnickou 
činností velmi prospívají naší společnos-
ti,“ míní.

„velmi dobře si vzpomínám, jak jsme 
asi před pěti lety s Petrem Bednářem 

z Junáku společně zoufali nad nevyho-
vujícím stavem našich kluboven, a snili 
alespoň o malém zlepšení,“ ohlíží se.

Rekonstrukce budovy bývalé vodár-
ny na zázemí pro volnočasové aktivy 
byla v té době velkou utopií

„Díky skvělému nápadu václava Čer-
níka z Junáku o možnosti využití dotace 
z IROPu, velké podpoře od vedení měs-
ta a velmi precizní práci zaměstnanců 
MěÚ se neuvěřitelný sen stává skuteč-
ností,“ cení si Zlesák.

Žďárské děti a mládež tak již na jaře 
získají zázemí pro smysluplné trávení 
svého volného času. Pomůže jim ales-
poň částečně odtrhnout se od smart-
phonů a počítačů. -lko- 

V Duze vyrostl, a teď se to snaží vracet...

Žďár se chce pustit do obnovy stro-
mořadí, která bude projektem na něko-
lik dalších let.

Akce, týkající se alejí ve městě i 
v extravilánu, je součástí celkové revi-
talizace městské zeleně, pro kterou se 
radnice rozhodla před pár lety, a získala 
částečnou dotaci. Letos již revitalizací 
zeleně prošla asi desetina města v šesti 
vybraných lokalitách. Kolem 600 stro-
mů bylo dle stavu buď skáceno nebo 
ošetřeno, a nově bylo zasazeno na 900 
zapěstovaných stromů, vhodných do 
města i z hlediska požadavků alergiků. 
Plánovaná obnova stromořadí předsta-
vuje zhruba stejný rozsah.

Jak říká místostarostka Ludmila Řez-
níčková, v posledních desetiletích se ve 
Žďáře mnoho nerevitalizovalo. „Obno-
va zeleně je dlouhodobým procesem, a 

pokud se roky neudržovala, neošetřovala, 
ani nevysazovala, je potřeba se do obno-
vy pustit opravdu postupně. a zeleň je 
zde skutečně potřeba obnovovat, stačí se 
jen podívat z okna,“ poukazuje Řezníč-
ková. 

Zásah podle ní potřebují i žďárská 
sídliště. Ta vznikala v 60. a 70. letech, 
kdy lidé nekontrolovaně sázeli stromy, 
aby si vylepšili své „betonové“ prostře-
dí. „většinou to však byly stromy lesní. 
v dobrých podmínkách vyrostly hodně 
do výšky,“ vysvětluje. Některé z těchto 
stromů zůstanou a budou ošetřeny. To 
se prý pěkně podařilo v sídlišti U Prů-
myslovky. 

Zeleň města je často diskutovanou 
záležitostí v radě města. Je to i téma, na 
které jsou lidé velmi citliví. Současně je 
možno získat státní dotace na revitali-

zace stromořadí, a Žďár chce pokračo-
vat v obnovách stromořadí ve vybra-
ných ulicích. 

Studii rada zadala architektovi, s  
nímž má město předchozí dobré zku-
šenosti. Zahradní architekt a dendro-
log Josef Souček již totiž vypracoval 
předchozí část obnovy žďárské zeleně, 
na niž došlo letos. 

Odborně vypracovaná přípravná stu-
die a projektová dokumentace se sta-
ne podkladem žádosti Žďáru o dotaci. 
Jak informuje starosta Martin Mrkos, 
město má již základní návrh na revita-
lizaci vybraných ulic od svého odboru 
komunálních služeb.

„Jde však o velmi široký seznam ulic 
napříč celým městem, který je třeba vypre-
cizovat. a to bude úkolem pro architekta 
součka, na základě analýzy a odborné-

ho posouzení,“ očekává starosta. Radní 
chtějí do studie a projektu revitalizace 
zeleně vložit maximálně 390 tisíc Kč. 

Dendrolog posoudí stav stromů 
v alejích, doporučí jejich ošetření, 
popř. odstranění dřevin ve špatném 
stavu.  „Pokud by došel k závěru, že celá 
alej není dobrá, obnovovaly by se stromy 
novými. Revitalizace znamená obnova,“ 
připomíná místostarostka. 

Protože příští rok na podzim bude 
uzávěrka žádostí o dotace, Žďár chce 
do té doby stihnout studii a přípravu 
projektové dokumentace. Pokud bude 
městu přiznána dotace, revitalizace 
alejí začne kácením v době vegetační-
ho klidu. Výsadbu a ošetřování stro-
mů lze pak provádět po zbytek roku. 
Celá akce by pak měla skončit nejdéle 
v roce 2021.  -lko-

Žďár se pustí do obnovy dalších alejí

V jakém stadiu byly v závěru roku 
2018 městské stavby, informoval 
novináře starosta Martin Mrkos. 
Zde je přehled.

� Rekonstrukce ulic V Lískách a 
Na Úvoze (Vysočany I) – již zkolau-
dována. Šlo o kompletní obnovu sítí, 
chodníků a komunikací. 

� Běží pokládka splaškové kana-
lizace v ul. K Milířům a Barvířská 
(Klafar III.) – termín dokončení: 

červen 2019. 
� V budoucím centru neformální-

ho vzdělávání (bývalá vodárna) jsou 
hotové základy parkoviště a opěrné 
zdi. Nyní se pracuje uvnitř na rozvo-
dech a omítkách. Předpoklad dokon-
čení: jaro 2019. 

� Revitalizace hřiště u ZŠ Šver-
mova: hotové jsou kostrukční vrst-
vy na oválu a víceúčelovém hřišti. 
Finální povrch bude položen na ja-

ře, vlastní hřiště pak dokončeno do 
konce prázdnin..

Dle počasí běží stavba kanalizace 
amfiteátru. 

� Miniokružní křižovatka Von-
kova – Vysocká běží ve zkušebním 
provozu. Jezdí se dle vodorovného 
a svislého značení. Pokud dopravní 
inspektorát PČR vyhodnotí provoz 
kladně, bude v rámci krajské stavby 
(rekonstrukce ulice Vysocká v roce 

2019) vytvořen pevný plastovo-
betonový střed křižovatky. 

� Autobusové zastávky na Jamské 
již mají přístřešky a potřebné terénní 
úpravy. 

� Sociální zázemí pro fotbalisty 
a tenisty na Bouchalkách bude dle 
předpokladu dokončeno v polovině 
března 2019. Dle klimatických pod-
mínek se nyní pracuje na fasádě a 
interiérech budovy.  -lko-

Co se děje na městských stavbách
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Angličtina a němčina

� 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

� 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

� 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

ZahradnictvíTiskárny

Holičství

� Zahradnictví u Chlubnů přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce 
2019.
S novým slunkem se těšíme na další 
setkání.

� Od 2.1.2019 bude pro vás otevřeno 
holičství v přízemí budovy Hasičské 
pojišťovny na Stalingradě.Nabízím služby 
pro pánské a dětské kadeřnictví.
Tel.: 608 052 568 Pospíchalová Simona

� UHLOPARK KŘESŤAN rozváží kvalitní 
bílinské uhlí za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n.S.
Skládáme až do vzdálenosti 7 m a výšky 2 
m. www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz
Tel: 733 536 004, e-mail: 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. 1 vyšlo 
28. 12. 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

KOupíM
� Koupím Škrdlovické hutní sklo.Vázy 
mísy a jiné druhy i celé komplety, tel.
kontakt 704 787 323 (10,11,12,1,2,3)

� Koupím škrdlovické sklo. 
Tel. 723 970 479 (12,1,2)

� Satelitní dotace
Montáž nové paraboly za 300 Kč nebo 
naladění karet se 100 programy  od 149 Kč 
měsíčně.
Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

N    V    R    ČNÍ

VÝPRODEJ

TRADIČNÍ

SLEVA 50%  

NA ZNAČKOVÉ OBRUBY

NOVOROČNÍ VÝPRODEJ  
ZAČÍNÁ 2. 1. 2019  

A PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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Kino Vysočina 

Klub kardiaků

Senioři ČR

Pointy

Kultura Žďár n. S.

Knihovna M. J. Sychry        

Regionální muzeum

� POŘADY PRO DĚTI
Dětské divadelní předplatné 
St 9. 1. 9.00 a 14.00; Čt 10. 1. 8.45 a 

11.00, Kino Vysočina
ÚŽASŇÁKOVI 2: Trvá 118 minut.

Ne 20. 1. 15.00, Dům kultury
POHÁDKOVÉ ZIMNÍ KRÁLOV-

STVÍ: Dětský karneval s Míšou Růžičko-
vou (děti do dvou let zdarma).

� DIVADLA
DP mimo předplatné 
Út 8. 1. 19.00, Městské divadlo / Diva-

dlo v Rytířské
FRANKIE & JOHNNY: Režie P. 

Kracik, hrají Aleš Háma a Tereza Kostková.
Neuvěřitelný příběh o začátku jedné lás-

ky… I když už máte za sebou několik zkla-
mání, pořád je naděje! 

DP ŽLUTÉ – Náhradní představení
Út 15. 1. 19.00, Městské divadlo / Agen-

tura Harlekýn
HERCI JSOU UNAVENI: Komedie 

s pověstným francouzským humorem a 
šarmem. Režie J. Novák, hrají S. Skopal, 
S. Postlerová (V. Křížová), M. Zahálka, V. 
Vydra (J. Čenský), N. Konvalinková (J. 
Boušková) ad.

DP mimo předplatné 
Út 22. 1. 19.00, Městské divadlo / Agen-

tura Harlekýn
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…: Síd-

lo premiéra na Downing Street 10 zasáh-
ne rodinná bomba. Petr Nárožný v hl. roli 
anglické komedie. Režie V. Strnisko, dále 
hrají J. Nosek (J. Štěpán, M. Zahálka jr.), 
J. Čenský (M. Zahálka), M. Málková (K. 
Sedláková) ad.

� KONCERTY
St 30. 1. 19.00, Dům kultury 
HRADIŠŤAN O SLUNOVRATU: 

Hudebně taneční pásmo na motivy básní 
J. Skácela.

� BESEDY
St 9. 1. 19.00, Kino Vysočina / Traban-

tem napříč kontinenty 
VELKÁ CESTA Z INDIE DOMŮ: 

Dan Přibáň, nejvtipnější český cestovatel, 
vypráví, jak jste ještě neslyšeli... (Předpro-
dej: www.smsticket.cz) 

� VÝSTAVY
Do 6. 1., Galerie Stará radnice
PERNÍČKY / KERAMIKA: Vánoč-

ní výstava. Otevřeno út - pá (10.00–12.00 
a 14.00–17.00); so, ne a svátky (14.00–
17.00)

St 9. 1. - ne 3. 2., Galerie Stará radnice a 
Malá galerie

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / FOTO-

KLUB FREELAND BRNO 

Otevřeno út–pá (10.00-12.00 a 14.00-
17.00); so a ne (14.00-17.00)

Do st 30. 1., Městské divadlo
VÁNOČNÍ VÝSTAVA: Práce dětí ZŠ 

a MŠ Polnička. Otevřeno hodinu před, a 
během představení.

Připravujeme na únor:

 4. 2. MIROSLAV DONUTIL

 5. 2. LUCIE BÍLÁ, recitál s klavíristou 
Petrem Maláskem (DK)

5. a 6. 2. CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA 

(DDP)

10. 2. CAVEMAN – mimo předplatné 
(vyprodáno)

11. 2. CAVEMAN – mimo předplatné 
(vyprodáno) 

14. 2. KDYŽ TEČE DO BOT (DP zele-
né)

16. 2. PLES KULTURY ŽĎÁR 

18. 2. PANE BŮH, TADY ANNA 

(vyprodáno)
20. a 21. 2. A SILLY BEAR (KM I) 
21. 2. VARIETÉ FREDA A. ANEB 

Promítání v Klubu seniorů, Dolní 165/1 
(2. patro) od 16.30 hod.

Út 22. 1. Oto Kadlec: ISCHIA - Ost-
rov na jihu Itálie, jehož raritou jsou termál-
ní prameny...

Út 5. 2. Ing. Novohradský: AUSTRÁ-

LIE - Země protinožců, 1. díl. 

Čt 10. 1. 9.00, sál DDM Horní 135/2
KLUBOVÉ SETKÁNÍ: aktuální plán 

činnosti na rok 2019, přihlášky na poby-
ty v Krkonoších, Luhačovicích, Trenči-
anských Teplicích, Mosonmagyováru, 
Znojmě aj.

Čt 24. 1. 15.00, BOwLING INGOT, 
ul. Nádražní – vedoucí M. Hrdinová. 
Více o akcích a prezentaci na www.civil-
ky.cz/zo-zdar.

Čtvrtek 3. ledna

17.00 UTOP SE, NEBO PLAV - Kome-
die (Fran. 2018, T 2D) 

19.30 THE DOORS - 50th Anniversary 
Celebration (T 2D)

Pátek 4. ledna

17.00 MARY POPPINS SE VRACÍ - 
Rodinný muzikál (USA 2018, ČD 2D)

19.30 ZNOVU VE HřE - Romantický 
(USA 2018, T 12+ 2D) 

Sobota 5. ledna

14.30 BOHEMIAN RHAPSODY - 
Last minute projekce. Hudební (V. Brit. / 
USA 2018, T 12+ 2D) 

17.00 BEAUTIFUL BOY – Životopis-
né drama (USA 2018, T 12+ 2D)

19.30 Ve spárech ďábla – Horor (USA 
2018, T 15+ 2D)

Neděle 6. ledna

14.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V 

zemi zrcadel - Animovaný (Rus. 2018, 
ČD 2D)

17.00 Filmové návraty: MOULIN 

ROUGE - Romantický muzikál (Aust. / 
USA 2001, T 12+ 2D)

Čtvrtek 10. ledna

17.00 SPIDER-MAN: PARALELNÍ 

SVĚTY – Animovaný (USA 2018, ČD 
3D)

19.30 AQUAMAN - Fantasy (USA 
2018, T 12+ 2D)

Pátek 11. ledna

17.00 CENA ZA ŠTĚSTÍ – Drama-
komedie (Čes. 2019 12+ 2D)

19.30 ROBIN HOOD - Dobrodružný 
(USA 2018, T 12+ 2D)

Sobota 12. ledna

14.30 ČERTÍ BRKO - Pohádka (Čes/
Slov. 2018, 2D)

17.00 Film na slepo pro dospělé: Neví-
te, na co jdete, nic neplatíte, můžete odejít. 
Kdo zůstane, zaplatí do klobouku částku, 
na kterou si film cení

19.30 ROBIN HOOD – Dobrodružný, 
opakování.

Neděle 13. ledna

14.30 RAUBÍř RALF A INTERNET – 
Animovaný (USA 2018, ČD 2D)

17.00 ROBIN HOOD – Dobrodružný, 
opakování.

Čtvrtek 17. ledna

14.30 Bio senior: BOHEMIAN 

RHAPSODY - Hudební (V. Brit. / USA, 
2018, 12+ 2D) 

17.00 KURSK – Historické drama (Bel. 
/ Lucem. 2018, T 12+ 2D)

19.30 Filmový klub: ZJEVENÍ - Drama 
(Fran. 2018,  T 12+ 2D)

Pátek 18. ledna

17.00 CENA ZA ŠTĚSTÍ – Drama-
komedie, opakování.

19.30 SKLENĚNÝ - Mysteriózní (USA 
2019, T 12+ 2D)

Sobota 19. ledna

14.30 LEDOVÁ SEZóNA: MEDVĚ-

DI JSOU ZPĚT – Animovaná komedie 
(USA / Indie 2018, ČD 2D

17.00 HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 

HALLOwEEN – Rodinná fantasy (USA 

St 16. 1. 18.00, odd. pro dospělé čte-
náře

STÁT SE TÍM, KÝM JSEM BYL – 
Dokument z projektu Promítej i ty!

Pětiletý Padma Angdu není obyčejný 
chlapec. Byl rozpoznán jako reinkarnace 
duchovního učitele v Tibetu. Časosběr-
ný dokument, zasazený do panoramatu 
indického Himálaje. 

Út 22. 1. 17.00, odd. pro děti a mládež
NEBOJÍM SE PSÁT  - Autorské čtení 

Bohumily Málkové (v rámci výstavy Jde-
me vám naproti).

St 23. 1. 16.00, odd. pro dospělé
MOZAIKA ŠTĚSTÍ - Seminář Andrey 

Latislavové na tvorbu mozaiky z polodra - 
hokamů (přihlášky předem v čítárně, 
akce v rámci výstavy Jdeme vám napro-
ti).

VÝSTAVY

Ne 6. 1. – St 6. 2., Čechův dům; Gale-
rie u Sychry

JDEME VÁM NAPROTI: V čem? 
*Uvolnění samoléčící síly během literár-
ně nebo výtvarně terapeutického proce-
su *Aktivním vytváření vašeho tvořivého 
světa *Využití vašich osobnostních schop-
ností pro obohacení citového života a 
duševní harmonizaci. To vše prostřednic-
tvím společné výstavy  autorek Bohumily 
Málkové a Andrey Latislavové.

Leden, odd. pro děti a ml.
„NEVADÍ, ŽE MARODÍME - STEJ-

NĚ RÁDI VYRÁBÍME“ – dílka malých 
marodů v novoměstské nemocnici.

Prostory RC Srdíčko, 

4. patro polikliniky

Family Point 
15. 1. 9.30 ZVYŠTE SVÉ ŠANCE NA 

TRHU PRÁCE: Jak napsat životopis, 
motivační dopis, jak uspět u přijímacího 
pohovoru. Lektorka Květoslava Havelko-
vá (zdarma).

Senior Point
Út a st (14.00–14.45) CVIČTE 

S NÁMI: zdravotní cvičení pod vede-
ním Aleny Vítkové (nutné přihlášky). 

Každá první středa v měsíci (2. 1.) 
ALZHEIMER PORADNA: objednáv-
ky na  tel.733 629 018

Út 8. 1. 9.00 ZIMNÍ TVOřENÍ: lek-
torka Silvie Slámová

Pá 11. 1. (9.00-10.00) ZDRAVOTNÍ 

MONITORING: měření tlaku, tuku a 
metabolického stáří orgánů.

Út 22. 1. 9.30 HOMEOPATIE V 

ŽIVOTĚ SENIORŮ: lektorka Kateři-
na Kalinová z Akademie klasické home-
opatie.

Vánoce v mladé republice
Křesťanské Vánoce oficiálně končí svát-

kem křtu Páně (13. 1.), i když zažitější 
máme svátek Tří králů (6. 1.). 

A tak můžeme svátky stylově završit 
návštěvou Regionálního muzea města. 
Do 13. 1. nabízí Tvrz výstavu o vánoč-
ních svátcích v období první republi-
ky. Uvidíme, jaké si lidé dávali dárky, 
jak vypadala štědrovečerní tabule děl-
nictva a průmyslníků, jaké pohledni-
ce si tehdy lidé posílali...a vůbec, jaké se 
dodržovaly horácké zvyky. Nechybí ani 
praktické ukázky štědrovečerní magie. 
Ve vánočním hávu je do 13. 1. i trvalá 
expozice v Moučkově domě. Prvorepub-
likový obchod má adventní sortiment, v 
měšťanském salónu je prostřeno u stro-
mečku. Kalendáře a knihy „lehčích žán-
rů“ připomínají někdejší Muzeum knihy.

Necovaný svět
Od 29. 1. bude na Tvrzi k vidění výsta-

va o síťkování, lidově zvaném necování. 
„Tato podomácká lidová výroba je spojena 
s naším městem především díky Vavřínu 
Krčilovi, vynálezci tašky síťovky. Výstava u 
příležitosti stého výročí počátku jeho živno-
tenského a obchodnického působení v Zám-
ku Žďár představí jeho činnost, spojenou 
se síťkováním a síťováním, což, jak zjistí-
me, není totéž,“ uvádí historik Stanislav 
Mikule. Spatříme zde i řadu zajímavostí z 
muzejních i soukromých sbírek. 

Žďárský uličník potřetí
Těsně před svátky vyšel třetí svazek 

knihy Žďárský uličník, věnovaný obci 
Zámek Žďár. „Dozvíte se např., kde byd-
lel fregatní kapitán von Hajek, kde se cho-
vali koně pro armádu, i kam chodívali 
cvičit zámečtí Sokolové, či jak se pracova-
lo v Hochnerově sirkárně,“ láká historik. 
Součástí knihy je stručná historie všech 
domů obce Zámek Žďár, s uvedením 
jejich majitelů, i doplňky k předchozí-
mu svazku. K dostání v Knihkupectví 
Šemrincová, v Kanzelsbergeru, či přímo 
v muzeu.  -red-

2018, ČD 2D)
19.30 SKLENĚNÝ – Mysteriózní, opa-

kování

Neděle 20. ledna

14.30 HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 

HALLOwEEN – Rodinná fantasy, opa-
kování

17.00 KURSK – Historické drama, opa-
kování

Čtvrtek 24. ledna

17.00 CESTA VEDE DO TIBETU - 
Dokument (ČSSR / Čína 1954, ČD 2D)

19.30 SLOŽKA 64 - Mysteriózní Krimi 
(Dáns. 2018, T 12+ 2D 

Pátek 25. ledna

17.00 FAVORITKA - Životopisný, his-
torický (Irsko / V. Brit./ USA 2018, T 12+ 
2D)

19.30 NARUŠITEL - Drama (Čes. 
2019, 12+ 2D) 

Sobota 26. ledna

14.30 PSÍ DOMOV - Rodinný (USA 
2019, ČD 2D)

17.00 FAVORITKA – Historický - opa-
kování

19.30 ROBIN HOOD – Dobrodružný, 
opakování

Neděle 27. ledna

14.30 OVEČKY A VLCI – Animovaný, 
rodinný (Rus. 2018, ČD 2D)

17.00 NARUŠITEL – Drama, opaková-
ní

Čtvrtek 31. ledna

17.00 ZÁHADA SILVER LAKE - Mys-
teriózní krimi (USA 2018,T 15+ 2D)

19.30 ŽENY V BĚHU - Komedie (Čes. 
2019, 2 D)

CHYTÁNÍ VĚTRU (DP komorní) 
27. a 28. 2. BÍLÝ TESÁK (KM II)

28. 2. ZAVřETE OČI, SwING PřI-

CHÁZÍ (DP žluté)

Předprodej: Pokladna DK: po, út, st 
13.00–17.00; Pokladna KV otevřena hodi-
nu před představením, do začátku posled-
ního představení (564 407 559). On-
line:www.dkzdar.cz.0



Klub českých turistů

Batyskaf

Zimní sporty Volejbal

Tipy, kam ve Žďáru Basketbal BK Vlci Žďár

ZUŠ F. Drdly      

Víkendové služby stomatologů

Hokej
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Kulturní a hudební centrum, 

nám. Republiky 11

Út 8. 1., st 9. 1. a čt 10. 1. (vždy 
19.00) Kvíz v Batyskafu

so 12. 1. 21.00 vítej 2019: Kon-
cert skupin Letrourou a Hrabě Mon-
te Crazy

Ne 13. 1. 18.00 BohoslužBa 

v Batyskafu

st 16. 1. 19.00 apalačsKá 

stezka: O nejstarší a nejdelší tra-
se v USA přijde povídat Petr Nosek.

Ne 20. 1. 19.00 slam poet

Ry No.2: Vítěz může být jen jeden. 
A rozhodne o něm porota složená 
z vás, diváků!

st 23. 1. 18.00 jemeN 2016, 

jižNí sÚdáN 2017: Setkání se 
členem týmu Lékařů bez hranic a 
primářem anesteziologicko-resus-
citačního oddělení v novoměstské 
nemocnici Dušanem Machem.

pá 25. 1. 21.00 adRiaN t. 

Bell: Koncert britského písničká-
ře žijícího v Praze.

Od ledna podraží cena kohoutko-
vé vody o 4,30 Kč za kubík. V roce 
2019 tedy zaplatíme 99,20 Kč/m3 
PV. Vodné dělá 58,00 Kč/m3 a stoč-
né 41,20 Kč/m3.

Úpravu schválilo předsednictvo 
Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) 
Žďársko na základě analýzy ždárské 
divize Vodárenské akciové společ-
nosti, a. s.

Jak ve zprávě ke zdražení vody 
vysvětluje předsedkyně SVK Žďár-
sko Dagmar Zvěřinová, cena je tvo-
řena především poplatky vybíranými 
státem a penězi odváděnými ve for-
mě nájemného vlastníkům a určený-
mi na obnovu infrastruktury. 

Podíl odvodů státu činí 26,4 % 
z ceny vodného a stočného. Jde o 
poplatky za odběr surové a pod-
zemní vody, poplatky za vypouštění 
odpadní vody a odvody na sociální 
a zdravotní pojištění, daně silniční a 
z nemovitosti. 

Podíl nájemného činí 30,1 % z 
ceny. Zahrnuje náklady na opravy 
obnovu majetku vodovodů a kana-
lizací. Náklady na provoz a údržbu 
infrastruktury činí 16,6 % (chemiká-
lie, materiál, energie...). 

Náklady provozovatele v celé kal-
kulaci činí 25,0 % (osobní náklady, 
odpisy a opravy majetku). Průměrná 
míra zisku v ceně vodného a stočné-
ho je 1,8 %.

„Nárůst ceny pro vodné a stočné plně 
respektuje podmínky udržitelnosti pro-
jektů realizovaných za pomoci dotací 
operačního programu životního pro-

Poděkování
Děkujeme panu Jiřímu Kasperovi, 

pracovníkovi odboru komunálních 
služeb Městského úřadu, za návrh a 
realizaci montáže zábradlí na scho-
dišti z ulice Komenského do sídliště 
Libušín. 

Výrazně tak zvýšil bezpečnost 
důchodců a ostatních chodců využí-
vajících tuto cestu, zejména za nepří-
znivého počasí v zimním období. 

 za důchodce f. čech

Oprava
V Poděkování přátelům za péči 

v nemoci, které v minulých ŽN na 
str. 22 vzkazovala Jitka Ž, jsme omy-
lem uvedli nesprávně jméno souse-
dů. Jmenují se Bambulovi. Za chybu 
se omlouváme.  Redakce žN

1. 1. mddr. marie Kopečná, Osová Bítýška 303 (566 536 712)
5. 1. a 6. 1. mudr. olga semerádová, Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)
12. 1. a 13. 1. mudr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
19. 1. a 20. 1. mudr. o. semerádová, Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)
26. 1. mudr. t. Konečný; 27. 1. mudr. R. Konečná, Žďárská 73, N. 

Město n/M (566 618 060) 

ordinační doba: 9.00-12.00 hod., aktuálnost zubní LPS sledujte na www.
nnm.cz, kde také najdete odkazy na zubní pohotovosti v Nemocnici Jihlava a 
Úrazové nemocnici Brno. 

Pitná voda zdražuje
středí a zajišťuje, díky nájemnému 
ve výši 104.835.000 Kč, nejnutnější 
finanční zdroje pro obnovu a rekon-
strukce vodohospodářského majetku 
svazkových obcí,“ uvádí předsedky-
ně svazku s tím, že růst ceny znač-
ně ovlivňuje i skokové zvýšení ceny 
elektrické energie o víc než 30 %, 
cena povrchové vody i ceny pohon-
ných hmot, chemikálií, i nárůst 
mezd...

Čtyřčlenná rodina 
Co bude změna znamenat pro čtyř-

člennou rodinu, si lze lehce vypo-
čítat. Pro názornost vycházíme z 
průměrné denní spotřeby 100 litrů 
na osobu a den. Vzhledem k tomu, 
že někteří členové rodiny tráví víc 
jak třetinu dne mimo dům, faktic-
ký dopad může být mírnější. výpo-

čet: 100 l x 365 dní = 36.500 l = 36,5 
m3.x 99,20 Kč = 3.621 Kč/osobu/

rok x 4 = 14.483 Kč/rodina/rok 
(tj. o 628 Kč více jak loni).

 
Cena v pěti letech

A zde je přehled, jak se žďárská 
cena PV vyvíjela v posledních pěti 
letech. Cena se skládá z vodného 
(úplata za výrobu a distribuci pitné 
vody z veřejného vodovodu) a stoč-
ného (úplata za odvod odpadní vody 
veřejnou kanalizací, její vyčištění 
v ČOV ap..).

V roce 2013 jsme ve Žďáře za 
kubík pitné vody zaplatili 84,40 Kč, 
v roce 2014 voda podražila na 88,40 

Kč/m3, v roce 2015 jsme zaplati-
li 89,90 Kč/m3 a v roce 2016 voda 
stála 92,60 Kč/m3. Pak se cena vody 
po dva roky 2017 a 2018 udržela na 
stejné výši 94,90 Kč/m3. -lko- 

(město)

Út 1. 1. 17.30, nám. Republiky
Novoroční ohňostroj: 

Tradiční společné uvítání nového 
roku ve Žďáře.

(farnost sv. prokopa)

Ne 13. 1. 16.00, kostel sv. Proko-
pa

KoNceRt ReNesaNčNí a 

BaRoKNí duchovNí hud

By: Účinkuje mužský PS Novocan-
tus Nové Město n. M. a brněnský 
host Castello in Aria.

(ŘK farnost zámek)

st 16. 1. (19.00-21.00) poutní 
kostel na ZH

NiKodémova Noc: Kostel 
otevřený k tichému rozjímání, mod-
litbě a duchovnímu rozhovoru.

(církev čsl. husitská)

čt 17. 1. 16.00, Husova kaple, 
Kopečná 13  

posledNí domovy: Příběhy 
židovských rodin, které žily ve Žďá-
ru n. S. a staly se oběťmi holocaus-
tu. Slovem i obrazem provede Jan 
Jarolím.

(Windsurfing club velké dář-

ko)

so 19. 1., ovál u zimního stadionu 
Žďár n. S.

dRAGoN Boat RAce oN 

ice: 1. zahajovací závod Seriálu 
závodů dračích lodí Vysočiny 2019, 
který je zároveň 5. ročníkem světo-
vého závodu (kromě Číny), 1. Mis-
trovstvím Evropy a 4. Mistrovstvím 
ČR.

Akce potřebuje mrazivé klima, 
takže náhradní termín je 16. 2. 
2019. -lko-

BK vlci žďár n. s.

hala 2. zŠ, stalingrad:

� so 5. 1. 9.00 a 11.00 vlčata – tiš-

nov, OP mini žákyně U 11
16.00 vlčice – ostrava B, liga juni-

orek U 19
� Ne 6. 1. 10.00 vlčice – Basket 

ostrava, liga juniorek U 19
� so 19. 1. 8.30 a 10.00 vlčata – Kp 

Brno - OP mini žákyně U 11 11.30 
vlčata – Blansko, OP mini žáci U 11

14.30 vlčata – vyškov, OP mini žá-
ci U 11 

18.00 vlci „B“ – třebíč, JM liga 
mužů

� Ne 20. 1. 10.00 vlci „B“ – huso-

vice, JM liga mužů
� so 26. 1. 10.00 a 12.00 vlčice – 

Šlapanice, Regionální liga kadetek U 
17 

18.00 vlci – Kutná hora, 2. liga 
mužů

� Ne 27. 1. 10.00 vlci – poděbra-

dy, 2. liga mužů.

V programu nejsou zahrnuty nad-
stavbové části soutěží ligy juniorů a 
juniorek U 19 a ligy kadetů U 17. Roz-
losování soutěží až v polovině ledna.

Rozlosování extraligy žáků U 14 
bude známo koncem prosince.

Změna začátků utkání vyhrazena. 
Sledujte místní tisk či nástěnku v hale 
u 2. ZŠ.

Bruslení veřejnosti

1. 1. (14.00-15.30)
6. 1. (14.00-15.30)

V době tisku ŽN byl znám jen 
rozpis veřejného bruslení na první 
týden v lednu. Sledujte dále www.
sportispo.cz. 

pro běžkaře

Vyznavači bílé stopy míří do Ski 
regionu Žďársko. Na www.skizdar-
sko.cz najdete užitečné informace 
o lyžařských tratích v okolí města 
a o jejich stavu v lednu, a za přízni-
vých sněhových podmínek o úpravě 
běžeckých stop. -lko-

hokej 

sKlh žďár n. s. (zR)

muži – 2.liga

so 5. 1. 17.30 ZR - HC Orlová
so 19. 1. 17.30 ZR - Draci Šumperk
st 30. 1. 18.00 ZR - IHC Písek

dhl extraliga juniorů

pá 4. 1. ZR - AZ Havířov
so 5. 1. ZR - HC Olomouc

eliod extraliga dorostu 

čt 10. 1. ZR - BK H. Brod
čt 17. 1. ZR - BK Ml. Boleslav

Nábor malých hokejistů

a hokejistek

tréninky: So a Ne dopoledne; St 
dle rozpisu ledu (více na www.hokejzr.
cz). Vybavení: brusle, hokejka, rukavi-
ce (stačí i lyžařské), přilba (i cyklistic-
ká)Veškeré tréninky zdarma, možnost 
bezplatné zápůjčky výstroje.

Út 1. 1. Novoroční výšlap na pepe-

rek (16 km) 9.00 MěÚ
so 5. 1. vycházka kolem žďáru (10 

km) 9.00 MěÚ
so 12. 1. cestou do neznáma (12 

km) 8.15 nádraží ČD
so 19. 1. Kostelec u jihlavy - čeří-

nek (14 km) 7.15 nádr. ČD
so 26. 1. žďár nad sázavou – Nové 

veselí (12 km)9.00 nádr. ČD 
so 2. 2. sobiňov (10 km) 7.15 

nádraží ČD
Vycházky jsou určeny pro veřejnost, 

každý jde na vlastní nebezpečí. Změna 
programu vyhrazena.

tělocvična zŠ palachova

so 12. 1. 9.00, Bedřichov - Štoky 
(krajský přebor – ml. žačky)

Ne 13. 1. 9.00, H. Brod - KCTM 
Vysočina (kraj. přebor – st. žačky)

so 26. 1. 10.00 a 13.00, Jihlava 
(krajský přebor – muži)

Ne 27. 1. 10.00 a 13.00, 3. kolo 
play-off (kraj. přebor – juniorky).

čt 31. 1. 17.00, Sál ZUŠ 
KlavíRNí KoNceRt pavla 

zemeNa

Základní umělecká škola zve příz-
nivce krásné hudby na 

vystoupení vynikajícího studen-
ta Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně. Na programu: Janá-
ček, Rachmaninov, Skrjabin.

Vstupné dobrovolné.

Z vašich dopisů
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