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Žďáráci rozhodnou
o 600 tisících

na zlepšení míst
Žďáráci mají nyní v rukou částku 

600 tisíc korun z městského rozpoč-
tu, které mohou směřovat do vylep-
šení svého okolí. Startuje již třetí 
ročník participativního rozpočtu.

Informativní setkání se koná 9. 
4. v knihovně, návrhy projektů lze 
podávat během června. Na začátek 
září je v plánu prezentace návrhů a 
veřejná diskuze, v říjnu zveřejnění 
návrhů a online hlasování. Výsled-
ky  půjdou v listopadu do rady 
města a pak budou zveřejněny.

Letošní novinkou je zastropová-
ní projektu do plné výše 600 tis. 
Kč. Znamená to, že částku může 
získat jediný projekt, nebo i více 
projektů, které v součtu nepřekro-
čí sumu. 

Realizace projektu je prodlouže-
na z 12 na 24 měsíců. Žďáráci usi-
lují hlavně o obnovy a moderni-
zace sídlištních hřišť. Nelze však 
současně žádat o dotaci a zároveň 
o podporu z participativního roz-
počtu.  -lko-

Letos v dubnu se to sešlo tak, 
že se budeme bavit hned něko-
lika jarními lidovými tradice-
mi. Jako první nastane  veliko-
noční  týden.   

� Lenka Kopčáková

Žďárské Velikonoce otevře v úterý 
16. 4. tradiční výpravná pašijová hra  
Co se stalo s Ježíšem v přírodním 
areálu na Libušíně. Od čtvrtka 18. 4. 
mají školáci a studenti velikonoční 
prázdniny, Velký pátek je již zavede-
ným svátkem a volno se prodlouží až 
do Velikonočního pondělí.     

Uplyne týden a již  na návrších 

zaplanou vatry. Na Filipojakubskou 
noc se můžeme těšit v úterý 30. 4. i 
ve Žďáře.  Opět v přírodním areálu 
Libušín. Při městské veselici  s dět-
skými soutěžemi a koncertem pro-
běhne volba Miss čarodějnice a nebe 
ozáří ohňostroj. 

Žďár zatím nezavedl tradici stavě-
ní  máje jako se děje už třeba v kraj-
ské Jihlavě. Ale objevují se jisté inici-
ativy. Tak snad příště. Vysoké májky 
ale ozdobí návsi v Mělkovicích a na 
Veselíčku. Takže pokud chceme, um 
místních mužů  můžeme sledovat 
naživo. 

Vše ale začíná čarodějnickými 
vatrami. Tato zábava  dle etnografů 

vznikla až někdy koncem 18. století. 
Od středověku měli lidé z čarodějnic 
respekt. Veřili, že noc z 30. dubna na 
1. května je kouzelná a zlé síly mají 
větší moc než jindy. Proto upalovali 
loutky čarodějnic na hranici a přeří-
kávali:  Hoř ohníčku hoř~ všechno 
zlé umoř!

Pozapomenuté tradice popisují 
Alena Vondrušková  a Kamila  Sko-
pová  ve své knize  České zvyky a 
obyčeje.

Dříve se 1. května slavil svátek sv. 
Filipa a Jakuba. Odtud název Fili-
pojakubská noc. Někdy se také 
říká  Valpuržina noc. To podle aba-
tyše Walburgy, která proslula jako 

ochránkyně před kouzly a čaroděj-
nictvím.

O Filipojakubské noci  i na Prv-
ního máje lidé prováděli magické 
praktiky na ochranu sebe, zvířat i sta-
vení. Pálili smetí,   zastrkávali  svěce-
né kočičky za trám, či kreslili kruhy 
a kříže na vratech. Také temné síly 
zaháněli práskáním  bičem.

Dnes vládne při  Filipojakubské 
noci veselá nálada a čarodějnice se 
utkají v soutěži krásy.  Ohně se čas-
to spojují s průvodem, hudbou, sou-
těžemi  a přehlídkou čarodějnických 
kostýmů.  Někdy bývá akce propoje-
na i s náročným  stavěním máje. 

 (Pokračování na str. 2)

NA VÝZDOBĚ májky si dávají ve Veselíčku záležet. Dle lidové tradice je symbolem mládí a lásky.  Vztyčování vysokého 
máje postaru tyčemi stojí za viděnou.  Foto: archiv Veselíčko

Velikonoce, Filipojakubská noc a Máje
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(Dokončení ze str. 1)
Příprava a ozdobení májky mělo 

vždy v lidové tradici přesná pravidla.  
Májku ozdobenou věncem z chvojí a 
fábory pak mladí muži bedlivě hlída-
li, aby jim ji vetřelci ze sousední ves-
nice nepodťali.  Mládenci  také stavě-
li menší májku před vraty své milé.

Více  ŽN zjišťovaly v okolí. „V úte-
rý 30. dubna pořádáme zábavný večer 
spojený s pálením čarodějnice a sta-
věním májky,“ informuje  předseda 
Osadního výboru v Mělkovicích  Jan 
Zástěra.  

Tradici potvrzuje i předsedkyně 
Osadního výboru (OV)  Veselíčko 
Jana Blažíčková. Stavění máje u nich 
probíhá  vždy 1. května, v režii  míst-
ních hasičů a za přispění OV. Dřívěj-
ší tradice se na Veselíčku obnovila v 
roce 2012.

„S touto akcí je spojeno setkání obča-
nů. Začíná v odpoledních hodinách 
chystáním máje – odstraňováním kůry 
ze stromu, vytvořením věnce ze smrko-
vých větviček, zdobením věnce pomo-
cí mašlí,“ popisuje. Strom na májku 
většinou věnuje občan Veselíčka ze 
svého lesa. Kácení stromu probíhá 
již v předstihu při chystání vatry na 
čarodějnice.

„Májka se vztyčuje ručně pomocí tyčí, 
a  jištěna je traktorem, nebo bagrem. 
Na vrcholku je osazena vlajka ČR,“ 
uvádí předsedkyně. Během odpo-
ledne bývají pořádány soutěže pro 
děti, po úspěšném vztyčení následu-
je sousedské posezení na hřišti, kde 
májka stojí. Májka je dobře zajiště-
na proti pádu,  aby zdobila Veselíčko 
celý měsíc květen. O víkendu po 31. 
5. bývá májka  skácena , což je opět 
spojeno se setkáním místních.   

Na tradiční akci minulých let se 
můžeme podívat na webech obou 
místních částí.  Kdysi stavívali máj-
ku i v Radoníně, ale jak říká předse-
da OV Lubomír Mokrý, už kolik let 
se tradice nekoná. 

Dotaz ŽN putoval i do Horáckého 
muzea v Novém městě na Moravě.  
Jak říká etnografka Alice Hradilo-
vá, u nich ve městě se máje nestaví.  
„Tradice májek je ale živá v okolních 
vesnicích. Třeba v Kadově a na Fry-
šavě se staví vysoká máj před Svato-
jakubskou nocí. Hoši,  kteří ji postavi-
li, u ní celou noc hlídkují, aby jim jí ze 
sousední vesnice nezbořili. Sami někdy 
podniknou pokus o zboření májky sou-
sedům,“ popisuje.

Velikonoce, Filipojakubská...

Výstavu trofejí ulovené zvěře v 
okrese Žďár nad Sázavou za rok 
2018 jsme si mohli prohlédnout 
během předposledního březnové-
ho víkendu ve velkém sále Hasičské 
pojišťovny. Pořádal ji Okresní mys-
livecký spolek. 

Ulověná zvěř je z téměř 130 zdej-
ších honiteb a k vidění bylo kolem 
1.400 trofejí, mnohé s oceněním 
CIC.  Zejména děti nejvíce upouta-
ly  vycpaniny jelena, daňků a muflo-
nů. 

Výstavu provázely i zajímavosti  
o  kondici zvěře a ukázky nemocí 
černé zvěře.  Odborná porota kon-
statovala, že na Žďársku je chována  
velmi kvalitní zvěř.

Počátek historie hodnocení lovec-
kých trofejí sahá do konce 19. stole-
tí, kdy vznikaly první lovecké kluby 
a spolky, vycházely i první mysli-
vecké časopisy. Tehdy bylo cílem 
vypracovat jednotné hodnotitelské 
metody a zrodila se Mezinárodní 
myslivecká rada – CIC.  -lko-

TROFEJE ulovené zvěře nedávno přilákaly laickou veřejnost na tradiční mysli-
veckou výstavu ve Žďáře. Na snímku třiapůlletý Mareček.
  Foto: Lenka Kopčáková 

Myslivecké trofeje zaujaly
Ve spojitosti s horkými a suchý-

mi léty posledních let si v Česku 
stále častěji začínáme uvědomovat 
problém tzv. městských tepelných 
ostrovů.
� Lenka Kopčáková

Byť je Žďár nad Sázavou zasa-
zen do přírody severu Vysočiny, 
problém se týká i jeho. Navíc kvů-
li kůrovcové kalamitě řídnou nebo 
mizí lesy v okolí, které dosud vytvá-
řely přívětivější klima.

Na nás je nyní ovlivnit budouc-
nost životního prostředí města. Za 
poslední desetiletí se velmi rozšířily 
vybetonované, dlážděné či asfaltové 
plochy centra, okolí firem, parko-
višť a komunikací... Jen si vzpomeň-
me, co při průtržích dokáže voda ze 
střech a ploch, která se nemá kam 
vsáknout.

Hlavní příčinou městských tepel-
ných ostrovů je překrytí původní 
plochy vegetace pozemními komu-

nikacemi a budovami. A čím tmav-
ší povrchy, tím více absorbují dopa-
dající světelné a tepelné záření.

Za horkých dnů takové povrchy 
své okolí oteplí o 5 až 10°C. Kvůli 
postupnému uvolňování sálají plo-
chy teplo hlavně po západu slunce 
a v průběhu noci. Ale to každý z nás 
poznal sám.  Horké léto ve městě 
se stále hůře snáší. Na nás lidi mají 
městské tepelné ostrovy negativní 
vliv, zejména senioři a děti trpí pře-
hřátím a dehydratací.

Trendem posledních let je účinek 
tepelných ostrovů zmírňovat tzv. 
zelenou zástavbou. Tedy pásy, hrad-
bami či skupinami vysokých stro-
mů a keřů. Ty vytvářejí příjemný 
stín a prostředí k relaxaci. Evropská 
města, která začala v tomto smyslu 
činit již před lety, mohou potvrdit, 
že vzrostlá zelená zástavba dokáže 
teplotu v ulicích snížit až o 4°C. 
Více k tématu v anketě zastupitelů 
na str. 14.

Kde chybí zeleň, hřejí betony

Loni se na Žďársku vytěžilo 7.500 
m3 dřeva, což je trojnásobek oproti 
normálu. 

Žďár vlastní asi 280 ha lesa zvlášt-
ního určení, tedy k rekreačním úče-
lům. Porost je tvořen z 80 % smr-
ky, a právě ty jsou v kůrovcovém 
ohrožení.  Na Vysočině totiž i nadá-
le hrozba trvá a očekává se výlet 
další generace lýkožrouta smrkové-
ho. 

Jak informuje místostarostka Lud-
mila Řezníčková, zodpovědná za 
oblast životního prostředí měs-
ta, v roce 2018 bylo kvůli kalami-
tě vytěženo na Žďársku 6000 m3 
kůrovcového smrkového dřeva. Je 

to obrovské číslo, běžně se těží do 
2000 m3.

..
„Loňská nahodilá těžba činila asi 

1500 m3. A to neprobíhala běžná 
těžba. V roce 2019 budeme provádět 
jen těžbu nahodilou,“ říká a na mys-
li má odstraňování škod po lednové 
vrcholkové kalamitě a polomech v 
lesích Žďárska. 

Město má dle Řezníčkové výhod-
nou smlouvu s odběratelem dřeva, 
který za kalamitní dřevo platí část-
ku jen o málo sníženou oproti nor-
málu. Hospodaření je tedy relativ-
ně v zisku, ale Žďár musí vynaložit 
prostředky na nebývalý nákup saze-
nic.

Kvůli zranitelnosti smrků jsou v 
náhradní výsadbě až ze 40 % saze-
nice listnatých stromů. K monokul-
tuře se již Žďár nehodlá vracet. 

„V našich lesích vzniklo asi 11 hek-
tarů holin. Sazenicemi stromků jsme 
se předzásobili, protože náš lesní 
správce dobře předvídal, že sazenice 
nebudou,“ uvádí místostarostka.

Žďár má tedy  připraveno 3600 ks 
sazenic, většinou dubu, buku a javo-
ru klenu. 

Výsadbu běžně provádí firma 
najatá na lesní těžbu, ale v této 
mimořádné situaci radnice zvažu-
je i variantu, že se obrátí o pomoc  
na školy. „Pořádáme pravidelně akci 

S lesníkem do lesa, takže naše žďár-
ské děti vědí, co znamená les a jak se 
o něj pečuje,“ doufá ve vstřícné gesto 
místostarostka. 

Na Žďársku je situace velmi vážná, 
kůrovcová kalamita postihla hlav-
ně Nížkovsko a Bohdalovsko. Zima 
byla naštěstí příznivá a současně 
jsou vláhou nasycené svrchní vrst-
vy půdy.  A to je dobře, při dostat-
ku vláhy jsou stromy samy schopné 
částečně  kůrovci odolávat. Brouka 
prostě zalijí pryskyřicí. 

O vývoji situace v lesích rozhod-
nou další měsíce a Žďár chce být  
připraven a lesní porost dále nahra-
zovat. -lko- 

Holiny v lesích Žďárska osázejí listnáči
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Soutěž Řidič Vysočiny se v letošním roce uskuteční v sobotu 27. dubna. Jedná 
se již o 23. ročník. 

Má tři kategorie, osobní automobily s dvoučlennou posádkou, motorky do 
125 kubických centimetrů a motorky s obsahem nad 125 kubických centime-
trů. 

Řidiči si v soutěži zejména procvičí své znalosti a řidičský um. Soutěž si dala 
za cíl ověřit a případně rozšířit znalosti a dovednosti řidičů. Má také úkol, aby si 
motoristé uvědomili, jaká rizika na ně při běžném provozu číhají. Zanedbatelný 
není ani pocit z příjemně stráveného dne.   -zt-

23. ročník Řidiče Vysočiny
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Staráte se doma o dlouhodobě 
nemocného člena rodiny? Pak jis
tě uvítáte radu, jak předcházet pro
leženinám, čili dekubitům. 

Ty jsou vždy bolestivou komplika
cí a velmi těžko se léčí. Lépe je vůbec 
nedopustit, aby proleženina vznikla.

Cenné informace k prevenci pro
leženin se můžeme dozvědět při 
Dnu zdraví v novoměstské nemocni
ci v úterý 16. dubna. Tématem bude 
kvalita života u nevyléčitelně nemoc
ných pacientů a paliativní péče. 

Akce v Nemocnici Nové Město na 
Moravě startuje v 10 a potrvá asi do 
15 hodin. Skládá se ze dvou částí. 

Sociální pracovnice nemocnice 
otevře v chirurgické recepci impro
vizovanou poradnu. „Zájemci se 
mohou třeba zeptat, na jaké služby má 
dlouhodobě, nebo nevyléčitelně nemoc-

ný pacient nárok, a kde mu je poskyt-
nou,“ nabízí Tamara Pecková, tisková 
mluvčí nemocnice. 

K vidění budou zdravotnické po
můcky, které nabízí nemocniční sklad,  
nemocniční lékárna organizuje ochut
návku nutridrinků. 

„Naše výživová poradkyně tentokrát 
nebude měřit obsah tuku v těle, ale pora-
dí, jak by měl vypadat jídelníček staršího 
člověka,“ říká mluvčí. 

Při akci si my návštěvníci můžeme 
nechat změřit tlak a možná bude pro 
nás překvapující kontrola správné 
hygieny rukou. „Prohlédnout si ruce 
pod UV lampou je vždy velmi atrak-

tivní. Umět si správně mýt ruce je vel-
mi důležité nejen pro zdravotníky, ale 
také pro veřejnost,“ říká epidemio
ložka nemocnice Šárka Vidergotová. 
Své služby na recepci odprezentuje i 
Oblastní charita Žďár n. S. a Domácí 
hospic Vysočina. 

Druhá část Dne zdraví se přesu
ne pod heliport. Od 10 a 14 hodin 
v zasedací síni zazní přednášky. 
„Tématem bude např. prevence deku-
bitů v domácí péči, představíme pali-
ativní péči, na jejíž rozjezd nemocnice 
získala od nadačního fondu Avast dva 
miliony korun,“ uvádí Tamara Pecko
vá. 

Přednášku s krátkým kvízem také 
připravuje primář onkologie. O své 
práci budou mluvit i zástupci Chari
ty a Domácího hospice.  -lko-

Den zdraví v nemocnici 
16. 4. (10 – 15 hod.)

Do boje proti dekubitům Nová tajemnice
Městský úřad ve Žďáře n. S. vede 

od 1. března nová tajemnice JUDr. 
Martina Hostomská. Je podříze
na starostovi, radě a zastupitelstvu. 
Zodpovídá za činnost úřadu a pra
covněprávní vztahy zaměstnanců. 
Zodpovídá za plnění úkolů MěÚ v 
samostatné působnosti a v přenese
né působnosti výkonu státní správy.

 -lko-

Naší české a československé koru
ně je rovných sto let. Zrodila se přes
ně 10. dubna 1919, půl roku po vzni
ku samostatného státu. 

Pod novým zákonem o běhu a 
správě platidel v československém 
státě č. 187/1919 Sb. byli podepsá
ni velikáni první republiky: Masa
ryk, Švehla a Rašín. Korunou jsme 
se odloučili od rakouskouherského 
peněžního systému.

Prvním penízem nového státu byla 
100korunová státovka z 15. dubna 
1919. Překvapením je, že 1 Kč neby
la z počátku mince, ale papírová stá
tovka. První korunová mince se 
objevila až v roce 1922.

Po vniku československé měny 
byly rakouskouherské bankovky 
postupně stahovány, kolkovány a 
nahrazovány. První skutečnou ban
kovkou (nikoli státovkou) byla dva
cetikoruna z října 1926. Bankovky I. 
a II. série se řadily mezi nejkrásněj
ší a spolupracovali na nich Alfons 
Mucha, Max Švabinský, Otto Gut
freund či Otakar Španiel.

Symbolem letošních oslav v režii 

jedNA koruna československá nebyla 
hned mince, ale papírová státovka.

 Zdroj: archiv ČNB

Koruna slaví v dubnu sto let
Unikátní výstava na Pražském hradu

Život na podmáčených loukách 
nyní a v minulosti. Péče o přírod
ně cenná území Žďárska, vzájemná 
pomoc mezi odborníky, praktiky a 
veřejností.. To je téma putovní foto
grafické výstavy v kině Vysočina.

K vidění je do 13. dubna a pořádá ji 
Sdružení Krajina sídlící v nedalekých 
Počítkách. 

„Chceme veřejnost informovat o naší 
práci, vysvětlit, proč je péče o krajinu 
důležitá a podnítit v lidech zájem o 
praktickou ochranu přírody,“ vysvětlu
je jedna z aktérů Darina Coufalová.

Spolek se stará o kosení, vyřezávky 
cenných území a zajišťuje tak pod
mínky pro život mnoha vzácných a 
ohrožených druhů rostlin a živoči
chů. 

„Na velkoformátových fotografiích 
představujeme jednotlivé aktivity jako 
kosení, výsadbu či budování tůní. Také 
historické souvislosti péče o krajinu,“ 
říká Darina Coufalová.  -lko- 

Péče o přírodně 
cenná území

Do práce na kole,
registrace do 30.4.
Žďár se letos již počtvrté zapojí do 

národní kampaně s názvem Do práce 
na kole s podtitulem Zdravé město.

Sestavte s kolegy tým o 2 až 5 čle
nech a zaregistrujte se do 30. 4. na 
www.dopracenakole.cz, kde najdete 
pravidla soutěže. Účastnit se mohou 
i jednotlivci. 

„Motivuje nás vzrůstající zájem 
účastníků. V roce 2016 jsme začínali s 
57 soutěžícími, loni jich bylo 81,“ říká 
místostarosta Josef Klement. Akce 
potrvá celý květen, dle dosažených 
km a cest nad 66% účastníci postou
pí do slosování o ceny. Těmi jsou ve 
Žďáru návštěva pivovaru, snídaně a 
trička. Akci pořádá Místní agenda 
21, Žďár vložil 5 tis. Kč z programu 
Aktivně pro Žďár. -lko-

Smutné procházky
žďárskou krajinou 

Duben je měsíc, kdy se příroda pro
bouzí. V souvislosti s posledními 
suchými léty si uvědomujeme křeh
kost této rovnováhy. 

Mám rád les a procházky krajinou 
Žďárských vrchů a taktéž v přímém 
okolí našeho města jsou pro mě tou 
nejlepší relaxací a baterií. Jenže kro
mě krásných chvilek v přírodě jsem si 
všimnul, že v místech, kde jsem musel 
v minulosti přeskočit lesní potůček či 
obejít vlnící se mokřad, teď spolehlivě 
projdu suchou nohou. 

Prognózy vývoje klimatu hovoří jas
ně. Při stávajícím množství srážek a 
zvyšující se teplotě se více vody odpa
ří. Na špatné situaci se podepisuje i 
degradace půdy. Po vyschlé hlíně či 
lesní půdě udusané těžkými stroji ste
če voda rychle a nevsákne se. 

Již několik let se o tomto jevu mluví 
a též se ví, že nejlepší ochranou před 
suchem, ale i povodněmi je zadržení 
vody v krajině. Čiňme tedy – než bude 
pozdě. Michal Hubert Zrůst,

 předseda Mysliveckého spolku ve 
 Vysokém a tč. student

  Fakulty lesnické a dřevařské.
 (Autor je zastupitelem za ČSSd)

Tenkrát na poliklinice
Původně byla v podmínkách měs

ta sanitka s lékařem. To již naplatí a 
Žďár musí respektovat nevýhodnou 
smlouvu. 

Kraj Vysočina, zřizovatel Záchran
né služby přesunul v roce 2008 
základnu rychlé lékařské pomo
ci z Nového Města do Žďáru, kde 
doposud existovalo stanoviště 
dvou sanitek v budově Hasičského 
záchranného sboru. Tyto prostory 
byly nevyhovující stavem, legisla
tivně i dispozičně. Tak se základna 
RLP umístila na Polikliniku. Kraj 
zrekonstruoval zhruba za 3 mil. Kč 
prostory doposud částečně prona
jaté i nevyužité, ve sklepním pod
laží, tam kde je rehabilitace. 

Starosta Brychta podepsal smlou
vu o pronájmu na 30 let – bezplat
ně! Přijal princip, že je to 100% 
oplátka za investici, kterou by 
Kraj Vysočina musel jistě realizo
vat i jinde, aby dostál své zákonné 
povinnosti. De facto to odpovídá 
ročnímu nájmu 500 Kč za m2, zafi
xovanému na 30 let, bez možnosti 
standardní výpovědi. V identických, 
ještě nerekonstruovaných prosto
rách, platila firma snížený nájem, 

ale ve výši 600 Kč za m2, s dvoumě
síční výpovědní lhůtou. Běžný roční 
nájem v budově Polikliniky je zhru
ba 1.500 Kč za m2. 

Proč město např. neinvestovalo 
do své budovy z vlastního? Investi
ce by se městu vrátila a Poliklinika 
p. o. města měla získat např. další 3 
mil. Kč ze stále netržně sníženého 
nájmu ve výši 1000 Kč za m2 od stej
né příspěvkové krajské organizace 
s rozpočtem 400 miliónů. Nebo by 
se rekonstruované prostory prona
jaly za průměrný nájem poskytova
telům zdravotních služeb, což by byl 
navíc příjem 6 mil. za 30 let mimo 
investici. Kraj by si zajistil povinnou 
základnu v bývalém okresním městě 
na méně prestižní adrese. 

Takhle se v minulosti vůbec neu
važovalo a v současnosti? Kraj ome
zuje zdravotní péči pro Žďáráky. 
Od letoška máme ve městě zase jen 
dvě sanitky bez lékařů. Pro měs
to od počátku nevýhodná a hloupá 
smlouva o pronájmu rychlé lékařské 
pomoci, i když už žádné lékaře na 
záchrance nemáme, musí platit stále 
a beze změn. 

 MUDr. Radek Černý,
  radní města za ODS.

Z vašich dopisů redakci

České národní banky je druhá nej
větší zlatá mince na světě v nominál
ní hodnotě 100 milionů korun. Od 
února je k vidění na unikátní výstavě 
v Císařské konírně Pražského hradu. 

 -lko-

SyMboleM letošních  oslav je druhá 
největší zlatá mince na světě v hodnotě 
100 miliónů korun.

ÚdRŽbA podmáčených luk okolo 
žďárského Staviště.
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30. výročí sametové revoluce – duben 1989

Žďárské noviny již počtvr-
té přináší seriál k letošnímu 
30. výročí sametové revoluce. 
Zde je duben 1989 doma a v 
zahraničí. Pojďme si společně 
zavzpomínat.

� Lenka Kopčáková

Opět čerpáme ze zápisků žďárské-
ho disidenta Víta Bohumila Homol-
ky, ze Zpravodaje města Žďáru n. S., 
webů Ústavu pro studium totalit-
ních režimů a www.totalita.cz (M. 
Sígl) a dobového tisku.

Československo
� U městského soudu v Praze 

jsou souzeni aktivisté J. Petrová, 
V. Chramostová, L. Šilhánová, H. 
Marvanová či T. Dvořák. Pronásle-
dován je F. Stárek, vydavatel sami-
zdatového časopisu VOKNO...Za 
uvězněné narůstají protestní hla-
dovky.

� Je založen Výbor na podporu 
žádosti Václava Havla o podmíněné 
propuštění z výkonu trestu. Členy 
jsou osobnosti oficiální kulturní a 
vědecké sféry. 

� Listováno Chartou 77 (doku-
ment 28/89)

- Kritika devastace židovských 
kulturních památek.

- Osmá výzva na záchranu života 
Stanislava Devátého, který drží ve 
vězení protestní hladovku.

- Vzpomínková stať k prvnímu 
výročí smrti Pavla Wonky. 

- 21. pozdrav sjezdu Radikální 
strany v Budapešti.

- Protest prvnímu tajemníkovi 
Komunistické strany Gruzie pro-
ti  nasazení armády k potlačení 
demonstrací.

� V dubnu 1989 neoficiální 
Lidové noviny přináší článek Fran-

tiška Horského „Konečně pravda o 
Katyni“. Odhaluje tragédii polských 
důstojníků zavražděných nikoliv 
Němci, ale NKVD v Katyňském 
lese.

� ČSSR navštívila delegace 
z Vatikánu pod vedením arcibis-
kupa Francesca Colasuonneho. 
Distancuje se od prorežimních cír-
kevních hodnostářů u nás.

� Aktivista Stanislav Devátý 
(budoucí šéf BIS) už skoro měsíc 
drží hladovku na protest proti 
absurdnímu právnímu stavu v zemi.

Je propuštěn z vazby, hospitalizo-
ván a uměle vyživován. Bude vyšet-
řován na svobodě pod přísným 
dohledem.

� Samizdatové Lidové noviny 
přinášejí rozhovor s Václavem Hav-
lem z ruzyňské věznice. Nepíše ny-
ní nic, nemá jistotu, že by se texty 
dostaly ven ve správné podobě. 

� Alexander Dubček, představi-
tel Pražského jara ´68 promluvil v 
maďarské televizi. Obhajoval svoji 
reformní politiku a odmítl nařčení, 
že KSČ pod jeho vedením dopusti-
la nástup kontrarevoluce v ČSSR. V 
Evropě jeho slova vyvolala senzaci, 
doma nenávistnou kampaň. Rudé 
právo přineslo článek pod názvem 
Klamal tehdy, klame nyní...

� Generální tajemník ÚV KSČ 
Miloš Jakeš předkládá straně alar-
mující informaci o vývoji bezpeč-
nostní situace v ČSSR. Zatímco 
koncem roku 1988 tu působilo 22 
opozičních seskupení, nyní je to již 
80 samizdatových periodik.

� Čs. skauti a junáci vydávají 
první číslo samizdatového časopi-
su Čin. Vyzdvihují v něm poslání 
hnutí na podporu rozvoje osobnos-
ti mladých lidí.

� Na česko-maďarské hranici 
jsou zadrženi aktivisté Petr Uhl, P. 

Pospíchal a Jiří Urban, kteří se chtě-
li sejít v Budapešti s maďarskými 
kolegy a zpracovat stanovisko pro 
jednání v Londýně. 

� Premiér Ladislav Adamec 
po svém průzkumu ve vybraných 
závodech oznámil, že si žijeme nad 
poměry a životní úroveň neodpoví-
dá výkonnosti naší ekonomiky. „…
nevyhneme se nepopulárnímu utaho-
vání opasků,“ oznamuje mj. Záhy se 
začne zdražovat.

� Konají se doplňovací volby do 
Sněmovny lidu a Sněmovny národů 
Federálního shromáždění, České a 
Slovenské národní rady. Ověřuje se 
nový volební systém. Z dvaceti kan-
didátů je zvoleno devět poslanců 
při 95,3% účasti.

Zahraničí
� Jasir Arafat je v Tunisku zvolen 

prezidentem státu Palestina.

� Vojska Ministerstva vnit-
ra SSSR zasahují v Tbilisi proti 
demonstrantům - 20 mrtvých. 

� Katastrofa na fotbalovém sta-
dionu v anglickém Sheffieldu. Při 
semifinále fotbalového FA Cupu je 
ušlapáno a umačkáno 96 lidí, někte-
ří se udusí vstoje a 170 lidí je těžce 
raněno. Vyprodaný stadion s 54.000 
diváky je přetížen o 4000 lidí bez 
lístků. Zápas je nakonec dohrán. 

� Neklid aparátčíků  ÚV KSČ 
působí článek v západoněmec-
kém tisku,  podepsaný 692 uměl-
ci. Protestují proti výnosu o inde-
xu zakázaných autorů. Ti jsou za 
své neohrožené postoje existenčně 
postihováni. Mezi nimi je i nositel 
Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. 

� Ve vídeňské nemocnici tři 
pomocné ošetřovatelky způsobí 
záměrně smrt 44 starých či těžce 

nemocných lidí. Činí tak pro své 
pohodlí.

� Čs. aktivisté v čele s bývalým 
ministrem zahraničních věcí Jiřím 
Hájkem míří na varšavské zasedání 
Mezinárodního helsinského výbo-
ru. Není jim však dovoleno překro-
čit hranice a z vlaku jsou vyvedeni.

� V pařížském tisku vychází 
povídka Bohumila Hrabala, v níž 
píše o Václavském náměstí v době 
Palachova týdnu. „Snad bohové 
opustili už tento svět... Já jsem se sty-
děl...,“ píše.

� V Sovětském svazu vychází kni-
ha bývalého čs. diplomata Arthura 
Londona „Doznání“. Líčí poměry v 
našich věznicích 50. let.

� Ve Švédsku se koná MS v led-
ním hokeji, odkud čs. reprezentanti 
nakonec odjedou s bronzem. Stock-
holm však vzpomíná na rok ´69, 
kdy „naši“ při MS dvakrát po sobě 
porazili mužstvo SSSR. Bylo to vž-
dy v pátek, a tak při návratu domů 
čs. hokejisty vítalo skandování: 
„Nevadí, že není zlato, ty dva pátky 
stály za to...“

 

Ze světa hudby
V dubnové Gramorevue vychází 

recenze na Večer rozpadlých dvo-
jic. Účinkovali v něm i zakázaní 
Vodňanský a Skoumal. Populární 
dvojice nesměla vystupovat poté, co 
Jan Vodňanský podepsal Chartu 77. 

Totéž číslo přináší i recenzi na LP 
Tublatanky Žeravé znamenie osu-
du a na kazetu Žlutého psa: Ond-
řej Hejma a Žlutý pes. Taktéž se zde 
inzeruje deska měsíce Rockmapa. 
Tu coby první metalovou LP vydal 
Supraphon. 

Do Česka přichází zájem o afric-
kou hudbu a reggae, jichž se ujaly 
kapely Babalet, Yo Yo band a Šviha-
dlo.

VyZÝVAVÝ plakát Charty 77.
 Zdroj: archiv V.B. Homolky

Miss Československa je Christová,
premiér Adamec věští utahování opasků

Královnou je Slovenka

MISS CZECHOSLOVAKIA 1989 
Ivana Christová.

 Zdroj: http://czechmisses.blog.cz

Po dlouhých 19 letech (před-
tím r. 1970) je v Československu 
opět volena královna krásy – Miss 
ČSSR. Při ostravském galavečeru 
dne 9. dubna 1989 vítězí 18letá Iva-
na Christová z Prešova, nejkrásněj-
ší dívka Východoslovenského kra-
je. Porotu okouzlila symetrickou 
tváří a umírněným líčením, publi-
kum ji ale vypískalo, nastal trapas. 
Pod korunkou Miss ČSSR by radě-
ji vidělo atraktivní, výrazně nalí-
čenou blondýnku. Na květnovou 
Miss Universe nakonec do Mexika 
vyráží první vicemiss Jana Hronko-
vá. Umístí se v Top „10“. Ivana míří 
na méně prestižní soutěž Miss Maja 
International 1989, kterou vyhraje.
 -lko-

ČIN - zpravodaj čs. skautů a skautek, 
první samizdatové číslo z dubna 1989

 Zdroj: Moderní-Dějiny.cz  



Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), 
tedy živnostníci, samostatní zemědělci, samo-
statně výděleční umělci nebo i např. soudní znal-
ci mají za povinnost podat přehled o příjmech a 
výdajích OSVČ za kalendářní rok 2018. 

Měli bychom vědět, že tato povinnost vyplý-
vá ze zákona bez ohledu na to, zda OSVČ měla v 
uplynulém roce nějaký příjem.

Kdy podat přehled OSVČ:
Do 8. dubna 2019, pokud nemáte povinnost 

podat daňové přiznání
Do 2. května 2019, pokud podáváte daňové při-

znání bez daňového poradce

Do 1. srpna 2019, pokud podáváte daňové při-
znání s daňovým poradcem (nezapomeňte však 
VZP ČR do 30. dubna 2019 oznámit, že tomu tak 
je)

Nejjednodušší je využít pro vyplnění a výpočet 
interaktivní formulář a pro podání elektronickou 
aplikaci VZP Point. Blíže na www.vzp.cz.

Minimální vyměřovací základ
Minimální měsíční vyměřovací základ od 1. led-

na 2019 činí 16.349,50 Kč - a z toho minimální 
měsíční záloha na pojistné je 2.208 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ je záko-

nem o veřejném zdravotním pojištění stanoven 
jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční 
mzdy v národním hospodářství.

Je-li dosažený vyměřovací základ osoby samo-
statně výdělečně činné nižší než minimální vymě-
řovací základ, je tato OSVČ povinna odvést 
pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ 
se vztahuje jak na celkové pojistné za daný kalen-
dářní rok, tak na měsíčně placené zálohy.

Od 1. ledna 2019 je roční minimální vyměřovací 
základ 196.194 Kč, minimální měsíční vyměřova-
cí základ 16.349,50 Kč a z toho minimální měsíč-
ní záloha na pojistné je 2.208 Kč. -lko-

Živnostníkům se blíží daňové přiznání 

Při vyplňování daňového přiznání 
někdy osoby samostatně výdělečně 
činné tápou. Zde je jeden z častých 
dotazů, na který odpovídá mluv-
čí naší největší zdravotní pojišťovny 
Oldřich Tichý.

Otázka:
Mohu při vyplňování přehledu 

OSVČ za loňský rok odečíst dobu 
celé své téměř tříměsíční pracovní 
neschopnosti? 

V neschopnosti jsem byl od 25. 
září do 5. prosince 2018, nemo-
censké jsem dostával až od 15. 
dne, tj. od 9. října.

Jak mluvčí pojišťovny vysvětluje, 
na snížení minimálního vyměřova-
cího základu při ročním vyúčtová-

ní má osoba samostatně výděleč-
ně činná nárok pouze v případech, 
kdy měla po celý kalendářní měsíc 
nárok na výplatu nemocenského 
z nemocenského pojištění OSVČ, 
popřípadě pobírala takové nemo-
censké. Ten, kdo si nemocenské 
pojištění neplatí, nárok na snížení 
nemá.

„Vyměřovací základ pro stanove-
ní pojistného za rok 2018 se tedy v 
uvedeném případu poměrně sníží o 
měsíce říjen a listopad 2018, kdy jste 
byl po celý měsíc v dočasné pracovní 
neschopnosti. Zahrnuje se i období 1. 
10. až 8. 10., které se pro tyto účely 
považuje za období pobírání nemo-
cenského z nemocenského pojištění 
OSVČ, bez ohledu na to, že nemocen-
ské bylo fakticky poskytováno až od 9. 

října,“ informuje Oldřich Tichý.
Po novelizaci zákona o nemocen-

ském pojištění k 1. 1. 2009 je nemo-
censké z nemocenského pojištění 
poskytováno až od 15. dne pracovní 
neschopnosti. Zákon o pojistném 
na sociální zabezpečení pak uvá-
dí, že za období nároku na výpla-
tu nemocenského z nemocenské-
ho pojištění OSVČ se považuje též 
období dočasné pracovní neschop-
nosti, po které se nemocenské pod-
le zvláštního právního předpisu 
neposkytuje. 

Zákon o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění však v této sou-
vislosti nebyl novelizován a stále 
uvádí toto: 

Za pobírání nemocenského z 
nemocenského pojištění OSVČ se 

pro účely tohoto zákona považu-
je též období prvních 3 kalendář-
ních dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény), po kte-
ré se nemocenské podle zvláštní-
ho právního předpisu neposkytuje, 
pokud se jedná o osobu samostat-
ně výdělečně činnou, která je účast-
na nemocenského pojištění osob 
samostatně výdělečně činných.

„Postup při posuzování období 
(počtu dnů) pracovní neschopnosti, 
kdy není nárok na výplatu nemocen-
ského, musí být samozřejmě shod-
ný pro oblast sociálního i zdravotní-
ho pojištění. I v oblasti pojistného na 
zdravotní pojištění se proto vychází z 
dikce zákona o nemocenském pojiště-
ní ve znění pozdějších předpisů,“ uvá-
dí Tichý. -lko-

Nejasnosti kolem odečtu neschopenky

vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-

ní pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitos-

tech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvkové organizace, IČ: 
70998787, Škrdlovice 110, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy, odborná 
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských 
předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: 

přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ově-1. 

řené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 2. 

doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy 3. 
(ne starší 3 měsíců), 
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený 4. 
posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (mož-

no nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – 
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.), 
strukturovaný profesní životopis, 5. 
koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 3 strany formátu A4), 6. 

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto kon-7. 

kursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-

vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto úda-

jů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 25.4.2019 do 
12.00 hodin na adresu: Obecní úřad Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 
Žďár nad Sázavou.
Obálku označit: Konkurs ZŠ a MŠ Škrdlovice – NEOTVÍRAT!

Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s před-

pokládaným nástupem do funkce od 1. 8. 2019. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový 
konkurs.
Zaměstnavatel nabízí možnost bydlení v zrekonstruovaném služebním bytě.

Více informací poskytne starostka obce Ing. Hana Sochorová, 
tel.:602 420 987, e-mail: starosta@skrdlovice.cz.

Rada obce Škrdlovice

Z04-škrdM
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Seřizovač
Skladník
Svářeč
Operátor – manipulant
Operátor – dělník ve výrobě

Engineer, quality
Engineer, proces
Buyer, Commodity
Mechatronic
Vedoucí skladu
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Hettich ČR Žďár nad Sázavou
- světový výrobce nábytkového kování

Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:

z
0

4
-H

E
T

T
m

Jediný závod v ČR ve Žďáru nad Sázavou. Od 
roku 1993 stabilní zaměstnavatel. Rodinné 
prostředí, vstřícné osobní jednání, příjemná 
firemní kultura, významná podpora regionu. 

Personální oddělení: Mgr. Romana Novotná
Telefon: (+420) 566 692 210
E-mail: Personal_HCR@de.hettich.com
Hettich ČR k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Plánujeme další rozšíření výroby, nabízíme perspektivní práci a hledáme nové kolegy/ nové kolegyně.

Aktuální zaměstnanecké výhody:
• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roční finanční bonus až do výše 120% měsíční mzdy
• 25 dnů dovolené 
• Příspěvek na dopravu
• Celodenní dotované závodní stravování
• Penzijní připojištění až do výše 5% z vyměřovacího základu 
• Bezplatné jazykové vzdělávání přímo ve firmě
• Program podpory zdraví zaměstnanců 
• Čerpání výhod u externích partnerů 
• 15% sleva na kování Hettich
• Sportovní a kulturní akce pro zaměstnance
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahraničních stáží v sesterských společnostech

Montážní dělník/ 
montážní dělnice
Náborový příspěvek 20 000 Kč

Pracovní náplň:

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

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

Pracovní náplň:

• Obsluha stroje a zařízení včetně plynové tavicí pece dle provoz-

ních pokynů
• Doplňování materiálu do zásobníků strojů
• Manipulace s materiálem
• Dodržování technologického postupu
• Preventivní údržba provozního zařízení
• Zodpovědnost za stav svěřeného pracoviště a strojů 
• Dodržování standardů BOZP a 5S
• Kontrola jakosti v průběhu zakázky

Požadavky: 

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

Obsluha lisovny zinku
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Mnoho z vás má představu o tisku 
na kopírce, na tiskárně u počítače, v 
copy centru.

Málokdo ale měl příležitost vidět 
práci ofsetového tiskového stroje, 
který vytiskne tisíce archů za hodi-
nu.

V naší tiskárně není jen tiskový 
stroj. Máme technologie výroby 
nastavené tak, aby přišel zákazník s 
požadavkem tisku a odešel s hoto-
vou zakázkou.

Prvním vstupem je grafi cké studio 
a zpracování dat k tisku.

U nás jsou zaměstnaní dva grafi ci 
a mají rozdělenou práci.

Jeden připravuje tisková data, rea-
lizuje přání zákazníků do podoby 
tiskových produktů a vytváří tisko-
vý design.

Pracuje v programech ADOBE 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
profi l barevnosti CMYK.

Grafi k komunikuje se zákazníkem 
tak, aby splnil jeho požadavky na 
barevnost a celkový vzhled. 

Klíčem je pochopit zákazníka a 
cílem je spokojenost s vyrobenou 
zakázkou, ať je to obyčejný leták, 
pozvánka, vizitka nebo náročný 
katalog, brožura, kalendář nebo 
i kniha. Druhý grafi k kontrolu-

je správnost dat k tisku speciálním 
programem Prinect Signa Station a 
připravuje montáže na tiskový arch.

Obsluhuje osvitovou jednot-
ku, kde se data vysvítí na tiskovou 
desku. Takto jsou tiskové desky 
připraveny k založení do tiskové-
ho stroje. Grafik montážník  posí-
lá náhledy zakázek do počítače tis-
kového stroje. Celý proces je plně 
digitalizovaný, je o znalosti použí-
vaných speciálních programů a 
práci na PC.

Součástí práce grafiků je i digi-
tální tisk na víceprodukčním stroji 
Xerox 770.

Zaměstnání tiskaře spočívá v 
obsluze tiskového stroje.

Nejsme malá tiskárna, tiskneme 
na pětibarvovém tiskovém stroji 
s lakovací jednotkou, formát B2, 
značky Man Roland R505LV. Stroj 
je plně digitálně řízený. Tiskař se 
musí naučit jeho funkce a princip 
tisku.

Všechny funkce řídí z ovládacího 
panelu. Výměna tiskových desek 
na každou zakázku je poloauto-
matická. Během tisku kontroluje 
tiskař barevnost a soutisk barev, 
aby byla zakázka v celém nákladu 
bez odchylky barevnosti. K tomu 
je stroj vybaven digitálním sníma-
cím zařízením, které proces tisku 
vyhodnocuje a zobrazuje křivkami 
na monitoru.

Po vytisknutí je zakázka připrave-
na ke knihařskému zpracování. 

Zaměstnání v knihařství je vel-
mi různorodá práce. Je to práce na 
knihařských strojích, ale některé 
zakázky vyžadují i manuální zpra-
cování a vždy musí splňovat přísné 
požadavky na přesnost.

Zakázky dokončujeme řezáním – 
plakáty, letáky, pozvánky, vizitky, 
lepení bloků. 

Vazba V1 šitá skobičkami – 
brožury, nabídkové katalogy, cení-
ky, návody, časopisy.

Vazba V2 lepená - katalogy, his-
torické publikace obcí, sborníky, 
almanachy. 

Kroužková vazba TWIN – kalen-
dáře stolní i nástěnné, programy 
školení, poznámkové bloky, skrip-
ta, publikace. 

Laminace lesklým i matným lami-
nem a parciální UV lak dodá tisko-
vině exkluzivitu. 

I poslední operace, balení, musí 
být pečlivě provedena, aby byl 
zákazník spokojený s dodanou 
zakázkou.

Velmi si ceníme kladného přístu-
pu našich zaměstnanců k variabili-
tě zpracování zakázek a pracovní-
ho nasazení při náročné práci. 

Věřím, že jsou v tiskárně spoko-
jeni a ocení práci svých vedoucích. 
Každý z nich přispívá svým přístu-
pem k práci k dobrému jménu fir-
my a splnění náročných požadavků 
zákazníků.

Největší předností naší tiskárny 
PROTISK Prchal s.r.o. Velké Mezi-
říčí je kvalita a rychlost tisku, pre-
ciznost knihařského zpracování a 
dodržení sjednané ceny a termínů 
expedice zakázek.

Zaměstnání je jedna

 z nejdůležitějších potřeb 

člověka.

Dobré zaměstnání přináší 

člověku velké životní 

uspokojení.

Zaměstnání je jedna z nejdůležitějších potřeb člověka

Z04-protiskM
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Jak jsme ve Žďáře žili v dubnu 1989
Při dnešní procházce proti 

proudu času se ocitáme v dub-
nu 1989. Národní fronta agitu-
je k jarním směnám na úklidu 
města, chystá se soutěž v před-
nesu revoluční poezie a Vyso-
čany se těší na nové nákupní 
středisko...

� Lenka Kopčáková

Čerpáme z Kroniky a Zpravoda-
je města a zápisků pamětníka V. B. 
Homolky. 

� Své „ano“ si v dubnu na Sta-
ré radnici řeklo rekordních 43 párů. 
Žďár se rozrostl o 43 nových občán-
ků a životní jubilea oslavilo 20 Žďá-
ráků.

� Na rok 1989 rada města zařadila 
17 investičních akcí, předně nákup-
ní středisko Vysočany a stavbu hřbi-
tova Zelená hora. V projektech je i 
zastřešení tribun fotbalového hřiště 
a budova dětského dopravního hřiš-
tě. 

� Národní fronta vyzývá k jarním 
směnám na úklidu města. Ten bude 
prováděn za pomoci občanů, složek 
NF, škol všech stupňů, podniků, 
družstev a organizací. 

� K úpravě zelených ploch či 
obnově zeleně jsou vyzvány podni-
ky, socialistické organizace, družstva, 
školy ap., které převzaly plochy do 

socialistické péče v rámci svých 
závazků na rok 1989. 

� Koná se Oubrechtův Žďár, 13. 
ročník soutěže Západního vojen-
ského okruhu v přednesu revoluční 
poezie a soutěže zpěváků s vlastním 
doprovodem. Vystoupí 21 recitáto-
rů, 14 sólových zpěváků a pět pěvec-
kých duet. Vítěz získává poukaz na 
zájezd do Sovětského svazu. 

� Jubileum slaví Vzorná Tělový-
chovná jednota Rudá hvězda Žďár n. 
S. Založena byla v roce 1974 při OS 
SNB, po roce se sloučila s TJ Tokoz. 
Na kontě má účast v národních sou-
těžích, tituly mistrů v rychlobruslení, 
ve sportovní střelbě, v orientačním 
běhu, krajské a okresní úspěchy v 
nohejbale, volejbalu, lyžování či pla-
vání. Sportovcům slouží nová hala u 
stadionu. 

� Poslední dubnový večer patří 
lampiónovému průvodu s průjez-
dem alegorických vozů a koncertem 
dechovek. U zimního stadionu je 
pálen mírový oheň. 

� Dle kroniky města v roce 1989 
pracuje ve Žďasu 5.548 lidí s prů-
měrnou mzdou 3.563 Kčs / měsíc. 
Tokoz má 1.705 pracovníků. Ote-
vřela nová prodejna podnikových 
výrobků ve Žďáře. 

V Soně pracuje 120 lidí a Průmys-
lový podnik má 730 zaměstnanců.

Ve Žďáře vychází samizdatový časo-
pis Vysoc.činná, nebo také Vysoči-
na-činná, mapující kulturní dění na 
Vysočině. Nulté číslo občasníku se 
objevilo v prosinci 1988.

Redakční radu tvoří Radovan Neu-
wirth, Ladislav Bukáček, Petr Matěj-
ka, Richard John. Přispěvateli je širo-
ký okruh místních psavců. Koncem 
roku 1989 se má změnit v časopis 
Start, ale už k tomu nedojde.

Jak vzpomíná dizident V. B. Homol-
ka, nejaktivnějším přispěvatelem poe-
zie, prózy či publicistiky je pod pseu-
donymy a šiframi Radovan Neuwirth 
(pan rada, -pr-). Rovněž sám Homol-
ka (pseud. Jan Antonín Nepomuk 
Morava) publikuje často - od poezie 
přes písňové texty a fejetony. 

Básněmi přispívá i Jiří Pavlíček 
(pseud. Ed MacMond), Zbyněk Pav-
líček a autoři skrytí pod pseudonymy Johny J. a Matias Stump. Písňové texty 
posílá Pavel Václav Ryška z třebíčské skupiny Kdyby tisíc periskopů. 

„Výrobu časopisu zajišťuje V. Bukáček ve svém domě. Strojopisy formátu A4 se 
přepisují přes uhlový papír, později jsou množeny na malé kopírce. Na opisování 
se podílejí přátelé,“ ohlíží se. 

Pro rozmnožování tiskovin okruh kolem Bukáčka využívá přístroj zn. 
Ormig, tajně vypůjčený z opravny kancelářského vybavení a školních pomů-
cek. Časopis přináší snímky z koncertů, festivalů a  kresby Petra „Matěje“ 
Matějky. „Obrazové materiály se rozmnožují fotografickou technikou, později 
xeroxem (u přátel v zaměstnání). Nakonec se podařilo sehnat a opravit vyřaze-
ný cyklostyl. Časopis vychází v nákladu 20 kusů a je distribuován mezi přátele,“ 
dodává pamětník. -lko-

Žďár měl svůj samizdatový časopis

Ve městech, okresech a krajích 
probíhají nácviky spartakiády na 
rok 1990. A nejtěžší skladbu jako 
vždy předvedou vojáci. Tentokrát s 
trampolínami. 

Cvičenci ovšem prošli přísnou 
selekcí spartakiádního komisaře. 
Cvičební úbor tvoří jen bílé tre-
nýrky a tak těla borců nesmí hyzdit 
žádné tetování.

Jak na webu ČSLA vzpomí-
ná účastník nácviku z roku 1989 
Pavel Nitka, „potetovanci“ byli 
bez milosti vyřazeni. Vojínům bylo 
pravidlo předem jasné - tolik čerst-

HiStOricky poslední spartakiá-
da roku 1985, při níž vojáci předvedli 
náročné letky a pyramidy.
 Zdroj: archiv

Nácvik spartakiády v roce ´89
přinesl boom tetovaných vojáků

30. výročí sametové 
revoluce – duben 1989V kronice města je v zápise z dub-

na 1989 zmínka o krajském kole 
soutěžní přehlídky Porta ´89, na niž 
se sjelo množství folkových, country 
a trampských skupin. Účastnila se i 
vídeňská skupina Nugget.

Bylo to v době, kdy mladí lidé ve 
velkém holdovali trampingu pod 
širákem a s usárnami na zádech 
vyhledávali podobné akce.

Nikde se ale nedočteme, zda se 
Porta konala přímo ve Žďáře, a 
pokud ano, kde. 

Jak si vzpomíná tehdejší člen žďár-

ské skupiny Atomová Mihule, básník 
a muzikant V. B. Homolka, úspěšní 
účastníci oblastní Porty ´89 násled-
ně vystoupili při srpnovém Horác-
kém Džbánku. 

Džbánek byl původně folko-
vou přehlídkou a pod taktovkou 
Okresního kulturního střediska 
byl součástí Mírových slavností. 
Vzpomínáte tedy na jarní oblastní 
Portu v roce 1989, a můžete upřes-
nit, kde se konala? Máte na ni své 
vzpomínky? Napište nám.  -lko-

Byla oblastní Porta ve Žďáře?

Pro zajímavost přinášíme dva 
dotazy čtenářů Zpravodaje uveřej-
něné počátkem roku 1989. Podívej-
te se, jaké měli lidé starosti:

Lidová jídelna
Pisatel pod značkou V. S. píše za 

starší osamělé občany, kteří nema-
jí možnost stravování v závodních 
jídelnách bývalých zaměstnavate-
lů. Jak píše: „...restaurace jsou pro 
důchodce moc drahé... Zbývají tedy 
bufety: při hotelu Bílý lev a mléčný 
bufet.  V prvním je čisté, příjemné pro-
středí, rychlá obsluha, velký výběr jí-
del, ale ceny poměrně vysoké. Oběd s 
polévkou bez pití vyjde kolem 12 kčs. 
V mléčném bufetu je rovněž hezké pro-

středí, jídla chutná, podstatně levnější, 
ale menší výběr, zejména po 12. hodi-
ně. Bylo by třeba v městě zřídit lidovou 
jídelnu, kde by se zájemci mohli dob-
ře, zdravě a za přijatelnou cenu stra-
vovat, a kde by se vařila i dietní jídla. 
Zajímalo by nás, zda se o takové jídel-
ně pro budoucno uvažuje,“ zněl dotaz 
v závěru.

Posílit linku č. 2 
„Většina žďárských občanů denně 

využívá městské dopravy a je s jejími 
službami spokojena. Autobusy jez-
dí přesně, výpadek spoje je ojedinělý. 
Ale všechny trati a spoje nejsou stejně 
využívány,...“ začíná svůj dopis pisa-
telka ze Žďáru 2 pod značkou M. K.  

Navrhuje, aby linka č. 2 měla v 
odpolední době, hlavně mezi 14. 
až 17. hodinou více spojů. „...Vždyť 
,dvojkou´ nejezdí jen obyvatelé Vyso-
čan, ale i obyvatelé z nových domů na 
Bezručově ulici, nových bloků U Pily a 
u taferny, a také návštěvníci rekreační 
oblasti Pilská nádrž. Dlouhé interva-
ly mezi spoji (kolem 40 minut) způ-
sobují, že autobusy jsou přeplněny. 
Vracejí se jimi děti ze škol, pracující 
ze zaměstnání i ženy z nákupů. trpí 
tím úroveň cestování, někdy i bezpeč-
nost, hlavně malých školáků! Bylo by 
třeba vzít tuto skutečnost v úvahu při 
přípravě nového jízdního řádu MH 
na lince č. 2...,“ poukazuje pisatelka. 
 -lko-

Dotazy čtenářů před 30 lety
vých obrázků na kůži tu snad ještě 
nebylo. Někteří se dokonce snažili 
komisaře ošálit malůvkou fixem...

Bylo tradicí, že příslušníci ČSLA 
na strahovském finále ohromi-
li opálenou pletí. Traduje se, že 
jí dosahovali potíráním naftou 
namísto opalovacím krémem. 
Vskutku, byli jako od moře... 

Přípravy spartakiády pak náhle 
přeruší sametová revoluce. Ale to 
již jsou skladby skoro nacvičené 
a úbory našité. V červnu 1990 tak 
proběhnou alespoň Pražské spor-
tovní hry, při nichž vystoupí kolem 
24 tisíc cvičenců všech kategorií. 
 -lko-
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Jako europoslanec čas-
to dostávám otázku, jest-
li vůbec jde v Bruselu 
hájit české zájmy a jest-
li vůbec má jeden člo-
věk šanci něco změnit. 
Jsem přesvědčen, že jde 
oboje, protože jsem se o 
tom mohl už nesčetně-
krát přesvědčit. Přiblížím 
to třeba na zprávách, kte-
ré jsou klíčovým prvkem 
při vzniku nové legislati-
vy a zpravodaj nese zodpovědnost za 
přijmutí či odmítnutí pozměňovacích 
návrhů i zprávy celkově. V tu chví-
li je něco jako manažer firmy - pokud 
neodvede dobrou práci, spočítá mu 
to „správní rada“ v podobě ostatních 
kolegů europoslanců a další zprávy 
už třeba nikdy nedostane. Víc zpráv 
je tak i takovou odměnou za dobrou 
práci v minulosti.

Čeští europoslanci obecně patří k 
velmi aktivním, je nás 21 a podíle-
li jsme se na 481 zprávách z celkové-
ho počtu 11 089 zpráv, což není málo 
a ovlivnili jsme tak mnohé. Osobně 
jsem zpráv předložil 92, k dalším jsem 
podal téměř 1 800 pozměňovacích 
návrhů, kdy jsem se v součtu celkové 
pracovitosti proto i umístil na 5. místě 
mezi všemi 751 kolegy. 

Konkrétně jsem se tak prosadil 
výrazné zpřísnění kontrol na hrani-
cích i s pomocí databází Interpolu, 
automatickém sdílení daktyloskopic-
kých databází, aby německá policie 
vždy mohla okamžitě identifikovat 
běžence, který utekl z Francie nebo 
jsem výrazně přispěl k opakovanému 
navýšení rozpočtu na bezpečnost. Nic 

nespadlo jen tak do klí-
na, byla nutná systema-
tická práce a trpělivost.

Největší radost mám 
ale z toho, že se pozi-
ce dalo využít k pomo-
ci konkrétním lidem 
i firmám, protože nad 
rámec mandátu se da-
jí dělat další věci, kte-
ré jsou praktické, kon-
krétní a mají opravdový 
smysl. Mluvím třeba o 

pomoci Čechům v zahraničí, kteří se 
ocitli v nesnázích. Z poslední doby 
je známá např. kauza řidiče kamio-
nu Jiřího Sagana, ta je ale jen takovou 
špičkou ledovce, protože neopráv-
něně sankcionovaným kamioňákům 
pomáhám systematicky celý mandát – 
obrátily se jich na mě desítky, několik 
i z Vysočiny. I na plénu jsem pak řešil 
třeba případ humanitárního pracov-
níka Petra Jaška, který byl v Súdánu 
odsouzen k absurdně vysokým 24,5 
letům vězení, dále případ válečného 
novináře Radana Šprongla, kterému v 
Thajsku hrozilo 5 let vězení za převoz 
neprůstřelné vesty, která je v zemi brá-
na za zakázanou výzbroj. A mohl bych 
ještě dlouho pokračovat. 

Závěrem bych proto chtěl říct, že 
věci se dají měnit a Čechy i české 
zájmy v Bruselu hájit jde. Politici ale 
musí opravdu pracovat, vyjednávat, 
aktivně hledat spojence a cesty, nejen 
někde vést silácké řeči o nereálných 
cílech a nepřejít od slov k činu.

Tomáš Zdechovský, 
europoslanec 

(KDU-ČSL, 
člen ELS)

České zájmy v EU nejde hájit jen řečněním

z04-zdechovskyM
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Otázka pro politické strany: 
Horké léto mezi betonem sídlišť, parkovištěmi a silnicemi. Sleduje 

váš politický klub situaci ve Žďáře - a napadá vás reálné řešení jak do 
budoucna zdejší městské tepelné ostrovy ovlivnit ve prospěch obyvatel 
města? 

Nutné je udržet vzácnou vodu v krajině
Jedno z mnoha opatření v boji pro-

ti vysychání krajiny, jehož důsledky 
loni pocítili snad již úplně všichni, jsou 
retenční nádrže. Dále vhodné hospoda-
ření v našich městských lesích či obno-
vení remízků a mezí v extravilánu, a dále 
zahájení výsadby vhodné zeleně i v rám-
ci intravilánu. 

Kombinací těchto různých opatření lze 
v krajině zadržet desítky procent objemu vody, která dnes rychle mizí. I naše 
město může pozitivně přispět k nápravě tohoto stavu. Pojďme využít v maxi-
mální míře různá opatření na podporu zadržování vody v krajině. V násle-
dujících rozpočtech bych zcela jistě hlasoval pro navýšení příslušné kapitoly, 
která by podpořila na pozemcích města vytváření a obnovu tůní, zakládání 
biocenter a biokoridorů, což lze realizovat i na pomezí zastavěného území a 
volné krajiny, a samozřejmě zlepšování stavu našich lesních porostů. Pojďme 
investovat a pečovat společně o naši krásnou krajinu. 

Žďárské náměstí – čítankový tepelný ostrov
Otázka tzv. „tepelných ostrovů“ je stá-

le aktuálnější a měli by ho sledovat pře-
devším lidé, v jejichž pracovní náplni je 
strategie a vize rozvoje města. V našem 
městě jsme tomuto problému zatím 
hodně vzdáleni. 

Překvapením jsou i výsledky archi-
tektonické soutěže na konečný vzhled 
Nádražní ulice – tam se nic tak důležité-

ho vlastně neobjevuje. Plocha náměstí je jaká je – tepelný ostrov v čítanko-
vém provedení, voda radostně stéká po povrchu do kanálů. Ještě nám zbývá 
východní část náměstí, dosud neřešená, tam by se kousek zeleně určitě vešel 
a svůj účel by plnil. Vzorem mohou být ulice Haškova a Vrchlického proti 
autobusovému a vlakovému nádraží. 

Všechny autobusy MHD budou klimatizované
Není potřeba objevovat objevené. Dob-

ré myšlenky jak zamezit přehřívání měs-
ta již existují a je potřeba se jimi jen řídit. 
Žďár má velkou výhodu, že oproti jiným 
městům s historickými centry má hodně 
parků a zelených ploch. Jen se musíme je 
naučit lépe využívat.

Každý strom v horkých dnech je velmi 
důležitý. Pokud se provádí rekonstrukce 

ulice, je vždy třeba myslet na stromy, vysoké keře a další zeleň. Ale není to 
jen otázka zeleně, co dokáže pomoci přežít nesnesitelná horka. Např. všech-
ny autobusy v MHD budou v blízké budoucnosti klimatizované. 

Žďárákům ale chybí i vodní plocha, která by byla vhodná ke koupání po 
celou sezónu. Jako velmi dobré řešení se nabízí vybudování koupacího bioto-
pu. Zjednodušeně řešeno se jedná o vodní plochu, kde je voda čištěna pří-
rodními procesy bez chemie, jako je chlor. Oproti betonovým koupalištím je 
provoz podstatně levnější. Proto bychom rádi v tomto roce prověřili všechny 
možnosti, kde by ve Žďáře obdobné zařízení mohlo vzniknout.

Zelená páteř města, aleje a vodní prvky
Myslím si, že vzhledem k poloze a 

nadmořské výšce, nejsou městské tepelné 
ostrovy žďárským problémem. Nicméně 
péče o městskou zeleň je nesmírně důleži-
tá. 

Mnohé je již obsaženo v programovém 
prohlášení městské rady. Na základě zpra-
covaného pasportu městské zeleně dochází 
postupně k její revitalizaci i nové výsadbě. 
Začínáme s programem obnovy městských 

alejí. Na zeleň je pamatováno i při rekonstrukcích, např. ulice Nádražní a pěší 
zóny. Velmi důležitá je řeka Sázava se svým okolím, která tvoří „zelenou páteř 
města“. 

Prioritou zůstává dobudování parku na Farčatech a péče o řeku. Umístě-
ní dalších vodních prvků a zeleně nejen v centru města, ale i na sídlištích a 
v průmyslové zóně, považuji za cestu správným směrem. Zásadní význam v 
udržování příjemného klimatu pak hrají zdravé městské lesy a vodní plochy.

Co dokáže napáchat sucho, jsme viděli loni
Pokud jsou témata, která by měla stát 

nad všemi politickými stranami, jsou 
to témata týkající se ochrany životní-
ho prostředí. Jestliže nebude dostatek 
vody, bude nám úplně jedno, kdo je 
prezidentem USA a už vůbec nás nebu-
de zajímat, kdo tvoří koalici v našem 
městě. Musíme spojit síly!  Problemati-
ka přehřívání měst úzce souvisí se změ-

nami klimatu a s nedostatkem vody. Co dokáže sucho, jsme viděli minulý rok 
na naší řece Sázavě, která se 10 měsíců pohybovala na průtoku 10 až 20 pro-
cent normálu a stala se zeleným, líně tekoucím potůčkem. 

I proto se z iniciativy pana starosty uskutečnil seminář vedený prof. RNDr. 
Bohumírem Janovským CSc, který byl věnovaný vodnímu stresu ve světě a 
v Česku. Pozvání přijali zástupci samospráv okolních měst a obcí, CHKO i 
povodí Vltavy. Zazněla zde spousta varovných čísel – ale také inspirativních 
návrhů, jak situaci zlepšit, jak zadržet vodu v krajině. Na závěr pan starosta 
slíbil, že město Žďár půjde v těchto opatřeních příkladem. Bez ohledu na 
koalici či opozici, zato v zájmu a pro dobro všech.

Voda se má vsakovat ne odpařovat
Náš politický klub se problematikou 

jednoznačně zabývá. Téma klimatických 
změn, z nichž plyne nárůst průměrné 
teploty, dlouhé periody sucha a vod-
ní stres je téma, které se bezprostředně 
dotýká každého z nás. 

Tady není čas a prostor hrát si na 
koalici a opozici nebo se hašteřit kvů-
li nějakým osobním sporům, je nutné 

v adaptačních řešeních táhnout za jeden provaz. Nespoléhat jen na stát, ale 
udělat maximum vlastními silami. Z konkrétních opatření potřebujeme stro-
my, stromy a zase stromy, jejichž funkce ochlazovat klima v horkých dnech je 
nezastupitelná. Budovat stavby se zelenými střechami a světlými omítkami a 
technologiemi pro využití dešťové a dále tzv. šedé vody. Plochy jako parko-
viště ze zatravňovací dlažby nebo štěrku, aby se zároveň vsakovala, a nikoliv 
odpařovala voda. A v maximální míře v intravilánu i extravilánu města budo-
vat zasakovací nádrže; poldry, zasakovací jámy, průlehy, drenáže a záchytné 
příkopy a využívat retenční potenciál říčních niv. 

Řešením je změna myšlení nás všech
Problematika životního prostředí 

mne vždy velmi zajímala, i když se v ní 
považuji za tzv. poučeného laika. 

Mnoho věcí, na které si stěžujeme, 
si děláme vlastně sami. Někdy jedeme 
zbytečně autem, chceme mít vše vyas-
faltované nebo vydlážděné, zboží pěk-
ně zabalené a pak se divíme důsledkům, 
které to sebou nese. 

Řešením je změna myšlení nás všech a začít můžeme právě od městských 
akcí. Jedná se o výsadbu a kvalitní údržbu vhodné zeleně, která však musí 
do veřejného prostoru zapadat, nikoliv v něm překážet. Můžeme podporo-
vat vznik zelených střech a stěn, parkovací místa nemusí být asfaltová, ale 
mohou být z pevného, přesto propustného materiálu. Důležitou složkou je 
i kvalitní infrastruktura pro chodce a cyklisty, protože méně aut znamená 
méně asfaltu. A samozřejmě by velmi pomohl velký obchvat města, protože 
sníží ve městě počet aut, která ohřívají své okolí. 

Klub Změna 2018 do uzávěrky ŽN svůj příspěvek na dubnové téma nedo-
dal.  -lko-
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Vodní stres krajiny: počítá se každý strom

NÁMĚSTÍ Republiky a přilehlé Nádražní ulici by stín vícera stromů prospěl. 
 Foto: Lenka Kopčáková
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Blíží se Velikonoce. Tradič-
ní svátky jara, které vrcholí 
na červené pondělí veselou 
obchůzkou. Gruntujeme, blýs-
káme, sejeme osení a chystáme 
velikonoční výzdobu a dětem 
pomlázku.

� Lenka Kopčáková

V očích křesťanů jsou ovšem Veli-
konoce slavností Zmrtvýchvstání 
Páně, a vrcholí jimi liturgický rok. 
Křesťané Velikonoce slaví jako svát-
ky vykoupení a naděje na duchovní 
obnovu života. 

Víte ale, proč ve velikonoční 
výzdobě i pomlázce dominuje figur-
ka zajíce? Možná za to může prastará 
velikonoční legenda. Říká, že ptáčka, 
co málem umrzl ve vánici, zachránila 

pohanská bohyně plodnosti Eostre, 
odpovědná za příchod jara. Ptáčka 
proměnila v odolného a skromného 
zajíce. A ten každé jaro z vděčnosti 
snáší jako pták vejce, ovšem ve všech 
barvách duhy… 

Pohanské a křesťanské mýty se 
časem prolnuly. Jméno bohyně se 
dostalo do anglického názvu křesťan-
ských Velikonoc - Easter.  Z Němec-
ka k nám zase pronikla tradice, že 

velikonoční zajíček dětem přináší 
vajíčka, dnes hlavně čokoládová. 

Velikonoce jsou svátky, které sym-
bolizují naději na nový život a vejce 
je logicky symbolem života, plod-
nosti i vděku.

Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce je 
velmi prastarý. Souvisí s koncem 
přísného půstu, kdy mezi zakázaný-
mi potravinami byla do Velikonoc 
i vejce. Tradiční červená barva, jíž 
byla vejce původně zdobena, sym-
bolizovala krev, život a lásku.

Dříve se vždy zdobila vejce vaře-
ná, aby se dala sníst. Nazdobené 
výdumky jsou až záležitostí posled-
ních dvou století.

K barvení vajec se používala růz-
ná přírodní barviva. Dodnes vajíč-
ka obarvená docihlova v cibulových 
slupkách mají zde na Žďársku vel-

kou tradici. 
Velikonoční týden vrcholí tradiční 

pomlázkou na červené pondělí. 
Chlapci a muži šlehají dívky a 

ženy čerstvými vrbovými proutky, 
aby zůstaly svěží, krásné a plodné. 
Zejména svobodné dívky jim pak na 
pomlázku přivážou pentli. A ten nej-
lepší koledník má v poledne pomláz-
ku plnou. 

Ale pozor, barvy stuh cosi napo-
vídají. Jde o starý lidový zvyk, jímž 
dívky dávaly chlapcům najevo, jakou 
u nich mají naději. Třeba červená 
znamená lásku a náklonost, modrá 
naději na něco víc, žlutá odmítnutí a 
zelená sympatie a oblibu.

Podobné je to i s barvou vajec. To 
se ví, červené vajíčko i rudou stuhu 
dávala dívka jen svému milému... 

Tak veselé Velikonoce!

Vytvořme si doma velikonoční pohodu

Snad v každé domácnosti to před Velikonocemi 
sladce zavoní pečením. Mazanec a beránek patří 
k nejstarším historicky doloženým velikonočním 
pokrmům. 

Do mazance se zakrojovalo k uctění kolední-
ků a původně vůbec nebyl sladký. Dnes jej při-
pravujeme ze stejného těsta jako vánočku, ale o 
Velikonocích přidáme víc vajec. Rozinky a seka-
né mandle mu také sluší. Mazanec se tradič-
ně peče na Bílou sobotu  a dodnes jej řada žen 

před vložením do trouby nařízne křížem. To na 
památku způsobu Ježíšovy smrti na kříži.

Obřadní pečivo snězené v ten správný den nás 
prý ochrání před neduhy. Zvláště když na Zelený 
čtvrtek ještě před východem slunce posnídáme 
jidáše s medem, budeme prý zdraví jako rybičky 
a chráněni proti hadímu uštknutí.

Tradiční jidáše jsou válečky z kynutého těsta 
stočené do tvaru provazu. Potřené medem chut-
nají výtečně.

Naparáděný beránek s červenou mašlí pod 
krkem a zelenou snítkou v puse snad nechybí 
na žádném velikonočním stole. Zvláště tam, kde 
jsou děti.

Beránka pečeme tradičně na Bílou sobotu z 
piškotového nebo třeného těsta, očička vytvoří-
me z rozinek. V křesťanství ten náš pocukrovaný 
beránek symbolizuje Beránka božího obětované-
ho pro záchranu lidstva. -lko-

Mazanec a beránek jsou starobylým pečivem
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Už jste také začali vyhrabá-
vat trávníky, stříhat stromy a 
zametat před vlastním pra-
hem? Pak se jistě ohlížíte, kam 
vyvézt zelený odpad a shrabky 
po zimě...

� Lenka Kopčáková

Na jaře máme tu pravou náladu na 
vyklizení garáží a sklepů od zbytků 
starých barev a nepotřebných staveb-
ních a jiných materiálů, také možná 
již některý elektrospotřebič dosloužil 
a je čas na výměnu. Hodil by se svoz 
nebezpečného odpadu (NO)...

A dočkáme se. Hned od pondělí 8. 
do středy 10. dubna. 

Při svozu NO můžeme odložit 
vyřazené domácí spotřebiče, oba-
ly od barev a chemikálií, také zářiv-
ky, monočlánky, akumulátory a obaly 
znečištěné škodlivinami.

Ale pozor, na stanovišti nelze nic 
shromažďovat předem. Snažme se 
nebezpečný odpad odevzdat až pra-
covníkům svozu přímo k autu. Přede-
jdeme tak zraněním všetečných dětí či 
nechtěnému rozebírání odpadu někte-
rými individuy. 

Jak se můžeme dočíst na webu 
města, výhodnější jsou kompletní 
dosloužilé elektrospotřebiče, které 
město může zdarma předat ve zpět-
ném odběru k dalšímu využití. Likvi-
dace nekompletních elektrospotře-
bičů již musí proběhnout na skládce 
nebezpečného odpadu, což radnici 
stojí nemalé finance. 

Tabulky s časy a stanovišti svozů hle-
dejme na stejné adrese. Zde ve zkrat-
ce:

Svoz nebezpečného odpadu
� Pondělí 8. 4.: Bezručova - U Pily 

(14.00 –14.25) U Táferny (14.30 – 
14.55) Dvorská(15.00 – 15.25) Vej-
mluvova - u obchodu (15.30 – 15.55) 
Bezručova - u fotbalového hřiště 
(16.00 – 16.25) Nová, zast.MHD 
(16.30 – 16.55) KD Libušín - parko-
viště u HD (17.00 – 17.25) KD Vyso-
čany (17.30 – 17.55).

� Úterý 9. 4.: Květná - zastávka 
MHD (14.00 –14.25) U Jezu (14.30 
– 14.55) Okružní dolní, vjezd ul. 
V Zahrádkách (15.00 – 15.25) Bří 
Čapků - stánek PNS (15.30 – 15.55) 
Na Rybníčku (16.00 – 16.25) Zdra-
votnická škola (16.30 – 16.55) Peli-

Žďáráci už vyhlížejí kontejnery a svozy
kánova – Jamborova (17.00 – 17.25) 
MHD Vodojem – točna (17.30 – 
17.55)

� Středa 10. 4.: Stržanov (14.30 
– 14.50) Radonín (15.00 – 15.20) 
Radonín - č. p. 14 (15.25 – 15.30) 
Radonín - č. p. 13 (15.35 – 15.40) 
Mělkovice (15.50 – 16.15) Mělkovi-
ce - č.p. 386 (16.20 – 16.25) Mělko-
vice - č.p 306 (16.30 – 16.35) Veselíč-
ko (16.45 – 17.10) Klafar u Orlovny 
(17.30 – 17.55).

Velkoobjemové kontejnery
V době od 11. do 24. dubna se na 

obvyklých stanovištích objeví velko-
objemové kontejnery (VK) na objem-
ný odpad a odpad ze zeleně. Objem-
ný odpad bude odvezen na skládku 
v Ronově a odpad ze zeleně zpracuje 
žďárská „bioplynka“. 

� Čtvrtek 11. 4.: Dvorská (13.00 
– 14.30) U Táferny (15.00 – 16.30) 
Bezručova - parkoviště u fotb. hřiště 
(17.00 – 18.30).

� Pátek 12. 4.: Kavánova (13.00 
– 14.30) Pelikánova – Jamborova 
(15.00 – 16.30) Vodojem – točna 
(17.00 – 18.30).

� Sobota 13. 4.: (Mělkovice (7.00 
– 8.15) Veselíčko (8.30 – 9.45) Rado-
nín (10.15 – 11.30) Stržanov (12.00 – 
13.15).

�Pondělí 15. 4.:Květná – Luč-
ní (13.00 – 14.30) Vnitřní (15.00 – 
16.30) Nová (17.00 – 18.30).

� Úterý 16. 4.: Novoměstská 
(13.00 – 14.30) U Jezu (15.00 – 
16.30) KD Vysočany (17.00 – 18.30).

� Středa 17. 4.: Šípková (13.00 – 
14.30) Purkyňova (15.00 – 16.30) 
Vejmluvova (17.00 – 18.30).

� Čtvrtek 18. 4.: Sadová (13.00 

– 14.30) Veselská u školky (15.00 – 
16.30) Zdravotnická škola (17.00 – 
18.30).

� Úterý 23. 4.: Nábřežní (13.00 
– 14.30) Okružní dolní - vjezd 
V Zahrádkách (15.00 – 16.30) vjezd 
na sídl. Klafar - u Orlovny (17.00 – 
18.30).

� Středa 24. 4.: Lučiny (13.00 – 
14.30) Bří Čapků (15.00 – 16.30) 
Polní (17.00 – 18.30). 

Pokud termín jarního mobilní-
ho svozu NO nestihneme, můžeme 
nebezpečné a všechny další odpady 
odvézt na sběrný dvůr na Jihlavské 
ulici. Služba je k dispozici celoročně s 
rozšířenou provozní dobou: po – pá 
(6.00–17.00); so (7.00–13.00).

Novinkou je sběr kovu
Na všech žďárských sídlištích má 

letos být alespoň po jedné sběrné 
nádobě na kovy z domácností. Takže 
už bude kam ukládat plechovky od 
krmiva pro naše mazlíčky – a že jich 
je! 

Podobné sběrné nádoby již slouží 
k likvidaci oleje z domácností.  Po 
městě je nyní rozmístěno 21 kontej-
nerů na textil pro Diakonii Broumov 
a firmu Textil Eco. Seznam stanovišť 
nejblíže našemu domovu také najde-
me na webu města.

Biopopelnice se budou od dubna 
do listopadu opět vyvážet v týdenních 
intervalech (út-st). 

V místních částech 1 x za 14 dní. My 
Žďáráci si také stále můžeme požádat 

o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. 

Do ulic vyjedou čistící stroje
Hned od pondělí 1. dubna začíná 

blokové čištění žďárských ulic. Řidiči 
by měli dle pokynů přeparkovat a tak 
nepřekážet čistícím strojům.

Přehled čištění:
Po 1. 4. Žďár I (ul. Tyršova, Huta-

řova, Nádražní – od pošty po Ivana, 
Doležalovo nám.)

Út 2. 4. Žďár VI (Nádražní domy 
or. č. 35-65)

St 3. 4. Žďár I (ul. Veselská, Baráko-
va, Zahradní)

Čt 4. 4. Žďár VI (ul. Haškova ulice 
Nádražní)

Po 8. 4. Žďár VI (ul. Chelčického, 
Palachova)

Út 9. 4. Žďár II (ul. Purkyňova, U 
Táferny)

St 10. 4. Žďár I (sídl. Libušín – dol-
ní část, pečovatelský dům)

Čt 11. 4. Žďár IV (sídl. u poliklini-
ky, ul. Studentská, Dolní)

Po 11.4. Žďár IV (ul. bří. Čapků, 
Wolkerova, Vančurova č. or. 2 –12)

Út 16. 4. Žďár IV (ul. Nezvalova, 
Švermova, Nerudova, Vančurova č. or. 
1 –5)

St 17. 4. Žďár III (ul. Okružní – 
dolní, Okružní – horní)

Čt 18. 4. Žďár III (ul. Komenského, 
Revoluční, U Klafárku)

St 24. 4. Žďár I (ul. Drdlova, Sado-
vá, Hálkova, J. z Poděbrad)

Čt 25. 4. Žďár III (ul. Kopečná).
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www.mszdar.cz

Kdy?
V pátek 12. 4. 2019 od 14:00 

do 17:00 hodin a v sobotu 13. 4. 
2019 od 9:00 do 11:00 hodin.

Co můžete očekávat?
V budově Švermova 4 provedou 

zajímavými úkoly budoucí žáky 
pohádkové postavičky.

V Zámku 4 je připravený zápis 
na téma Králíci v klobouku.

Co nabízíme žákům 1. stup-
ně?
� sportovní kroužky, kroužek 

angličtiny, přírodovědný a zdra-
votnický kroužek, pěvecký sbor
� zajímavé projekty a akce, 

např. Superstar, Masopust, lyžař-
ské a atletické závody, letní biat-
lon
� možnost přihlásit se v 6. roční-

ku do třídy se zaměřením na mate-
matiku

Přijímací zkoušky do mate-
matické třídy proběhnou 24. 4. 
2019 ve 14:00 hodin v budově 
Švermova 4. 

Přihlášky a bližší informa-
ce najdete na stránkách školy 
www.4zszdar.cz.

Co nabízíme žákům 2. stup-
ně?
� harmonizační dny 6. tříd

Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4 zve 
budoucí školáky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. 

Z04-4zšM

� týdenní lyžařský výcvikový 
kurz
� sportovní kroužky, např. 

horolezecký
� projekty a akce např. Den 

Země, Advent, Závěrečné zkouš-
ky 9. ročníku, Olympijský den
� možnost podílet se na čin-

nosti žákovského parlamentu
� účast ve vědomostních a 

sportovních soutěžích
� výuku PČ ve vybavených díl-

nách, skleníku a cvičné kuchyni
� výuku v odborných učebnách 

vybavených interaktivními tabu-
lemi a pomůckami 
� sportovní vyžití ve dvou tělo-

cvičnách a na novém hřišti
� výuku IT ve třech počítačo-

vých učebnách

Šestileté děti čeká velký den. Do první třídy budou zapisovat 
všechny čtyři žďárské základní školy.

Pátek 12. 4. (14.00 – 17.00) a sobota 13. 4. (9.00 – 11.00). 
Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem narozeným v termínu od 

1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. S sebou přinesou rodný list dítěte a 
svůj občanský průkaz.

Pokud budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, ma-
jí také povinnost přijít s dítětem k zápisu, ale vyplní zde žádost o 
odklad školní docházky. Ta musí být doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení. Kri-
téria k zápisům jsou stejná, najdeme je na webech škol.

Budoucí prvňáček by měl umět: pozdravit, děkovat, poprosit, 
správně držet tužku a znát barvy. Umět počítat alespoň do pěti a 
znát již nějaká písmenka. Nakreslit kruh, čtverec, navlékat korál-
ky, soustředit se, umět pojmy „dnes“, „zítra“, „včera“ „vpravo, vle-
vo“. Rozeznat rozdíl mezi větším a menším. Zvládat osobní hygi-
enu, znát svoji adresu.

Ve Žďáře bude zřízena jediná přípravná třída na ZŠ Komenské-
ho 6 (3. ZŠ) za účelem vyrovnání vývoje šestiletých dětí. Záleží 
na rodičích, zda relativně nezralé dítě s odkladem nechá ještě 
v MŠ nebo jej zapíše do přípravné třídy. Má kapacitu  10 dětí.

Zápisy do mateřských škol navazují 6. a 7. 5., Dny otevřených 
dveří budou ve st 24. 4. a čt 25. 4. (8.00 – 11.00). -lko-

Dnes už jsou to velcí prvňáci. Loni touto dobou si děti ze sním-
ku ještě hráli v MŠ sluníčko. Ilustrační foto: L. Kopčáková

Začnou zápisy dětí do škol
Žáci ze ZŠ Komenského 2, 

známé slangově jako dvoj-
ka, se koncem února zúčast-
nili i krajské soutěže LEGO 
Roboti, kde soutěžící  měři-
li své dovednosti ve využití 
programovatelných staveb-
nic. 

Pěkné 2. místo si přivezli 
Tomáš Drdla a Adam Pav-
lík se svým programovatel-
ným Modelem X-Faktor, což 
je atrakce známá i na žďár-
ské pouti. Dále soutěžili V. 
Burian, J. Kolek s modelem 
elektromobilu a pístového 
motoru a T. Jeřábek, T. Smo-
lík s modelem popelářského 
auta. 

„Velice mě těší, že se naši žá-
ci věnují rozvíjení dovedností v 
technické a počítačové oblasti. 
Do celostátního finále soutěže 
v programování vlastních her 
v prostředí Kodu postoupili tři 
žáci a Vojta Burian obsadil 2. 
místo,“ uvádí ředitel Miroslav 
Kadlec.

Jak dodává, kluci jsou ze 
třídy s rozšířeným vyučová-
ním informatiky a výpočetní 
techniky, kam se může při-
hlásit každý žák z páté třídy 
jakékoli školy. Ovšem musí 
složit přijímací zkoušky, kte-

ré proběhnou zrovna 26. 
dubna.

„Jsem hrdý na to, co na-
ši žáci společně s paní učitel-
kou Pastyříkovou dokážou. 
To potvrzují i reakce zástupců 
firem a vyučujícího z průmys-
lovky,“ dodává ředitel Kadlec.

Úsilí vložené do výu-
ky informatiky se mladým 

lidem jistě vrátí v budoucím 
profesním životě. „ne všichni 
budou programátoři, ale větši-
na se bude setkávat s výpočet-
ní technikou v budoucích pro-
fesích. A při programování se 
výborně trénuje logické myšle-
ní a strukturování řešení pro-
blémů,“ dodává ředitel 2. ZŠ 
Miroslav Kadlec. -lko-

nePřiPoMíná vám to něco? Třeba oblíbenou atrakci žďár-
ské pouti? Za programovatelný Model X-Faktor v soutěži LeGo 
Roboti získali 2. místo žáci Tomáš Drdla a Adam Pavlík.
 Foto: archiv ZŠ Komenského 2

LEGO Roboti na dvojce

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

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909

724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

Zajímá Tě práce v lékárně?

j04-farmD

www.farmeko.cz

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent FARMEKO 
VOŠ zdravotnická Znojemská 76, Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail:  farmeko@farmeko.cz

 76, Jihlava

mob.:

mail:

tel.:

Šestičlený smíšený tým studentů 
žďárské průmky a žáků ZŠ Komen-
ského 2 nedávno zvítězil v krajské 
odborné soutěži nazvané „T-profi 
– Talenty pro firmy“. 

Držme jim palce, nyní 25. dubna 
postupují do celostátního finále v 
Praze.

Soutěž pro mladé nadšence uspo-
řádala Krajská hospodářská komo-
ra Kraje Vysočina ve spolupráci se 

svou centrálou. Hlavní cíl je jas-
ný – hledat mladé talenty a hlav-
ně přilákat děti k technickému 
vzdělávání, aktivně podpořit poly-
technickou výuku, posílit kvali-
tu odborné přípravy a propagovat 
příklady dobré praxe na poli spo-
lupráce zaměstnavatelů se střední-
mi a základními školami.

Oblastní akce se konala v eko-
technickém centru Alternátor 

K� JSKÉ vítězství mají v kapse. Smíšený tým žďárských žáků a studentů vyhrál 
konstrukcí funkční lanovky z Merkuru. Nyní je čeká fi nále v Praze.

 Foto: archiv VOŠ a SPŠ Žďár n. S.

Tým mladých Žďáráků míří do fi nále
v Třebíči. Úkolem pěti soutěžních 
týmů složených z žáků základních 
a středních škol a zástupce míst-
ní firmy bylo sestrojení funkčního 
modelu lanové dráhy ze stavebnice 
Merkur. To dle montážního návo-
du, přičemž kapitán jim mohl jen 
slovně radit, do konstrukce nesměl 
zasáhnout. 

Této role se ujal Martin Šabe-
ra z místní inženýrské společnos-
ti. S průmkou jsou staří známí, již 
nějaký čas spolupracují na technic-
kém rozvoji studentů i jejich učite-
lů. 

Z VOŠ a SPŠ Žďár n. S. v týmu 
soutěžili tři žáci 2. A Tomáš 
Němec, Kryštof Blažek a Ondřej 
Halouzka.

Pořadatelé kvitují, že všem 
týmům se podařilo úkol splnit a 
sestavený model lanovky v daném 
časovém limitu rozpohybovat. 
Porota kromě dodržení časového 
limitu a splnění podmínky funkč-
nosti modelu hodnotila také přes-
nost sestrojení, soulad s projekto-
vou dokumentací a také i zapojení 
všech členů týmů. 

Vítězství si tedy odnesl tým žáků 
a průmyslováků z našeho města – 
a k tomu ještě cenu v podobě sad 
nářadí.

Na druhém místě se umístil tým 
z Havlíčkobrodska a třetí byl jih-
lavský tým. Dalšími účastníky 
soutěže byly smíšené týmy z Pel-
hřimovska a Třebíčska.  -lko-
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Také máte někdy pocit, že za hor-
ších světelných podmínek klesá kva-
lita vašeho vidění? Není to jen pocit, 
ale realita, která zdaleka nemusí být 
způsobená nedostatkem světla. Potíže 
mohou vycházet z nesprávné korek-
ce zraku pro podmínky se sníženým 
osvětlením a také z poměrně nového 
poznatku očního lékařství, kde vědci 
změřili vliv rozkladu světla v očním 
systému pomocí Wavefront analý-
zy. Tento systém umožňuje měření 
lomivosti světelných paprsků ve více 
než 1500 místech oka během jedno-
ho okamžiku. Výsledkem je komplex-
ní obrázek o dioptriích celého očního 
systému. Potíž ovšem nastává s tím, 
jak vykorigovat data z tak obrovské-
ho množství měřicích bodů jedněmi 
brýlemi.

Vnímání lidského zraku při slabém 
světle nebo v noci se specifi cky liší 
od vidění ve dne. Změna se týká i 
dioptrické hodnoty. Řada lidí popi-
suje nedostatečnou zrakovou ostrost, 
snížený kontrast nebo zvýšenou cit-
livost na světlo při stmívání, ale také 
v mlze, za deště a v málo osvětlených 
místnostech, jako je například kino, 
divadlo, apod.

Vlivem nižší intenzity světla 
dochází ke zvětšování průměru zor-
nice, díky čemuž se do oka dostává 
více světelných paprsků. Zároveň se 
ale objevují významné optické vady 
(aberace vyšších řádů), které se při 
její menší velikosti (za světla) pro-
jevují pouze minimálně. Tyto vady 
nelze zcela běžnými vyšetřovacími 
postupy přesně zjistit.

Moderní oční optika a o� almolo-
gie toto řešení má. Je jím nový optic-
ký přístroj pro měření zraku tech-
nologií Wavefront analýzy, přístroj, 

který se rozšiřuje i na českém trhu 
v optikách pod označením DNEye 
Scanner.

Tento unikátní přístroj od známé 
německé značky Rodenstock umož-
ňuje provádět detailní měření a ana-
lýzu optického systému celého oka. 
Díky nové technologii vyšetření a 
následné výrobě brýlových čoček lze 
využít 100% zrakového potenciálu 
oka vidění za všech světelných pod-
mínek.

Pro komplexní analýzu optického 
systému je důležitá rozšířená zorni-
ce. DNEye Scanner měří za podmí-
nek nočního vidění i denního osvět-
lení celý rozsah, a to ve více jak 1000 
bodech. Na základě naměřených 
hodnot s přihlédnutím na velikost 
zornice je následně optimalizováno 
subjektivní měření dioptrií.

Díky takto získaným hodno-
tám lze propočítat hodnoty korek-
ce v každém bodě brýlové čočky a 
dosáhnout tak maximálního kom-
fortu nositelů brýlí. Takto optimali-
zované brýlové čočky mají pozitivní 
dopad na kvalitu života lidí, kteří v 
noci pracují, řídí, nebo se pravidel-
ně potýkají se špatnými světelnými 
podmínkami. 

Výsledkem jsou pak jedny brýle 
poskytující nejlepší možné vidění za 
různých podmínek osvětlení. Opti-
malizace DNEye přináší lidskému 
oku až o 20% ostřejší vidění a o 15% 
širší zorné pole, pokud DNEye Scan-
ner lidské oko vyhodnotí jako vhod-
né pro DNEye korekci.

Unikátní přístroj DNEye Scanner 
Rodenstock najdete pouze v Optice 
Látal na adreseStudentská 4, Žďár 
nad Sázavou (budova polikliniky).

Přijďte a uvidíte!

Moderní metody vyšetření zraku

z04-látalM

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 
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Aktuálně velmi diskutovaným 
tématem ve Žďáře je dokoupení 
akcií distribuční společnosti SA� . 
Tím by se Žďár stal jediným vlast-
níkem. Zde jsou dvě reakce, které 
došly na adresu Žďárských novin. 

Dát 78 miliónů za něco, 
co nechybí?

14. března mne zaujal článek zve-
řejněný v iDNES s názvem „Žďár 
kupuje dodavatele tepla, chce kon-
trolovat jeho cenu“. Odhlédnu od 
faktu, že jako zastupitel se o výdaji 
ve výši 78 mil. Kč dozvídám z novin 
(ale, díky bohu za to), nemám žád-
nou ekonomickou rozvahu nebo 
výsledky natož znalecký posudek 
ocenění společnosti. Koaličních 
16 hlasů funguje, tak proč dávat 
informace nebo jednat s opozicí? 
Nezbývá mi tedy než svoje otázky a 
pochybnosti „nekompetentně“ sdě-
lovat a diskutovat prostřednictvím 
medií. 

Otázka č. 1: Co bude město kon-
trolovat na státem věcně usměrňo-
vané ceně tepla, a co kontrolovali 
zástupci města v uplynulých letech? 
Bránilo jim v tom Nové Město na 
Moravě, Velké Meziříčí a Dolní 
Rožínka? Dosud spolupracovali 24 
let, co se změnilo?

Otázka č. 2: Jaká je tržní cena 
společnosti? Bohužel neznám ani 
znaleckou cenu ani způsob oceně-
ní, proto mohu vycházet pouze ze 
skutečnosti, že stejných 38% akcií 
SA�  nabízelo Nové Město neú-
spěšně na volném trhu. V době eko-
nomického růstu a investičním boo-
mu tento výsledek něco znamená. 
Možná, že slova radního, poslance a 
člena představenstva SA�  a.s. pana 
Zlesáka (ANO 2011) pronesená v 
předvolební debatě a facebookové 
diskuzi, že zachraňovali společnost 
SA�  před insolvencí byla pravdivá. 
Potom ovšem nechápu cenu 78 mil. 
Kč, protože fi rma v insolvenci má 
obvykle cenu zápornou. 

Máme věřit řediteli SA�  panu 
Scheibovi, že „čistý zisk v posled-
ních letech se pohybuje mezi třemi 
a sedmi miliony korun“? Pokud ano, 
tak alespoň můžeme udělat zjedno-
dušenou úvahu o návratnosti inves-
tice, když cenu 78 mil. Kč vydělíme 
průměrnými 5 mil. Kč, dostaneme 
více než 15 let, než se městu inves-
tice vrátí. SA�  nevlastní dostateč-
nou kapacitu výroby tepla, které 
distribuuje a prodává! Soběstačnost 

ve výrobě tepla znamená další sta-
miliony investic do jeho zdroje.

Otázka č. 3: Má a umí město 
podnikat? Už dnes strategicky ří-
dí a odpovídá za 12 příspěvkových 
organizací. Má ještě distribuovat 
a prodávat teplo a telekomunikač-
ní služby? Umí a má vedení měs-
ta kapacitu na řízení a kontrolu 
akciové společnosti, když nejsou 
v pořádku základní veřejné služby 
jako sečení nebo zimní údržba?

V poslední době se stále častěji 
objevuje volání po alespoň „malých 
technických službách“, které podle 
některých vyřeší vše, co se dosud 
nedaří. SA�  by tak mohl být tou 
základnou, ale nemá kromě organi-
zační struktury nic pro vlastní čin-
nosti technických služeb (lidi, tech-
niku, technologii atd.) Po nákupu 
společnosti za 78 mil. Kč tedy 
odhadem další investice v řádu desí-
tek mil. Kč a problém se zadáváním 
veřejných zakázek a hospodářskou 
soutěží.

Jsme na konci dlouhé etapy hos-
podářského růstu, přesto do roz-
počtu 2019 bylo zapojeno 65 mil. 
Kč ze 100 miliónové rezervy měs-
ta, nefungují základní veřejné služ-
by, komunikace, chodníky a někte-
rý další majetek města je v tristním 
stavu. Potřebuje město a jeho oby-
vatelé utratit 78 mil. Kč za něco, 
co mu nikdy nechybělo a teplo ani 
internet nezlevní? 

Proč a pro koho tedy? Bez úpl-
ných informací, analýz a rozborů, 
které dají odpovědi na tyto a možná 
i další otázky, by bylo nezodpověd-
né zvednout ruku pro tento nákup.

 Jan Havlík
 (Autor je zastupitelem
  za Změna 2018)

Udržení příznivé 
ceny tepla je prioritou

Naše město má největší horkovod-
ní soustavu pro zásobování teplem na 
Vysočině. Velká část bytového fon-
du, městských, soukromých a státních 
budov je na ni napojena. Proto je pro 
vedení města nesmírně důležité, aby 
cena tepla z tohoto zdroje zůstala i 
nadále velmi příznivá. 

Jenom zdražení tepla z horkovo-
du na úroveň průměrné ceny v ČR 
by pro městský rozpočet znamena-
lo navýšení nákladů za teplo přes 
5 mil. Kč ročně. Znamenalo by to 
i značný zásah do rodinných roz-
počtů obyvatel a firem napojených 

Z vašich dopisů redakci

na horkovod. V konečném důsled-
ku by pak mohlo dojít k rozpadu 
horkovodní sítě. To by byla vel-
ká škoda, protože se jedná o zdroj 
vytápění, který nejméně zatěžuje 
životní prostředí v našem městě. 

Žďár do této chvíle vlastní při-
bližně 62 % akcií SATTu. Nové 
Město na Moravě, Velké Meziří-
čí a Dolní Rožínka vlastní zby-
lých 38 % akcií. V minulém roce 
se tato města rozhodla svůj podíl 
prodat na volném trhu za mini-
mální cenu přesahující 90 mil. Kč. 

Naštěstí pro Žďár se žádný soukro-
mý kupec nenašel a Žďár tak mohl 
podat nabídku dle svého znalecké-
ho posudku v hodnotě přibližně 
78 mil. Kč. 

Naše město se v minulosti nepro-
zíravě zbavilo velké části svého 
majetku vč. technických služeb. 
SATT se tak mimo jiné může stát 
dobrým odrazovým můstkem pro 
vznik malých technických služeb 
Žďáru.  Radek Zlesák
 (Autor je zastupitelem
  za ANO 2011)
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Kamenná kronika města 
Žďáru n. S. Tak se říká Veliši - 
domu, jehož gotické základy 
pamatují dobu Karla IV.. Od 
loňska září novou fasádou a 
opět ožil přítomností lidí. 

� Lenka Kopčáková

Před pár lety objevili a zachráni-
li ruinu kdysi slavného hotelu Veliš. 
Nyní sbírají příběhy domu. 

Vlasta a Zdeněk Ulrichovi se obra-
cí na lidi, kteří mají vztah k domu. 
„Moc nás zajímá vyprávění pamět-
níků, kteří ještě pamatují Velišovy, 
nebo i příběhy lidí vztahující se k hote-
lu Veliš,“ říká paní Vlasta. Může jít i 
o zážitek ze setkání v tomto domě.  
Vítány jsou vzpomínky bývalých 
zaměstnanců. 

„Prosili bychom, pokud mají lidé 
fotografie z původních interiérů Veli-
še, zda by nám je nepůjčili,“ uvítala by 
majitelka dnešní rezidence. 

Jak známo, po roce 1972, kdy ote-
vřel sousední špičkový hotel Bílý lev, 
byly oba objekty propojeny. V salón-
kách ve Veliši se konaly rodinné osla-
vy či srazy bývalých spolužáků. Cuk-
rárna Bílý lev v přízemí Veliše byla 
proslulá kvalitou svých zákusků širo-
ko daleko. 

Lidé mohou sepsat svůj příběh 
a donést jej do vinotéky v průjez-
du historického domu. „Prosíme, 
zanechte na sebe kontakt. Texty, sním-
ky nebo i dokumenty můžete také 
vložit do schránky označené Ulrich-
Šplíchal, vedle vchodu do vinotéky,“ 
nabízí Vlasta Ulrichová. Pokud by 
se sešlo vícero materiálů, má v plánu 

uskutečnit výstavu v nejkrásnějším 
Masarykově pokoji.

A o čem je snad nejznámější veli-
šovská historka? Vypráví o tom, jak 
lev spadl do kolíbky. Týká se plastiky 
českého lva od Jana Štursy, který hle-
dí na obzor z průčelí hotelu. 

Lev trhající okovy vznikl na sklon-
ku života habsburské monarchie a 
byl odvážně ztvárněným symbolem 
našeho národa. Pravou tlapou spočí-
vá na knihách, představujících vědě-
ní. Okovy byly údajně symbolicky 
přetrženy po vzniku samostatného 
Československa. 

V 70. letech však došlo k poškoze-
ní plastiky a následné opravě, při níž 
lev přišel o jeden ocas a získal poně-
kud jednodušší korunu.

Velišovské starosti a radosti
Rok s rokem se sešel a Veliš má za 

sebou první kus nové existence. Jaké 
jsou největší velišovské starosti a 
radosti? To říká Zdeněk Ulrich. 

„Velmi nás trápí škody, které vznik-
ly demolicí sousedního hotelu Bílý lev a 
nebyly doposud dořešeny,“ lituje zmaru 
části nákladných restaurátosky prove-
dených omítek v nejkrásnějším Masa-
rykově pokoji. 

Pokoj s navrácenými renesanční-
mi klenbami a výmalbou nese jmé-
no poslance a Velišova přítele. To se 
ví, hoteliér tehdy v počátku 20. stole-
tí ubytovával Masaryka ve svém nej-
lepším apartmá. Když politik večer 
uléhal, nad hlavou měl barokní strop. 
Kdyby tušil, že za ním je klenba rene-

sanční luteránské kaple...
A v této nádheře nyní prokvétá vzlí-

nající vlhkost z nezajištěné sousední 
stavby.

„Bohužel, vlhkost a vyboulená a opa-
dávající omítka, to je to, co vidíme. Ale 
co je očím skryto, to je statické narušení 
štítové stěny, které dosud nikdo neřešil,“ 
je Zdeněk Ulrich rozhořčen nezá-
jmem svého souseda. Vedlejší poze-
mek, kde začala stavba budoucí rezi-
dence Bílý lev, vlastní společnost VHS 
Bohemia.

Naopak radost mají Ulrichovi z neče-
kaného zájmu veřejnosti o Veliš.  „Neu-
stále máme pozitivní reakce na opra-
vený historický dům. Pro mne je veliká 
radost, že Veliš žije a lidé si sem našli 
cestu. V zahrádce si dávají schůzky, cho-
dí si k nám odpočinout. Domu se zkrát-
ka podařilo vrátit jeho ztracenou duši,“ 
chválí si majitelka.

Při loňském slavnostním otevře-
ní se ve sbírce na podporu občanské-
ho sdružení VerVia vybralo 25 tisíc 
korun. Sdružení pracující s rodinami 
handicapovaných dětí na Žďársku tak 
mohlo zaplatit delší canisterapii pro 12 
dětí. „Máme zprávy, že léčebný kontakt 
se psem dětem velmi pomáhá, a z toho 
mám velkou radost,“ říká Vlasta Ulri-
chová. 

A perlička na závěr: vzpomínáte na 
zavěšené deštníky ve dvoře Veliše? 
Atrakce vyhledávaná hlavně rodin-
kami s dětmi se na léto opět vrátí. Jak 
říkají Ulrichovi, nechali se inspiro-
vat podobnou výzdobou v Sarajevu. 
Ovšem ty velišovské deštníky ma-
jí národní barvy. Připomínají loňské 
jubileum republiky. 

VyBoUleNá a opadávající omítka v renesanční komnatě je dle majitelů Veliše 
důsledkem nezajištěné sousední stavby. Foto: Lenka Kopčáková

Příběhy hotelu Veliš. Pomůžete je oživit?

Symbol Veliše - lev skutečně 
padl do kolíbky. Jak se to sta-
lo? Na to před časem pro ŽN 
vzpomenula Božena Stehlíko-
vá, bývalá vedoucí Sboru pro 
občanské záležitosti. 

Jednou, vlastně už nejméně 
před čtyřiceti lety, prý přišli 
s předsedou MěNV Antoní-
nem Bubákem na radnici dřív, 
aby se v obřadní síni připravili 
na svatební den. „Koukla jsem 
z okna do náměstí, a najednou 
mi to došlo - na Veliši chybí lev! 
Předseda se divil, vždyť majite-
lé nic neoznámili. Tak rychle ke 
Karenům... Zrovna dům opra-
vovali. Také se divili. Vyběhli na 
střechu – a on tam chudinka lev 
ležel – jako v kolíbce. Asi se něco 
uvolnilo,“ myslí Božena Stehlíko-
vá. 

Lev naštěstí spadnul do prosto-
ru mezi atikou a střechou, který 
tvarově připomíná kolíbku. Upad-
la mu však korunka a ulomil se jeho 
rozeklaný ocas. „Město se pak stara-
lo, aby majitel domu lva vrátil na mís-
to. A to se stalo,“ ohlíží se pamětnice. 
Jenže po nutné opravě sochy měl lev 
z Veliše jen obyčejný ocas a korunka 
se také zdála jiná. 

Z pohledu heraldiky tak po deseti-
letí z domu shlížela lvice. Pohlaví u 
erbovních zvířat totiž heraldika roze-

znává tak, že pokud má zvíře nějaký 
nepárový orgán zdvojený - nejčastěji 
hlavu nebo ocas - je to samec. Český 
lev ve státním znaku má proto oca-
sy dva. Populární výklad říká, že dva 
ocasy českého heraldického lva sym-
bolizují i spojení Čech a Moravy, 
kterým Přemyslovci vládli v době, 
kdy lva získali do svého erbu.

Jak dle svého pátrání vysvětlu-
je současný majitel domu Zdeněk 
Ulrich, při opravě také na sochu 

nanesli novou vrstvu, takže lev 
dostal hrubší a jednodušší rysy 
a změnil se v albína. Byl snad 
podle něho pojmenován sou-
sední Bílý lev. 

„Naším cílem bylo nyní navrá-
tit lvovi autentickou podobu. 
Restaurátor pracoval podle dobo-
vých snímků,“ informuje. 

U toho Zdeněk Ulrich nemo-
hl na střeše chybět. „Viděl jsem, 
že lev má na zádech odlepenou 
aktuální vrstvu, a pod ní je sku-
tečně ten ,pískovcový´ lev od 
Štursy,“ říká. 

Dnes je dvouocasý lev znovu 
v kondici a kraluje žďárskému 
náměstí. Září barvou materiá-
lu, z něhož je vysochán a dostal 
i zlatou korunku. 
„Velmi stojíme o podobné histor-

ky. od jedné pamětnice jsme při 
loňském otevření Veliše vyslech-
li vyprávění, že před válkou byla 

socha lva ukryta v provazovém hníz-
dě a snesena do půdy hotelu,“ říká pro 
zajímavost Vlasta Ulrichová. Údaj-
ně je o tom i zápis v městské kroni-
ce. Navenek se mělo zato, že socha 
byla zničena nebo ukradena, žďárští 
patrioti ale lva schovali, aby nepři-
šel k úhoně. Podobně byl přes vál-
ku ukryt i symbol Sokolů ze sloupu 
městské sokolovny. -lko-

PůVoDNí socha lva ve štítu hotelu Veliš.
 Zdroj: archiv Regionální muzeum

O tom, jak lev padl do kolíbky

O posledním březnovém víkendu 
nám ukrojí hodinu spánku pravidelný 
přechod na letní čas. 

V noci ze soboty na neděli 31. března 
se hodiny ve dvě ráno posunou o hodi-
nu vpřed. Na zimní čas opět přejdeme 
v noci na neděli 27. října, kdy se ručič-
ka vrátí ze 3.00 na 2.00 hodiny ráno. 

Věděli jste, že letní čas letos 1. dub-
na slaví 40 let od svého každoročního 
zavedení v Československu? Stalo se 
tak v roce 1979, ale nebyl novinkou. 
Letním časem se z úsporných důvodů 
řídili Češi už za 1. sv. války (30. 4.- 1. 
10. 1916), a pak znovu za Protektorá-
tu Čechy a Morava. Zrušen byl v roce 
1950.

Poválečné Československo přineslo 
světový unikát v podobě zavedení zim-
ního času. Platil od 1. 12. 1946 do 23. 
2. 1947. To, že se ručičky posunuly o 
jednu hodinu dozadu, bylo do té doby 
ve světě nevídané.  -lko-

Letní čas má výročí

ZAčíNá nám letní čas.
 Foto: pixabay.com
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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 - truhlářských 
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

Cvičení

� 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

Tiskárny

Finanční služby

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí:
okrasné a ovocné stromky a keře, růže, 
sadbu salátu a jiné zeleniny, macešky a 
balkonové květiny. Vypracujeme projekty 
a realizace zahrad. 
Otevřeno: 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

� Půjčím peníze 777015536
Hotovostní půjčka 724458322
Rychlé peníze 604526897
Půjčím ihned 732139541
Fair Credit Czech s.r.o.

� 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

KOupíM
� Koupím Škrdlovické hutní sklo.Vázy 

mísy a jiné druhy i celé komplety, tel.
kontakt 704 787 323

� 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

� Studio Formička, Horní 30, hotel Fit, 
Ždár n. Sáz.
Tvarování postavy, odbourávání tuku 
v podtlaku Vacushape, cvičení na 
rekondičních lavicích, celotělové zábaly, 
lymfodrenáže, solárium.
www.studioformicka.cz, 
tel. 566 626 130, 604 231 229
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Kino Vysočina 

Kultura Žďár n. S. Knihovna M. J. Sychry        

ZUŠ F. Drdly      

� Pořady pro děti
Kulturní minimum I. 
St 3. 4. 11.00; Čt 4. 4. 9.00 a 11.00, 

Městské divadlo / Divadlo Kampa 
Praha

DĚDEČEK OGE - Příběh poslední-
ho sibiřského šamana. Trvá 80 minut.

Čt 11. 4. 8.30 a 10.00; Pá 12. 4. 
18.00, Městské divadlo

JAK KRAJÁNEK SVĚTEM ŠEL - 
Studánka, Kamínek, Bystřinka, Roz-
marýnek, Horácká muzika. V pátek 
vystoupí host Poľana Brno.

Kulturní minimum II.
Út 16. 4. 9.00 a 11.00; St 17. 4. 9.00, 

Městské divadlo 
Martin Sochor: PUTOVÁNÍ 

S PANTOMIMOU - O Davidu a 
Goliášovi.

Trvá 60 minut.

Dětské divadelní předplatné 
St 24. 4. 9.00, 14.00; Čt 25. 4. 8.45, 

11.00, Městské divadlo 
Jana Rychterová a Pragtet: TA 

NAŠE PÍSNIČKA. Trvá 60 minut.

So 27. 4. 15.00, Městské divadlo / 
Divadlo pohádek Praha

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK 
- Na motivy známého večerníčku. Trvá 

60 minut.

� Divadla 
DP ŽLUTÉ
Čt 4. 4. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Na Jezerce Praha 
SHYLOCK - Vzrušující hra s publi-

kem. Režie Radek Balaš, hraje Milan 
Kňažko.

DP ZELENÉ
Po 15. 4. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Na Jezerce Praha 
PRÁSKNI DO BOT - Pohled do 

světa českých dlaždičů. Režie J. Hře-
bejk, hrají J. Hrušínský, M. Sita, V. 
Zavřel, V. Liška.

DP KOMORNÍ
Ne 28. 4. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Pod Palmovkou Praha 
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ - Adaptace 

románu o závisti, pomstě a minulos-
ti, před níž nelze uniknout. Režie M. 
Lang (vyprodáno).

Po 29. 4. 19.00 / Café u tety Hany / 
Divadlo MaléHry Brno

ČTENÍ KE KAFI – Účinkují D. 
Zbytovská, N. Zbytovská, B. Seidlová. 

KONCERTY
Út 2. 4. 19.00, Café u tety Hany 
ENERGIT A LUBOŠ ANDRŠT - 

Legenda československého rocku.

Po 8. 4. 19.00, Městské divadlo
KAREL PLÍHAL - S kytaristou Pet-

rem Fialou (vyprodáno).

Pá 12. 4. 19.00, Dům kultury 
CITRON / TUBLATANKA - Sou-

boj Rebelů Tour 2019.

ZÁBAVNÉ POŘADY
St 24. 4. 19.00, Městské divadlo 
SCREAMERS: Smím prosit!

� Výstavy
2. – 28. 4. Galerie Stará radnice 
MARTINA NETÍKOVÁ: „O 

DUŠI“ - Sochy a reliéfy. Vernisáž út 2. 
4. v 17.00, hudba Jakub Netík.

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

Čtvrtek 4. dubna
17.00 TERORISTKA – Drama 

komedie (Česko 2019, 12+ 2D)
19.30 CAPTAIN MARVEL - Sci-

Fi (USA 2019, T 12+ 2D)

Pátek 5. dubna
17.00 LOVENÍ - Komedie (Česko 

2019, 12+ 2D)
19.30 TERORISTKA – Drama 

komedie, opakování. 

Sobota 6. dubna
14.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 - 

Animovaný (USA 2019, ČD 2D)
17.00 SHAZAM! - Fantasy (USA 

2019, T 2D)
19.30 TERORISTKA – Drama 

komedie, opakování. 

Neděle 7. dubna
14.30 VELKÉ DOBRO-

DRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU – Ani-
movaný rodinný (Česko 2019, 2D)

17.00 TERORISTKA – Drama 
komedie, opakování. 

Středa 10. dubna
17.00 a 19.30 FILMOVÉ HITY - 

Nejúspěšnější filmy měsíce, sledujte 
facebook. 

Čtvrtek 11. dubna
17.00 TRABANTEM TAM A 

ZASE ZPÁTKY - Road movie (Čes-
ko 2019, 12+ 2D)

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

Pátek 12. dubna
17.00 AFTER: POLIBEK - 

Romantický (USA 2019, T 12+ 2D) 
19.30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK - 

Horor (USA 2019, T 15+ 2D)

Sobota 13. dubna
14.30 HELLBOY - Akční fantasy 

(USA 2019, ČD 15+ 2D)
17.00 TRABANTEM TAM A 

ZASE ZPÁTKY - Road movie, opa-
kování.

19.30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK – 
Horor, opakování.

Žáci pro mateřátka
Představení pro děti z MŠ připravily 

žákyně tanečního oboru ve spoluprá-
ci s výtvarným, hudebním a literárně-
dramatickým oborem. Konalo se 28. 3. 
v sále ZUŠ. Společné téma „Zvířátka“ 
propojilo tvorbu dětí. V mezioboro-
vém projektu vytvářely taneční chore-
ografie, výtvarné práce, představily se i 
ve slovním i hudebním projevu. Mlad-
ším dětem tak přiblížily uměleckou 
tvorbu.

O Žďárského muzikanta 
V úterý 9. dubna proběhne ve velkém 

sále žďárské ZUŠ již 22. ročník soutěž-
ní přehlídky O žďárského muzikanta.

Zúčastní se mladí muzikanti v šes-
ti věkových kategoriích. Po celý den 
budou soutěžit ve hře na hudební 
nástroje a v sólovém zpěvu. Odbor-
ná porota z učitelů hudebního oboru 
posoudí předvedené výkony a nejlepší 
účastníky v každé kategorii ocení titu-
lem Žďárský muzikant 2019. Akce se 
koná s podporou radnice. 

 (Redakčně upraveno)

Do 30. 4. Městské divadlo 
DANA PACÁKOVÁ: OBRAZY - 

Otevřeno hodinu před a během před-
stavení.

Duben a květen, kino Vysočina
ZAOSTŘENO NA KRAJINU: 

Praktická ochrana přírody v podání 
Sdružení Krajina. Otevřeno hodinu 
před a během promítání.

� Připravujeme
 3. 5. TITANIC – DP žluté, MD
10. 5. DEN MATEK, KV
15. 5. STRAKONICKÝ DUDÁK, 

DP zelené, MD
16. 5. ROCKOVÁNÍ - JIŘÍ ČER-

NÝ, Cafe u tety Hany 
18. 5. JARNÍ TRH - Jarmark ruko-

dělných výrobků, DK
22. a 23. 5. MAKOVÝ MUŽÍČEK 

– DDP, MD 
26. 5. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA, 

KV
29. 5. BLBEC K VEČEŘI - DP 

komorní, MD
31. 5. OPEN - ZUŠ Františka Drdly, 

MD

Předprodej: Pokladna DK: po, út, 
st 13.00–17.00; Pokladna KV otevřena 
hodinu před představením, do začát-
ku posledního představení (564 407 
559). On-line:www.dkzdar.cz.

Neděle 14. dubna
14.30 DUMBO - Rodinný (USA 

2019, ČD 2D)
17.00 TERORISTKA – Drama 

komedie, opakování.

Čtvrtek 18. dubna
14.30 HLEDÁ SE YEttI – Animo-

vaná komedie (USA 2019, ČD 2D)
17.00 Bio senior: SKLENĚNÝ 

POKOJ - Drama (Čes. / Slov. 2019, 
12+ 2D)

19.30 Filmový klub: ŽENA NA 
VÁLEČNÉ STEZCE – Akční kome-
die (Island / Fran. / Ukraj. 2018, T 
15+ 2D)

Pátek 19. dubna
14.30 MRňOUSKOVÉ 2: DALE

KO OD DOMOVA - Animovaný 
(Francie 2018, ČD, 2D)

17.00 TRABANTEM TAM A 
ZASE ZPÁTKY - Road movie, opa-
kování.

19.30 LA LLORONA: PROKLE
TÁ ŽENA - Horor (USA 2019, T 
15+ 2D) 

Sobota 20. dubna
14.30 VELKÉ DOBRO-

DRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU – Ani-
movaný, opakování.

17.00 TERORISTKA – Drama 
komedie, opakování.

19.30 SHAZAM! – Fantasy, opako-
vání.

Neděle 21. dubna
14.30 KOUZELNÝ PARK - Ani-

movaný (USA 2018, ČD 2D)
17.00 ARCTIC: LEDOVÉ PEK

LO - Drama (Island 2018, T 12+ 
2D)

Středa 24. dubna
20.00 ŽENY V BĚHU – Komedie, 

opakování.
22.00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK – 

Horor, opakování.
24.00 AVENGERS: ENDGAME - 

Půlnoční předpremiéra -Sci-Fi (USA 
2019 T 12+ 2D)

Čtvrtek 25. dubna
16.30 MONETOVY LEKNÍNY – 

MAGIE VODY A SVĚTLA - Doku-
ment (Itálie 2018, T 2D)

18.15 VĚRNÍ NEVĚRNÍ – 
Romantický (Francie 2018,T 15+ 
2D)

20.00 LOVENÍ – Komedie, opako-
vání.

Pátek 26. dubna
15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 

– Animovaný, opakování.
17.00 MIA A BÍLÝ LEV - Rodin-

ný dobrodružný (Fran. / Něm. / JAR 
2018, ČD 2D)

19.30 AVENGERS: ENDGAME - 
Sci-Fi (USA 2019, T 12+ 2D)

Sobota 27. dubna
14.30 AVENGERS: ENDGAME - 

Sci-Fi, opakování.
17.00 NIKDY NEODVRACEJ 

ZRAK – Historické drama (Něm. / 
Ital. 2018, T 15+ 2D)

20.30 AVENGERS: ENDGAME - 
Sci-Fi, opakování.

Neděle 28. dubna
14.30 MRňOUSKOVÉ 2: DALE

KO OD DOMOVA – Animovaný, 
opakování.

17.00 AVENGERS: ENDGAME - 
Sci-Fi, opakování.

� 3. 4. 18.00, odd. pro děti a mlá-
dež 

KOLA VERSUS AUTA - v rám-
ci projektu Promítej i ty! iniciativy 
na podporu městské cyklistiky sílí po 
celém světě. 

� 8. 4. KNIHOVNA SENIO
RůM

Stanislav Mikule: Žďár nad Sázavou 
- město knihy.

Vlasta Ulrichová: Exkurze do hote-
lu Veliš.

� 9. 4. 17.00, odd. pro děti a mlá-
dež

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
- Setkání s občany, pořádá MěÚ Žďár 
n. S. 

� 10. 4. 14.30 – 16.30, odd. pro 
dospělé čtenáře

ČTENÍ NENÍ NUDA: Lucie 
Topinková - workshop o čtení (nejen) 
pro pedagogy ZŠ.

� 17. 4. 14.00, odd. pro děti a mlá-
dež

Velikonoční tvůrčí dílna - Výroba 
velikonočních dekorací, ve spoluprá-
ci s Asociací rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí - Klub Úsměv.

� 24. - 30. 4. dopoledne, odd. pro 
děti a mládež

BEZPEČNÝ INTERNET - Pre-
ventivní program pro žáky 4. tříd ZŠ, 
ve spolupráci s Policií ČR.

Výstavy:
� Do 29. 4., Čechův dům
PETR MADĚŘIČ: MY – Doku-

mentární snímky z cest.
� Do 29. 4., Galerie u Sychry
FILIP ZVĚŘINA: YORKSHIRE 

- Kraj, kde se zastavil čas.
� Do 30. 4., Galerie u Sychry (vit-

ríny)
ZDOBENÁ VAJÍČKA A VELI

KONOČNÍ DEKORACE - výrobky 
Zdenky Jelínkové a Václavy Doležalo-
vé. 

� Od 8. do 18. 4., odd. pro dospě-
lé čtenáře

Velikonoční výstava Klubu v 9 - 
výrobky klientů klubu.

� Do 30.4., pobočka Nádražní
KDE DOMOV MůJ - Výtvarné 

práce dětí ze školní družiny ZŠ Pala-
chova.



Klub českých turistů

Senioři ČR

Klub kardiaků

Kam ve Žďáře Kopaná FC Žďár n.S.

Basketbal BK Vlci Žďár

Regionální muzeum

Víkendové služby 
stomatologů
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Národní finále ČR - nejmladší mini MIX 
U 11

Soutěž s účastí 12ti týmů se hraje zároveň 
v obou žďárských halách: Hala TJ Žďár, Bou-
chalky a hala 2. ZŠ, Stalingrad.

Pá 26. 4. 9.00 – 20.00
So 27. 4. 9.00 – 19.30
Ne 28. 4. 8.30 – 15.00

Hala 2. ZŠ, Stalingrad:
Pá 5. 4. 18.30 Vlci – Opava, extraliga žáků 

U 14
So 6. 4. 
�9.00 a 11.00 Vlčice – Tišnov, region. liga 

kadetek U 17
�14.00 Vlci – NH Ostrava, extraliga žáků 

U 14
�16.00 Vlci – Pardubice B, liga kadetů U 

17
Ne 7. 4. 10.00 Vlci – Hradec Králové, liga 

kadetů U 17
So 13. 4. 
�8.30 a 10.00 Vlčata – KP Brno, OP nej-

mladší mini U 11
�11.30 Vlčata – Prostějov, finále OP starší 

mini U 13
�14.30 Vlčata – BK Brno, finále OP starší 

mini U 13

Velikonoční turnaj, 5. ročník:
Pá 19. 4. 9.00 – 20.00 mini dívky U 13
So 20. 4. 9.00 – 16.00 mini dívky U 13

Začátky utkání jsou vyhrazeny. Sledujte 
místní tisk nebo nástěnku na hale, ZR 3.

Kultura

(Jazzmine club)
4. 4. 19.00 SirScH - Magda Sirschová - 

zpěv, Jiří Vyšohlíd - basa, Jakub Švejnar - bicí, 
Tomáš Vyvodík – kytara 

(CČSH)
Čt 11. 4. 17.00, Husova kaple, Kopečná 13 
PoSledNí domoVy aneb Příbě-

hy židovských rodin ze Žďáru, které se staly 
oběťmi holocaustu (šoa). Slovem i obrazem 
provází Ing. Vít Koudela. 

(Jazzmine club)
11. 4. 18.00
Jam session 

(Kulturní centrum Batyskaf)
14. 4. 18.00
BoHoSlužBa V BatySkafu - Slo-

vem provází farářka evangelického sboru 
Alžběta Hatajová, hraje Lucky Joke „blesfunk-
souljazz“ z Litomyšle. 

(ŘK farnost, Žďár 2)
16. 4. (20.00 – 22.00) kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH
NikodémoVa Noc: kostel otevřený 

k tichému večernímu rozjímání, modlitbě či 
duchovnímu rozhovoru.

(ŘK farnost, Žďár 1)
16. 4. 20.00, dětský areál Libušín
co Se Stalo S JežíŠem? – Pašijo-

vá hra o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista v podání více než 200 žďárských farní-
ků.

(SE.S.TA)
�18. 4. (8.30 – 15.30)
ZáMecKý VeLIKONOČNí KeMP – 

Dětský program s tématem Zeleného čtvrtku.
�18. 4. – 22. 4. (9.00 – 17) 
ZaPomNětliVý BeráNek - Veliko-

noční hra pro děti. Rozinka opět potřebuje 
vaši pomoc. 
�20. 4. 10.00 – 16.00
Zámecké VítáNí Jara Na teraSe 

-Velikonoční workshopy, ochutnávky, výzdo-
ba, jarní fotokoutek.
�22. 4. 10.00 – 17.00
Hledání velikonočních vajíček
Zábava na motivy oslav v anglosaských 

zemích.

(SK AXIOM OrBiTt)
24. 4. 19.00, barokní sály Zámku
žďárSké iNterfereNce: Zeurí-

tia, Šmoldas a Petreni - Výjimečná akce po 
natáčení nového cD výborného kytaristy, 
zpěvačky a italského perkusionisty.

(Město Žďár)
30. 4. (17.00 – 21.15), dětský areál Libu-

šín
žďárská filipojakubská noc
Volba Miss čarodějnice, hry, soutěže, kon-

cert, vatra, ohňostroj.

(Přátelé waldorfské pedagogiky)
1. 5., MŠ Studánka, Haškova
máJoVý Jarmark – Akce s dílnami 

pro děti a stavěním májky.

Vzdělávání
(Jazzmine club)
1. a 8. 4. 19.00 JaZZmiNe kVíZ: vzdě-

lávací akce.

(Pointy)
Senior a Family point, 4. patro polikliniky
�2. 4. 9.30 NePoJiStNé Soci

álNí dáVky: pro osoby se zdravotním 
postižením. Přednáší Mgr. Marie Fabíková a 
MUDr. Růžena Pokorná.
�12. 4. (9.00 – 10.00) ZdraVotNí 

moNitoriNg - Krevní tlak a analýza 
tělesných hodnot.
�15. – 17. 4. JarNí dNy Na family 

PoiNtu.
�23. 4. 9.30, ciViliZaČNí cHoro

By – Přednáší MUDr. Jelizaveta Mašková

(TJ Sokol)
4. 4. (16.30 – 18.15) sokolovna, Doležalo-

vo nám
Jaro V NaŠem těle i duŠi - Zasta-

vení s Ayurvedou, dobrým čajem, náladou a 
zdravým mlsáním. Kúra na odplavení škodli-
vin...

(Přátelé waldorfské pedagogiky)

Čt 4. 4. 9.00 sál DDM Horní 2 kluBo
Vé SetkáNí – Aktuální info o akcích 
KK na rok 2019.

Čt 11. 4. Sraz 10.20 hala ČD (jen pro 
přihlášené) NáVŠtěVa „ryBárNy“ 
Havlíčkův Brod., vedoucí J. Mazáč.

Út 16. 4. 5.00 odjezd z parkoviště před 
MěÚ,  ul. Žižkova (jen pro přihlášené) 
moSoNmagyoVár - termální lázně, 
vedoucí M. Pokorná.

St 24. 4. 15.00 Nádražní 46 BowliNg 
iNgot, vedoucí M. Hrdinová. 

Pá 26. 4. čas odjezdu bude oznámen na 
klubovém setkání.

meZiNárodNí BurZa miNe
rálů, draHýcH kameNů, Zka
meNěliN a ŠPerků, Tišnov, vedoucí 
Mgr. Hejlová.

Út 30. 4. Sraz 5.45 hala ČD (jen pro při-
hlášené) ZNoJmo – PamětiHod
NoSti měSta, s průvodcem, vedoucí B. 
Skřipská. 

Více o akcích na webu: www.civilky.cz/
zo-zdar.

Stadion Bouchalky. 
miStroVSká koPaNá

muži a - divize
Ne 31. 3. 10.15 Fc - TKZ Polná
Ne 14. 4. 10.15 Fc - SL. Havl. Brod
Ne 28. 4. 10.15 Fc - Fc Nové Sady Olo-

mouc

muži B - 1. a třída kraj. soutěž
Ne 7. 4. 15.30 Fc - SK Rad. Svratka
So 20. 4. 16.00 Fc - Sok. Želetava

dorost st. + ml. - divize
St 3. 4. 16.00 ml. dorost Fc - Fc Pelhři-

mov
Ne 7. 4. 10.15 + 12.30 Fc - Fc Kohou-

tovice Brno

žáci st. u 14 + u 15 divize
So 13. 4. 10.00 + 11.45 Fc - SK Líšeň 

Brno
St 24. 4. 15.45 + 17.30 Fc - MFK Vyš-

kov
So 27. 4. 10.00 + 11.45 Fc - HFK Olo-

mouc

žáci ml. u 13 + u12 žákovská liga
Ne 14. 4. 14.00 Fc - Fastav Zlín
Ne 28. 4. 14.00 Fc - Sl. Kroměříž

Přípravka st. + ml. – krajský přebor
So 27. 4. 14.00 Fc - SFK Vrchovina

Přípravka st. B – okr. přebor turnajově
So 20. 4. od 9.00 turnajově Fc, Měřín, 

Nová Ves

Přípravka ml. B – okr. přebor turnajově
So 20. 4. od 9.00 turnajově Fc, Hamry, 

Jívoví

Fc zve srdečně své příznivce na zápasy 
o mistrovské body na stadionu Bouchalky. 
Více o klubu na www.fczdas.cz.

Milovníci toulek příro-
dou i rozhledů do dálek se 
mohou těšit na letošní již 
17. ročník akce s názvem 
Zahájení jarní turistické sezóny na roz-
hledně Rosička. 

Akci na stejnojmenném vrchu tradičně 
pořádá žďárský turistický oddíl mládeže 
Tuláci ve spolupráci s Active-střediskem 
volného času, městem Žďár n. S. a obcí 
Sázava.

Jak říká vedoucí Tuláků Vladimír 
Sýkora, každý, kdo přijde nebo přijede 
v sobotu 6. 4. mezi 9.00 – 17.30 hod. 
k rozhledně, dostane od organizátorů 
pamětní list, razítko a teplý čaj.

„Věříme, že se nám poda-
ří překonat rekord z roku 
2018, který je 727 turistů 
i náhodných návštěvníků z 

celé ČR, a jejich 17 čtyřnohých kamará-
dů,“ očekává pořadatel. 

Více o akci najdeme na www.tulaci.net, 
tulakZR@centrum.cz nebo odpoví Vl. 
Sýkora na tel. 723 554 955.

Tak vzhůru na Rosičku. Ocelová roz-
hledna měří 40 metrů a má vnější vinuté 
schodiště. Od roku 2001 nabízí kruhový 
výhled na obzor z otevřeného ochozu ve 
výšce 24 metrů. Odbočka k rozhledně je 
nad obcí Rosička, na vedlejší silnici ze 
Žďáru do Polné. -lko-

Jarní turistika 
Ne 7. 4. olešná – Zubří – Pohledec – 

maršovice - Nové město (8 km), sraz 
12.20 nádraží

Ne 14. 4. Brno - Jurkovičova vila 
(prohlídka jen pro přihlášené). Údolím 
oddechu do obory Holedná (8 km), 8.20 
nádraží

Ne 21. 4. Budeč – naučná stezka – 
žďár (6 km) 12.50 nádraží

Ne 28. 4. b(10 km) 7.20 nádraží.

So 27. 4. 14.00, sokolovna
VýroČNí ČleNSká ScHůZe - hra-

je p. Sejkora (pozvánky jdou do schránek).

 6. 4. rosička (15 km) 9.00 nádraží 
ČD

13. 4. k leninovi do Budíkovic (16 
km) 6.15 nádraží ČD

20. 4. okolím tišnova (12 km) 8.15 
nádraží ČD

27. 4. krajinou „Barona ringhoffe-
ra“ (16 km) 5.00 nádraží ČD

Sobotní vycházky jsou určeny pro 
veřejnost, každý jde na vlastní nebezpe-
čí. Změna programu vyhrazena.

Velikonoce na Horácku
Od 9. dubna se žďárská Tvrz oděje do 

svátečního. Otevírá výstava Velikonoce na 
Horácku s podtitulem „Pašijový týden v 
lidových zvycích a obyčejích“. Velikonoční 
tradice a zvyky našeho regionu tak můžeme 
poznat formou exkurze do minulosti. 

„Nečekejte tedy tvůrčí dílnu, kde se naučíte 
plést pomlázky či barvit vajíčka. Ale dozvíte 
se, proč se jedly kočičky a kdo mohl být fendry-
chem,“ naznačuje historik Miloslav Lopaur. 

Velký pátek bude kromě výjevů z křížové 
cesty připomínat i pašijový průvod. Dále se 
můžeme těšit na velikonoční dekorace, k 
nimž patří rahno, muší ráj či kraslice. 

„Chybět nebudou ani dobové velikonoční tis-
ky a pohlednice. Výstava potrvá do 19. květ-
na,“ upřesňuje historik. -lko- 

6. 4. mudr. ondřej Bartoš, Na Městeč-
ku 310, Nové Veselí (566 667 236)

7. 4. BladeNt, Štursova 111, N. Měs-
to n. M. (566 616 904)

13. 4. a 14. 4. mudr. Petr foltan, Herá-
lec 81 (774 900 858)

19. 4. orNideS, ZS Křižanov (731 495 
380, 566 522 218)

20. 4. mudr. olga Čumplová, Zahradní 
580, Bystřice n. P. (566 688 232)

21. 4. mudr. tomáš dvořák, Velká 
Losenice (775 479 595)

22. 4. mudr. Petr foltan, Herálec 81 
(774 900 858)

27. 4. mudr. milena Vránová, Zahrad-
ní 580, Bystřice n. P. (566 688 234)

28. 4. mddr. Veronika Suchá, Zahrad-
ní 580, Bystřice n. P. (566 688 234)

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

Na Rosičce začne turistické jaro

ROSIČka je oblíbeným dostaveníčkem turistů po zimě. Parta do nepohody se těší na sezó-
nu. Foto: Vladimír Sýkora

6. 4. (8.00 – 18.00) MŠ Studánka
mokré PlStěNí – Akce pro začáteční-

ky i pokročilé.

(RC Srdíčko)
�10. 4. (17.00 – 20.00), Srdíčko Poliklini-

ka
taJemStVí léČiVé kucHyNě – Jar-

ní vaření s výživovou poradkyní. 
� 11. 4. 15.00, Srdíčko
Velikonoční tvořivá dílna
�25. 4. 16.00
SkuteČNé PotraViNy V kucHy

Ni - chcete, aby Vaše děti jedly zdravě? Před-
náška výživové poradkyně Bc. Simony Šaf-
ránkové o postupných změnách stravování 
(Hlídání dětí zajištěno).

Sporty

(UNITOP SK Policie)
6. 4. (10.00 – 16.00) PoHár ČNS tro

Jic StarŠícH žáků 
14. 4. (10.00 – 16.00) PoHár ČNS 

troJic mladŠícH žáků
celorepublikový turnaj v nohejbalu, tělo-

cvična ZŠ Palachova.

Sobota 6. 4. 

(9.00 – 17.30)
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