
červen/

PRONÁJEM

OUTSOURCING

SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

O svatojánském víkendu se nad 
Žďárskou tradiční poutí protrhaly 
mraky a sluníčko začalo přát milov-
níkům atrakcí i návštěvníkům pout-
ního místa na Zelené hoře. 

Horší to bylo dny předtím, které 
propršely. To také ovlivnilo návštěv-
nost druhé největší pouti v Česku. 
Přišly desetitisíce lidí, ale stejně to 
dle pořadatelů bylo méně jak loni. 

Hlavní centrum zábavy se stov-
kou atrakcí a dvěma sty stánků bylo 
v okolí zimního stadionu. Měs-
to při výroční akci nasadilo pro-
středky k co nejlepšímu průběhu. 
Otevřelo více parkovacích míst, 
posílilo arzenál odpadových košů 
v areálu, městská policie co chví-

li poutí procházela a zajišťovala 
bezpečnost návštěvníků. „Lehké to 
neměly úklidové čety. Nastupovaly 
v noci a čistily plochu, aby hned ráno 
areál opět působil příjemně,“ uvádí 
místostarostka Ludmila Řezníčko-
vá. 

Kancelář pořadatelů na zimním 
stadionu prý letos nehledala žád-
né ztracené dítě. Ani strážníci MP 
nehlásí přestupky ohledně parková-
ní. Idylku pokazilo pár krádeží. Jak 
informuje Eva Křesťanová z odboru 
komunálních služeb, kancelář řešila 
ztrátu několika peněženek, dokladů 
a mobilních telefonů. „Vše bylo vyře-
šeno na místě. Žádný úraz jsme neza-
znamenali. Snad jen kromě výjezdu 

záchranné služby k případu silně pod-
napilého návštěvníka poutě,“ dodává 
Křesťanová.

Výnos města z pouti nebyl v době 
tisku ŽN znám. Jak místostarost-
ka vysvětluje, Žďár vydělává jen na 
pronájmu plochy, a to bývá kolem 
300 tisíc korun. „Vzhledem ke zvý-
šeným sazbám za pronájem místa 
u stánků i atrakcí očekáváme vyšší 
příjmy oproti loňsku,“ říká pro tuto 
chvíli Křesťanová

Svatojánské pouti na Zelené hoře 
je už 297 let. Letos podruhé jí 8. 
května předcházela Krojová pouť, 
uspořádaná nadšenci z klášterní far-
nosti v barokním duchu.  -lko-

ADRENALINOVÉ i mírnější dětské atrakce byly o pouti stále plné. Jako z pohádky působil flašinetář. Jen by asi kvůli hluku 
lépe vynikl v prostředí Zelené hory.  Fotokoláž: Lenka Kopčáková

Počasí se na pouť umoudřilo

Den Žďáru
chystá zážitky

Žďáráci i návštěvníci města se těší 
na již pátý ročník Dne Žďáru. Novo-
dobá městská slavnost má podtitul 
Žďáráci pro Žďáráky. Město a místní 
organizace chystají své pořady.

Centrem zábavy v sobotu 8. června 
bude opět velké pódium na náměstí 
Republiky, odkud po celý den uslyší-
me koncerty a vystoupení místních 
skupin a sborů. Hlavním hostem 
večera je folklorní kapela Hradišťan s 
Jiřím Pavlicou.

Rodiny s dětmi se mohou těšit na 
zábavu v okolí centra, Farská hum-
na se opět změní v dobový vojenský 
tábor. Více na str. 16.

Červnová slavnost je připomínkou 
povýšení Žďáru na město, k němuž 
došlo 11. června 1607 kardinálem 
z Ditrichštejna. Od té doby měl 
Žďár právo várečné, mohl pořádat 
trhy, měl i právo výběru mýta či skla-
du soli, což tehdy v životě městečka 
hodně znamenalo.  -lko-

Máme nové
europoslance

Ve volbách do Evropského parla-
mentu jsme si ve dnech 24. a 25. 5. 
2019 zvolili 21 poslanců, kteří budou 
ČR zastupovat příštích pět let. 

Volební účast v ČR byla 28,72 %, 
z toho nejvyšší v Praze (38,31 %), 
Vysočina (29,59 %) okres Žďár 
(30,34 %) město Žďár (29,59 %).

Jak jsou mandáty rozděleny stranám:
ANO 6 mandátů (21,2 %): Charan-

zová Dita (44 let) 10,73 % přednost-
ních hlasů; Dlabajová Martina (42 
let)6,25 %; Maxová Radka (50 let) 
2,24 %; Kovařík Ondřej (38 let) 1,36 
%; Hlaváček Martin (39 let) 1,18 %; 
Knotek Ondřej (34 let) 0,75 %.

ODS 4 mandáty (14,5 %): Zahradil 
Jan (56 let) 14,89 %; Vondra Alexan-
dr (57 let) 8,56 %; Tošenovský Evžen 
(63 let) 7,43 %; Vrecionová Veronika 
(53 let) 2,45 %. 

 (Pokračování na str. 4)
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Žďár letos rozšiřuje počet 
květnatých trávníků ze tří 
na 25 ploch, rovnoměrně po 
celém městě.  Kvetoucí úse-
ky vyniknou vedle poseče-
ných trávníků.
� Lenka Kopčáková

Loučky jsou vytipované tak, aby 
vynikly a přitom občany neobtěžo-
valy. Alergici se prý lučních květů 
nemusejí obávat, větší hrozbou je 
pro ně pyl jehličnatých stromů.

Loni ve Žďáře vykvetly první tři 
květnaté loučky, a to v parku U Iva-
na, před CHKO a u Dolního hřbi-
tova. 

„Přirozené louky dokáží zadržet 
vodu a ochlazovat prostředí města,“ 
říká starosta Martin Mrkos. Krom 
toho tu lze spatřit hmyzí společen-
stva, třeba včely a  motýly. Trend 
květnatých louček se kvůli klima-
tickým změnám začal šířit zejména 
západní Evropou. Za suchého a hor-
kého léta totiž mnohem lépe pro-
sperují květnaté loučky než žlout-
noucí trávníky střižené nakrátko. Ve 
Žďáře proto bude letos i běžný tráv-
ní porost udržován na výšku od 4 do 
6 cm. Tím nebude tak vysychat.

„Díky květnatým loučkám nám zde 
vznikne mozaika ostrovů pro život,“ 
plánuje místostarostka Ludmila 
Řezníčková, která má zeleň města 

ve své dikci. První seč ve městě pro-
běhla kolem pouti, a to i na oněch 
květnatých loučkách. Nadále bude 
tráva volně růst, aby květiny vykvet-
ly, semena dozrála a vysemenila se.

Už dnes lze výjimečně ve městě 
spatřit v trávě luční zvonky, smol-
ničky či dokonce hvozdík kropena-
tý (lidově slzičky). V nově zaklá-

KVĚTNATÉ louky se stávají novou součástí zeleně města. Vedle sečených úseků 
přináší zajímavé efekty. Záběr nedaleko kina.
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Žďár vsadil na trávníky s lučním kvítím

Tubus povede pod silnicí
Stavba tubusu pod silničním hlav-

ním tahem na Pardubice je důvodem 
současného dopravního omezení na 
výjezdu ze Žďáru.

Propojení Stržanova páteřní cyklos-
tezkou a tubusem pod rušnou silnicí je 
první z pěti naplánovaných akcí v pro-
jektu města na Rozvoj cyklodopravy. 
Od konce léta se již cyklisté mířící od 
Pilské nádrže dostanou tímto směrem 
bezpečně. 

Svedení silniční dopravy do jednoho 
pruhu v asi stometrovém úseku a říze-
ní semafory potrvá nejdéle do 31. srp-
na.

Jak vysvětluje starosta Martin Mrkos, 
bezpečné spojení cyklostezky s místní 
částí Stržanov je jedním z navazujících 
pěti objektů pro cyklodopravu ve Žďá-
ře n. S. 

Žďárské dopravní komplikace 
Úplné uzavírky

� Po celý den 8. 6. platí ve Žďá-
ře úplná uzavírka místních komuni-
kací na nám. Republiky včetně pří-
jezdové komunikace od silnice I/37 
k Morovému sloupu, úplná uzavírka 
Doležalova náměstí, ulice Nádraž-
ní, pěší zóny, centrální parkoviště a 
parku Farská humna. Koná se oslava 
Dne Žďáru.

� Do 12. 6. úplná uzavírka ulice 
Brodská č. or. 51 – 55. Důvodem je 
pohyb jeřábu při rekonstrukci lodžií.

� Do 31. 7. úplná uzavírka m. k. 
ul. Komenského. Probíhají práce na 
ing. sítích. 

� Do 31. 7. úplná uzavírka m. k. 
ul. Dr. Drože

� Do 31. 7.  úplná uzavírka m. 
k. ul. Komenského mezi bytovým 
domem č. p. 3 a vjezdem ke 3. ZŠ.

� Do 30. 7. úplná uzavírka komu-
nikací ul. Tyršova; ul. Libušínská; 
centrální parkoviště ul. Neumanno-

va a ul. Nová.
Objížďky po přilehlých místních 

komunikacích bez značení s využi-
tím místní znalosti.

� Do 31. 7. platí úplná uzavírka 
silnice I/19 Sázava - Hamry n. S.. 
Objížďka obousměrně ze Sázavy do 
Přibyslavi, Vepřovou, Račín, Polnič-
ku do Ždáru.

� Do 30. 9. platí úplná uzavírka 
silnice I/19 od začátku obce Sázava 
ve směru od Přibyslavi po začátek 
města Žďár nad Sázavou kvůli probí-
hající rekonstrukci. Objízdné trasy: 
Žďár – Polnička – Račín – Vepřová 
– Malá Losenice nebo Žďár – Nové 
Veselí – Matějov – Rosička - Česká 
Mez.

Dopravní omezení
� Do 30. 6. platí kyvadlový pro-

voz jedním jízdním směrem na sil-
nici I/19, Ronov nad Sázavou - Při-
byslav (okres HB.) Probíhá oprava 
vozovky, uzavřeno pro tranzit. -lko-

daných květnatých loukách se ale 
většinou jako první objeví kopreti-
na.  

„Trávníky ve Žďáře máme zatím 

druhově chudé. Letos proto monito-
rujeme jejich skladbu a na podzim 
či na jaře těm nadějným trávníkům 
pomůžeme. K větší rozličnosti druhů 
zde dosejeme luční květiny,“ říká Řez-
níčková. 

Některé trávníky ale zůstanou při-
rozené. Třeba pod městským úřa-
dem, kde se vyskytují výjimečná 
společenstva mechorostů. 

Podle informace starosty budou 
květnaté trávníky označeny cedul-
kami, popř. i výčtem rostlin, aby se 
školní děti mohly poučit. 

Projekt koordinuje městská kra-
jinářka Lucie Radilová. Ta jej také 
nedávno představila občanům při 
veřejné besedě na dané téma. „Nese-
tkali jsme se s negativní reakcí. Lidé 
našim důvodům rozumí,“ říká mís-
tostarosta Josef Klement. 

Novým zhotovitelem zakázky 
sečení ve městě Žďáře je firma Josef 
Řádek. Navázala užší spolupráci s 
odborem komunálních služeb. Péče 
o květnaté louky má totiž svá speci-
fika.

Zajímavostí je, že luční kvítí by 
letos mělo „pokusně“ vykvést i 
v nádobách na náměstí, kde jsou ny-
ní torza různých bonsaí jehličnanů. 

„Propojení Žďáru n. S. s hlavními cyk-
listickými trasami Žďárských vrchů je 
velmi důležitým krokem pro bezpečnost 
i komfort našich občanů a turistů, kteří k 
nám přijíždějí,“ vysvětluje starosta. 

Všech pět projektů vyjde na víc jak 
31 mil. Kč, ale radnice získala 15milió-
novou dotaci z fondů Evropské unie. 

Další na řadě bude lávka přes řeku 
na Farských humnech, lávka u zimní-
ho stadionu spojující sportovní zónu 
s Klafarem, propojení cyklostezky z 
ul. Žižkova k ul. 1. Máje, kde navazu-
je cyklostezka k Hamrům.  Poslední 
z pětice bude piktogramové značení 
cyklostezek. Síť značek bude cyklisty 
navigovat v místech, kde není možné 
oddělit cyklodopravu od automobilo-
vé. -lko-

Lidé se obávají, co pro ně může zna-
menat chystaná vládní změna v soci-
ální sféře. Nečekané vládní škrty 
zaskočily české obce, neboť likvidují 
sociální pomoc seniorům, nemocným 
i dětem. 

Vláda letos přistoupila k nevídané-
mu snížení dotací na sociální práci v 
obcích až o 80 %. Novinka má začít 
platit již od 1. srpna letošního roku.

Podle některých zpráv má snad od 
příštího roku zcela skončit financová-
ní pomoci seniorům, rodinám s dět-
mi, lidem s vážným onemocněním a 
dalším ohroženým skupinám. Údajně 
už žádné příspěvky na inkontinenční 

pomůcky, chodítka, sedátka...
Co vládní škrty znamenají pro oblast 

sociálních služeb města Žďáru nad 
Sázavou - a co pro samotného obča-
na? 

To byly otázky ŽN na tajemnici 
Městského úřadu JUDr. Martinu Hos-
tomskou.

„V prvním případě se jedná o dota-
ci na sociální práce, která je městům na 
základě žádosti poskytována Minister-
stvem práce a sociálních věcí,“ vysvětlu-
je tajemnice a dodává, že město Žďár 
v roce 2018 požádalo o dotaci ve výši 
cca 2,2 mil. Kč a dotace byla vyplace-
na ve více než 48 % požadované část-

ky. 
Letos město Žďár žádalo o ně-

co málo vyšší dotaci, cca 2,4 mil. Kč. 
„Přidělena nám byla dotace pouze ve 
výši 20% požadované částky, což činí cca 
480 tis. Kč, a pouze 44 % výše přidělené 
dotace v roce 2018,“ konstatuje JUDr. 
Hostomská.

Podobně složitá situace je prý u 
všech obcí II. a III. typu. „Doufáme 
však, že se města a obce v republice spojí 
a vyvolají diskuzi s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a vládou, aby byly dota-
ce na sociální práce, které jsou výkonem 
přenesené působnosti, doplaceny alespoň 
na výši roku 2018,“ uvádí. 

Žďárská tajemnice věří, že finanč-
ní prostředky se ve státním rozpočtu 
podaří najít a že nedojde ke snížení 
počtu sociálních pracovníků.

O tom, že může dojít ke změnám v 
poskytování příspěvku na pořízení 
některých kompenzačních a inkonti-
nenčních pomůcek se dle Hostomské 
sice hovoří, ale není zatím nic kon-
krétního známo. 

„Pokud by však došlo k takto výraz-
nému omezení finančních prostředků, 
dotklo by se to samozřejmě významným 
způsobem některých skupin obyvatel v 
této oblasti sociální pomoci,“ připouští 
tajemnice Martina Hostomská. -lko-

Sociální práce měst je v ohrožení
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE

PROTISK Prchal s. r. o., 
 302/22, 

+420 566 520 385 
 +420 566 520 386
 +420 774 403 663

JSME TU PRO VÁŠ TISK 

 

EVA LYSÁKOVÁ

+420 724 819 916
www.evalysakova.cz

Altoma HB s.r.o., Na Ostrov  28, 580 01 Havlí k v Brod

tel.: 569 422 522, fax: 569 422 523 www.altomahb.cz
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Napsali nám

Na některé informace zaznívající 
kolem odkupu akcií Sattu reagují sta-
rosta Martin Mrkos a radní Radek Zle-
sák (člen představenstva SATT a. s.). 
Jak uvádějí, zaměřují se na dezinforma-
ce a nesmyslná fakta. Z jejich obsáhlé-
ho příspěvku vybíráme (redakčně krá-
ceno).

SATT a. s. – fakta a mýty
Proč Město Žďár nad Sázavou 

kupuje akcie společnosti SATT a 
proč je to tak důležité pro občany 
města? 

Nové Město na Moravě, Velké Mezi-
říčí, Dolní Rožínka se rozhodly, že 
svoje akcie (32 %) prodají. Loni svůj 
podíl nabídly k odkupu na volném 
trhu za cenu přes 92 mil. Kč, kterou 
Žďár odmítl, protože neodpovídala 
jeho znaleckému posudku. Ten znají 
radní, zastupitelé působící v orgánech 
společnosti i bývalý tajemník.

Nabízená cena 78 mil. Kč je již pro 
soukromý sektor podstatně lákavější. 
Pokud by Žďár nevyužil svoje před-
kupní právo, je téměř jisté, že do SAT-
Tu by vstoupil soukromý investor.   Ve 
všech společnostech zabývajících se 
centrálním zásobováním teplem, do 
nichž vstoupil soukromý kapitál, došlo 
k výraznému navýšení cen tepla. Je 
to logické. Investor se snaží o návrat 
vložené investice. 

Jakou část ceny za teplo zaplace-
nou obyvateli na horkovodu tvo-
ří kupované teplo od Žďasu a kolik 
zaplatí za jeho distribuci SATT? 

V období 2009-2015 byl podíl nákla-
dů na ceně ze Žďasu 62 %, od 2015-
2019 je tento podíl 64,5 %. Zbylé 
náklady jsou na vrub SATTu. Od roku 
2015 se podařilo snížit podíl nákladů 
SATTu na ceně tepla o 2,5 %. Zname-
ná to, že na započitatelných nákladech 
ovlivňujících cenu tepla šetří SATT cca 

1,5 mil. Kč ročně oproti minulému 
období. Tedy šetří svým zákazníkům. 

Výsledky hospodaření nalezneme 
na www.satt.cz. Z grafu je zřejmé, že 
za dobu řízení společnosti stávají-
cí koalicí nedosáhl zisk takové výše 
jako v roce 2013, kdy ji „špatně“ 
řídili ti předchozí...

Zisk do roku 2015 byl mj. tvořen roz-
pouštěním rezerv (v minulosti zákon-
ných). Rozpouštěním se pak snižují 
náklady… A taky tím, že se prodával 
majetek SATTu – proto je zisk velice 
špatným ukazatelem. Zisk je mj. ovliv-
něn i výší odpisů – SATT investuje, 
proto mu odpisy rostou, tedy náklady 
(datový sál, optika, modernizace teplo-
vodu).  Zisk v r. 2013 byl ve skutečnos-
ti jedním z nejnižších za posledních 10 
let. V r. 2014 SATT dokonce realizoval 
ztrátu 600 tis. Kč. Nejvyššího zisku tak 
bylo dosaženo v roce 2016, tj. 8,3 mil. 
Kč.

Počet zaměstnanců narostl o 10 %. 
Proč tomu tak je?

SATT investoval do svého rozvo-
je a do své hodnoty. Koupil lokálního 
poskytovatele internetu v N. Městě 
n/M se dvěma zaměstnanci. Zvyšuje 
počet přípojek, a to i mimo ZR, NM-
nM, BnP v okolních obcích. Předělá-
vá metalické kabely na optiku. SATT 
staví horkovody do míst, kde to dří-
ve „nešlo“. Modernizuje výměníkové 
stanice, regulaci, způsob měření. Teď 
bude muset např. doplnit horkovod o 
podzemní uzavírací ventily. 

Pro město Žďár nad Sázavou je 100% 
vlastnictví akcií SATTu strategické. Je 
to navíc investice, která se městu rela-
tivně rychle vrátí, a především má per-
spektivu být pro město pomyslným 
zlatým vejcem. Martin Mrkos 

 (starosta za Žďár-ŽM)
Radek Zlesák (radní za ANO 2011)

Hrozí ztráta zeleně kolem koste-
la sv. Prokopa? Jaká bude revi-
talizace okolí Tvrze? Čím nás 
architekti překvapí? Veřejná dis-
kuse k tématu: 11. 6. od 17 hod. v 
knihovně.

� Lenka Kopčáková

Po zkušenostech v posledních 
letech, kdy i v Česku zažíváme hor-
ká a suchá léta, řada měst vsadila 
na přirozené způsoby ochlazování 
svého vnitřního klima, což dokáže 
vhodně zvolená zeleň.

Žďár nyní stojí před volbou, jak 
co nejlépe vyřešit lokalitu kolem 
původně gotického farního kostela 
sv. Prokopa. Je tedy historicky nej-
starším a nejcennějším místem ve 
městě.

Někteří Žďáráci se však obávají, 
že dle současného návrhu revitali-
zace se zeleň před kostelem změní 
ve vydlážděnou plochu, která roz-
hodně v horku neochladí. Otáz-
kou je i osud zdejších stromů. Šir-
ší lokalita kolem kostela je navíc 
územím, kde se až do josefínských 
reforem rozkládal městský hřbitov. 

Nelze vyloučit, že stopy historické-
ho pohřbívání jsou v zemi dodnes. 
Taková okolnost si zaslouží ohledy.

U schodiště před Moučkovým 
domem, kde má být vyhlídkové 
molo, roste dlouhá desetiletí vzác-
ná růže Hugova. Vždy začátkem 
června se obalí záplavou plných 
žlutých květů. Ve Žďáře je to snad 
jediné místo na veřejném prostoru, 
kde se tento botanický druh růže 
vyskytuje - a to i přes zdejší drsnou 
zimu a mrazivá jara. Lidé se obávají 
o budoucnost růže. Měli bychom si 
ve Žďáře zachovat, co tu ještě máme 
vzácné...

Pravdou je, že veřejné prostran-
ství v tzv. lokalitě Tvrz revitalizaci 
opravdu potřebuje, včetně pohodl-
nějších chodníků. Měla by zohled-
nit potřeby obyvatel a návštěvníků, 
zachovat místní genius loci, a při-
tom být změnou využívající dnešní 
moderní technologie. 

Žďárská radnice má již od roku 
2012 vypracovanou Studii etap 
humanizace centra Žďáru nad Sáza-
vou. Architekti, kteří se dlouho-
době Žďárem zabývají a znají jeho 

potřeby, nyní představí lidem návrh 
na revitalizaci lokality Tvrz. 

Veřejná diskuze k tématu proběh-
ne v úterní podvečer 11. června 
v knihovně. Odpovídat na dotazy 
budou jak autoři návrhu z brněn-
ského ateliéru RAW, městská kraji-
nářka i zástupci radnice. 

Řešené území zahrnuje plochu 
kolem kostela sv. Prokopa, náměs-
tíčka u Regionálního muzea a nava-
zující přístupy směrem k ulicím Ná-
břežní a Zahradní. 

Anketa zastupitelů k tématu na 
str.6.

Historie místa
Osada Žďár vznikla při cisterci-

áckém klášteře založeném Bočkem 
z Obřan v roce 1252. Původně se 
rozkládala v okraji dnešního sídliště 
Klafar, proto místu dodnes říkáme 
„Na starém městě“. Má se zato, že 
zde žili řemeslníci, co budovali kláš-
ter. Pak se městečko naráz přesunu-
lo na druhou stranu řeky ke skal-
nímu ostrohu. Na něm naši předci 
vybudovali někdy před rokem 1270 
kostel sv. Prokopa. Tvrz byla vysta-
věna kolem roku 1300 hamerní-
kem Kuncmanem a stala se součástí 
městského opevnění. Okolí těchto 
dvou staveb je tedy nejstarším jád-
rem města. O Žďáře jako městeč-
ku se poprvé zmiňuje listina z roku 
1293.

Nejstarší střed Žďáru čeká obnova

OkOlí Tvrze potřebuje opravit.
 Foto: Lenka Kopčáková

Napsali nám

Ministerstvo pro místní rozvoj 
rozdělilo 609 miliónů korun na 
dotacích, které pomohou zlepšit 
kvalitu bydlení v Česku. Město 
Žďár nad Sázavou mezi úspěšný-
mi žadateli chybí. 

Je po volbách a už 5 let čteme 
jen sliby o podpoře bydlení. V 
rozpočtu města peníze na výstav-
bu nájemního bydlení nenajdete. 
Stejně jako na komunikaci propo-
jující Brněnskou a Jamskou ulici, 
či jiné nové komunikace. 

Pro koalici ŽŽM, ANO, KDU-
ČSL a ODS je důležitější nákup 
minoritního podílu v Satt a.s., 
kde město 62% majoritu již má. 
Stavět a budovat se tak bude v 
Novém Městě, Velkém Meziříčí 

a Dolní Rožínce. V příštích sed-
mi letech dostanou od Žďáru 80 
miliónů, na které by v dividen-
dách od Sattu čekali 40 let. Stej-
ných 40 let bude Žďár čekat na 

návratnost nákupu akcií, která 
je dle starosty Ing. Mrkose, AC-
CA relativně rychle návratnou 
investicí a pověstným zlatým vej-
cem. Finanční rezerva města se 
zmenšila ze 100 na 35 miliónů a 
zadlužení se zvýší o 57 miliónů 
nového úvěru. 

Jako špatný vtip, pak zní apel 
pana starosty na zastupitele k 

odpovědnosti za spolufinanco-
vání intenzifikace čističky v ceně 
přes 200 miliónů korun. V pří-
padě realizace investičního plá-
nu koalice předloženého zastu-
pitelům vzroste zadlužení města 
z 10 % v roce 2018 až na nevída-
ných 56 % na konci volebního 
období. Město bez priorit a sho-
dy na nich, bude dál realizovat 
investice pro dotace bez ohledu 
na jejich potřebnost a užitek pro 
obyvatele a zvyšovat zadlužení až 
k 60% hranici. Po jejím překroče-
ní pak další zastupitelstva budou 
muset snižovat dluh o 5 % ročně 
ze zákona. 

 Jan Havlík
 (zastupitel za Změnu 2018)

(Dokončení ze str. 1)
Piráti 3 mandáty (14 %): Kola-

ja Marcel (38 let) 4,65 %; Gregoro-
vá Markéta (26 let) 4,27 %; Peksa 
Mikuláš (32 let) 2,89 %.

STAN+TOP 3 mandáty (11,7 %): 
Niedermayer Luděk (53 let) 24,41 
%; Pospíšil Jiří (43 let) 13,47 %; 
Polčák Stanislav (39 let) 9,17 %.

SPD 2 mandáty (9,1 %): David 
Ivan (66 let) 15,25 %; Blaško Hynek 
(63 let) 21,92 %.

KDU-ČSL 2 mandáty (7,2 %): 
Zdechovský Tomáš (39 let) 14,45 
%; Šojdrová Michaela (55 let) 13,18 
%

KSČM 1 mandát (6,9 %): Koneč-
ná Kateřina (38 let) 23,47 %.

Ve Žďáře získali nejvíce hlasů Nie-
dermayer L. (150), Charanzová D. 
(113), Zdechovský T. (89 hl.). -lko-

Máme nové... Bydlení a doprava není prioritou koalice



STRANA 5 Inzerce ŽN - ČERVEN 2019

Dne 30. května 2019 se 
konalo shromáždění dele-
gátů ZELENÁ HORA, 
stavebního bytového 
družstva, které mělo na 
programu zasedání mimo 
jiné zhodnocení a uzavře-
ní výsledků hospodaře-
ní za rok 2018, informaci 
o plnění „Hlavních úkolů 
pro volební období 2017-
2021“ a projednání a 
schválení změny Směrnice 
č.113/2014 – Poskytová-
ní odměn funkcionářům 
ZELENÁ HORA, staveb-
ního bytového družstva. 
Ke všem hlavním bodům 
jednání byly zpracovány 
písemné materiály, kte-
ré byly delegátům zaslány 
spolu s pozvánkou na toto 
zasedání.

Ve „Výroční zprávě o 
hospodaření v roce 2018“, 
je konstatováno, že hospo-
daření družstva bylo nega-
tivně ovlivněno nepřed-
pokládaným odchodem 
jednoho z nájemců neby-
tových prostor v areálu 
družstva. Uvolněním haly 
o výměře přes 1 200 m2 
došlo k výraznému výpad-
ku v tržbách družstva. Na 
základě okamžité inzerce 
uvolněné haly se poměrně 
rychle podařilo získat dva 
zájemce, kteří se o proná-
jem haly podělili. Bylo ale 
nutné po více jak dvace-
tiletém provoze provést 
celkovou rekonstrukci té-
to haly a vytvořit podmín-
ky pro to, aby v ní mohly 
samostatně fungovat obě 
firmy. To se promítlo do 
výrazného navýšení nákla-
dů družstva. V konečném 
výsledku se pak toto pro-
jevilo vznikem ztráty za 

rok 2018 v celkové výši 1 
268,8 tis. Kč. Shromáždě-
ní delegátů rozhodlo o 
tom, aby tato ztráta byla 
uhrazena v souladu se sta-
novami družstva z nedě-
litelného fondu družstva, 
který byl průběžně vytvá-
řen v minulosti z dosaho-
vaných zisků družstva.

Účetní závěrka družstva 
za rok 2018 byla ověře-
na prostřednictvím audi-
tu provedeného auditor-
skou společností InForm 
Audit s.r.o. V závěru zprá-
vy auditora je konstatová-
no: „Audit družstva je u 
konce, kontroly nezjistily 
žádná závažná porušení 
účetních pravidel a před-
pisů. Informační systém 
družstva plní svoje funk-
ce. V družstvu proběhly 
předepsané inventarizace. 
Předpoklad nepřetržitého 
trvání účetní jednotky byl 
posouzen. Obraz aktiv a 
pasiv je podrobné popsán 
v Příloze k účetní závěrce 
i ve Výroční zprávě o hos-
podaření družstvy.“

Na programu bylo rov-
něž vystoupení předsedy 
kontrolní komise, ve kte-
rém informoval přítomné 
delegáty o činnosti komi-
se a zjištěných závěrech 
z prováděných kontrol s 
tím, že nebyly při kontrol-
ní činnosti zjištěny žádné 
zásadní nedostatky v prá-
ci družstva a jeho zaměst-
nanců.

Vedle uzavření roku 
2018 byli delegáti sezná-
meni i s průběžným plně-
ním „Hlavních úkolů pro 
volební období 2017-
2021“. Bylo konstatováno, 
že se většinu stanovených 

úkolů daří naplňovat. Nej-
složitější situace je při 
zajišťování vyrovnané-
ho hospodaření družstva, 
které se daří realizovat i 
díky dříve přijatým roz-
hodnutím vytvářet rezer-
vy na horší časy. Průběž-
ně dochází i k obměně 
zaměstnanců s ohledem 
na jejich důchodový věk, 
a to aniž by se toto jakko-
liv negativně promítlo do 
činnosti družstva. Bylo 
konstatováno, že jsou prů-
běžně ve spolupráci s jed-
notlivými společenství-
mi vlastníků využívány i 
vyhlašované dotační pro-
gramy na opravy a rekon-
strukce bytových domů. 
V roce 2017 byla poskyt-
nuta dotace ve výši přes 
3,4 mil. Kč a pro rok 2018 
byl dán příslib poskytnu-
tí dotace přes 2,3 mil. Kč. 
Průběžně jsou jak v čin-
nosti družstva, tak i v čin-
nosti společenství vlastní-
ků promítány přijímané 
změny v legislativě. Tou 
nejpodstatnější bylo v 
uplynulém období zajiště-
ní ochrany osobních úda-
jů v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a 
Rady Evropské unie 

č. 2016/679 ze dne 
27.4.2016; na podzimních 
zasedáních společenství 
vlastníků bude reagová-
no i na vnitrostátní právní 
úpravu danou zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracová-
ní osobních údajů.

Na jednání byl předložen 
k projednání a schválení 
návrh změny Směrnice č. 
113/2014 o poskytová-
ní odměn funkcionářům 
družstva. Změny směr-

nice jsou navrhovány v 
návaznosti na rozhodnu-
tí představenstva oddělit 
od sebe funkci ředitele a 
funkci předsedy předsta-
venstva, aby nedocházelo 
k jejich souběhu tak, jak 
je to doporučováno vět-
šinou právníků. Znamená 
to, že od 1.1.2020 v čele 
představenstva družstva 
zůstane i nadále stávající 
předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Štursa, kte-
rý již ale nebude zaměst-
nancem družstva, a běž-
nou činnost družstva jako 
zaměstnanec ve vedoucím 
postavení bude řídit ředi-
tel družstva, kterého z řad 
stávajících zaměstnanců 
vybralo představenstvo 
družstva. Podstatná změ-
na této směrnice tedy spo-
čívala v doplnění nového 
článku 4a, který upřesňu-
je způsob odměňování 
předsedy představenstva, 
jakožto neuvolněného 
funkcionáře. Součástí této 
směrnice jsou i nové vzo-
ry smluv o výkonu funkce 
jednotlivých členů vole-
ných orgánů družstva, tj. 
představenstva a kontrol-
ní komise.

Všechny písemné mate-
riály předložené k pro-
jednání na shromáždě-
ní delegátů byly v plném 
rozsahu zveřejněny před 
zasedáním shromáždě-
ní delegátů na webových 
stránkách družstva (www.
sbdzh.cz), kde jsou zveřej-
něny i dosud. Zveřejněn 
zde bude i zápis a přijaté 
usnesení z tohoto jednání 
shromáždění delegátů. 

Ing. Zdeněk Štursa, 
předseda představenstva

Informace o konání 
shromáždění delegátů



A bude na to, když kupujeme akcie?
Prostranství kolem kostela sv. Prokopa a 

Tvrze mám ráda, má pro mě kouzlo s histo-
rickým nádechem a příjemnou atmosférou. 
Neustále je třeba něco modernizovat, opra-
vovat a dotvářet. Nejdříve bych se však sezná-
mila se záměry a návrhy fundovaných lidí 
„architektů“ a pak můžeme diskutovat. Niko-
liv obráceně.  Ale toto vše lze pouze s ohle-
dem na rozpočet města. 

Určitě nebude dostatek financí, když město bude nehospodárně investovat a 
nakupovat např. téměř bezcenné akcie Sattu za 80 milionů, když mají tržní hodno-
tu kolem 15 milionů, a navíc je ani nebylo třeba kupovat, protože město již vlast-
nilo většinu akcií…Proč si něco nalhávat a dělat z občanů našeho města hlupáky! 
Ale sliby a sny o zvelebení našeho města se tak dobře prodávají a poslouchají?

Opět dlažba, beton, kameny...? 
O otázku zachování zeleně v cent-

ru města se zajímáme stejně jako vět-
šina občanů Žďáru. Předložený návrh 
prostorů kolem kostela sv. Prokopa a 
náměstíčka u Regionálního muzea včet-
ně navazujících přístupů směrem k uli-
cím Nábřežní a Zahradní je bohužel v 
intencích nedalekého náměstí – dlažba, 
beton, kameny. Má to jistě řadu výhod 

pro město, jako příklad vybíráme snadný úklid sněhu, nenáročnost na sečení 
trávy, ale představy řadových občanů města to rozhodně nenaplňuje. Kromě 
městského architekta máme už i městskou krajinářku, nechť oni, kteří jsou 
nejpovolanější a jsou za to i placeni, se k nastalé situaci i důvodům řešení 
vyjádří veřejně.

Obnovit historickou stopu uliček
Revitalizace v okolí Tvrze a kostela sv. 

Prokopa odráží snahu obnovit historic-
kou stopu uliček a navazujících náměstí. 
Vrátit, resp. zdůraznit v této části města 
zřetelnější historickou strukturu a její 
vizuálně uchopitelnou formu. Podtrhuji, 
že jde o historickou část města a ta pros-
tě není městský park. 

V historických částech měst bývá již 
tradičně maximálně občas nějaký strom, pokud vůbec. Zde máme stromů hned 
několik a se stromy se počítá i v plánované revitalizaci, ty mohou být navíc pod 
korunami doplněny decentně o estetické a funkční květinové patro. Zde součas-
né travnaté plácky nemají své opodstatnění. Jde o vyžilé plochy, které neplní ani 
funkci estetickou, ani funkci ekologickou. 

Vnímejme tedy tuto část, byť jde celkově o malou plochu, především jako his-
torické, starobylé město. Část, na niž můžeme být hrdí, protože je základem iden-
tity Žďáru a jeho genia loci.

Profesí jsem ekonom, takže si netroufám být samozvaným projektantem - na 
otázku o ideální podobě odpovím tak, že si přeji, aby rekonstrukce respektovala 
historický původ místa a zároveň soudobou, uměřenou dimenzi zeleně ve veřej-
ném prostoru tohoto typu.

Povedené úpravy, ale s úbytkem zeleně
O úpravy veškerých prostranství ve 

městě se intenzivně zajímáme, velmi 
aktivní je v této oblasti náš zástupce v 
komisi rozvoje Ing. Miloslav Sláma, kte-
rý je nejen odborníkem, ale přímo inici-
átorem mnoha pozitivních změn. Oko-
lí Tvrze je důležité ze dvou pohledů. 
Jednak navazuje na již zrekonstruovaná 
náměstí Republiky a Havlíčkovo, jednak 

je to nejcennější lokalita centra našeho města. Proto si zaslouží vzhled hodný 
svému významu. Plánované úpravy jsou opticky povedené, prošly kvalitním 
odborným výběrem. Velmi mne však mrzí úbytek zeleně, který tato změna 
přinese. Domnívám se, že by při každé rekonstrukci měl být základní požada-
vek minimálně na zachování objemu a kvality zeleně.

STRANA 6 Názory

Téma pro politické strany
Otazníky kolem plánované revitalizace lokality Tvrz, které popisujeme na 

str. 4 jsou dnes tématem naší ankety pro politické kluby zastupitelů. 

� Otázka na červen zní:
Zajímá se váš zastupitelský klub o zachování, popř. nový ráz  zeleně v 

historickém území kolem kostela sv. Prokopa a starobylé tvrze tak, aby 
co nejvíce vyhovovalo Žďárákům i návštěvníkům historického jádra 
našeho města? Máte představu, jak by území mohlo po úpravách ideál-
ně vypadat?

Malý prostor s velkými problémy k řešení
V rámci studijních důvodů jsem před psaním 

článku navštívil Nábřežní terasy. Proč? Jed-
ná se o skvělý, nově pojednaný prostor mezi 
nápojovým centrem a městskou knihovnou, 
důkaz, že se dají zútulnit i nečekané prostory 
v centru města a u řeky. Však mnoho z nás si 
sem nachází cestu. 

A to je námět i pro město, hledání a podpora 
zdánlivě nemožných řešení. Čeká nás předláždě-

ní a terénní úpravy včetně zeleně kolem kostela, fary a tvrze, abychom při nále-
dích nemuseli viset jako opičáci na zábradlí, zbudování vyhlídky na řeku v prolu-
ce vedle Regionálního muzea i úpravy pro jeho venkovní prezentace a další. 

Čekáme na návrhy, jak vyřešit zapeklitou dopravní situaci, kdy ani lidé, 
kteří v této lokalitě žijí, nemají možnost zaparkovat, a to ani na přechodnou 
dobu, nemluvě o problému, jak do kostela přivézt hendikepované spoluob-
čany. Malý prostor s velkými problémy k řešení.

Příprava nebyla dobrá 
Revitalizaci Tvrze schválilo na posled-

ní chvíli již minulé zastupitelstvo v rám-
ci Strategie centrum. Vedení čtyři roky 
snižovalo investice a tak se alespoň na 
papíře chtělo před volbami pochlubit. 
Při projednávání takto narychlo připrave-
ných akcí jsme nechtěli zavazovat budou-
cí zastupitele pořadím, termíny a také 
finančními závazky. 

Stalo se. A ukazuje se, že příprava neby-
la dobrá. Až nyní se zahajuje diskuze s občany a řeší problémy vydlážděné 
plochy, stromů nebo zeleně. Doufáme jen, že to zase jako vždy není diskuze, 
která má pouze přinést alibi projednání tohoto projektu. Čekají nás totiž za 
mnoho miliónů projekty další. Jejich příprava je na tom podobně.

V zadlažďování centra nelze pokračovat 
Pevně věřím tomu, že se projekt ješ-

tě podaří zásadně přepracovat. Jed-
nak by bylo správné zohlednit při-
pomínky institucí i obyvatel lokality, 
jednak nám již nedávná suchá léta 
nastavila dostatečné zrcadlo, že každá 
kapka vody je nad zlato a v zadlažďo-
vání centra města nemůžeme pokra-
čovat. Nevlídné a šedivé prostory bez 

stínu a zeleně obsazené auty vybízejí k jedinému: co nejrychleji jimi pro-
jít a zmizet. Jsem si jist, že je možné skloubit životní prostředí se špičkovou 
architekturou a designem – inspirací nám může být využití zeleně v mnoha 
moderních urbanistických projektech. Historické centrum města si zaslouží 
vytvoření intimnějšího prostoru zvoucího k setkáním a možná i nějaké 
opravdu hodnotné umělecké dílo. Za jednu z nejdůležitějších priorit považu-
ji dobré dopravní řešení celé lokality.

Zachovat původní zvláštnosti, a něco navíc
Revitalizace veřejného prostranství, 

zejména historické části našeho města 
a tím i okolí Tvrze, je velice zodpověd-
ně řešené vybranou architektonickou 
společností. Nejde jen o to, aby tento 
prostor byl opraven, ale aby získal svoje 
kouzlo, které zachová všechny původ-
ní zvláštnosti a mimořádné věci a záro-
veň získal něco speciálního, protože 
tato část Žďáru si to zaslouží. Samozřej-

mě chápu, že někteří lidé se obávají, že z okolí kostela zmizí zelená plocha a 
obávají se o stromy, které zde jsou. Stromů ale bude na tomto krásném místě 
ještě více a kolem nich bude dostatek kvetoucí zeleně. Zároveň bude respek-
tován historický ráz tohoto místa s důrazem na jeho jedinečnost. Pokud 
jsem měla možnost vidět vizualizaci budoucího prostoru Tvrze a jejího oko-
lí, měla jsem oprávněnou radost, jaký krásný kout Žďár získá. Doufám, že i 
občané našeho města v budoucnu ocení jedinečnost realizace opravy tohoto 
veřejného prostranství.

PŘED MOUČKOVÝM 
domem, kde je v plánu 
vyhlídkové molo, roste nej-
méně třicet let růže Hugova. 
Jde o vzácný botanický druh. 
Lidé se strachují, že květina 
padne za oběť rekonstrukci 
území. Foto: archiv

Počítá revitalizace Tvrze i se zelení? 

Jaroslav 
Ptáček,
klub ODS

Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Zbyněk Vintr,
(klub KDU ČSL)

Miloslava
Brychtová,
klub
Změna 2018

Petr Stoček,
klub KSČM
a SPOZ 

Ludmila 
Řezníčková 
klub ANO 2011

Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR- ŽM

Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní
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ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PRODAVAČKU/ŠVADLENU

ODĚVY CONVENT

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Žďár nad Sázavou

Convent a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 

www.convent.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- vyučení v oboru švadlena  
 výhodou nebo praxe v oboru  
 švadlena min. 1 rok

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- komunikativnost a příjemné  
 vystupování,

- spolehlivost, smysl pro detail

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci 

- příjemný pracovní kolektiv

-  mzda odpovídající  
 dosahovaným výsledkům

Mgr. Šárka Matyášková

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

Zaměstnání
STRANA 8

Myslíte si, že plat a mzda je jedno a 
to samé? Omyl! Je mezi nimi něko-
lik podstatných rozdílů. 

Jediné společné mají to, že mzda i 
plat se poskytují podle složitosti, odpo-
vědnosti a namáhavosti práce, dle 
obtížnosti pracovních podmínek, dle 
pracovní výkonnosti a dosahovaných 
pracovních výsledků. Více se dočteme 
např. na webech finance.cz nebo wiki-
pedie.

Plat
Platem jsou odměňování zaměst-

nanci státu, územních samosprávných 
celků (krajů a obcí), státních fondů či 
příspěvkových a rozpočtových organi-
zací. Mohou to být tedy i učitelé, poli-
cie, vojsko, hasiči, lékaři a zdravotní 
sestry ve většině nemocnic nebo soci-
ální pracovníci, pečovatelky či zaměst-
nanci v kultuře...

Výše platu je stanovena dle tzv. pla-
tového tarifu. Ten se skládá z platové 
třídy a platového stupně. Platová tří-
da definuje, co zaměstnanec dělá a jak 
je to náročné. Platový stupeň záleží na 
odpracovaných letech a dosažené pra-
xi. Celkem je dvanáct platových stup-
ňů a šestnáct platových tříd. Jednotlivé 
podmínky neurčuje zákon ale nařízení 
vlády ČR. 

K platu se ještě přičítají příplatky. Na 
rozdíl od mzdy, která u prémií a odměn 

teoreticky nemá žádný strop, tak pří-
platky jsou omezeny. Je celkem pět dru-
hů příplatků a to osobní (až do 50%), 
za vedení (až 60%), za noční práci (až 
20% hodinového výdělku), za práci o 
víkendech (25%), za rozdělenou smě-
nu (30%). 

Existují však i mimořádné odmě-
ny, které se vyplácí ve zvláštních pří-
padech. Třeba když jsou kladeny vel-
mi vysoké nároky na pracovníka, které 
mohou způsobit i újmu na zdraví. Zde 
zaměstnavatel určuje jejich výši dle své-
ho uvážení.

Mzda
Mzda je peněžní odměnou ve firmě 

či podniku a jsou jí za vykonanou prá-
ci odměňováni zaměstnanci v soukro-
mém sektoru.

U mzdy je čistě na zaměstnavateli, 
jakou zvolí formu. Suma na naše měsíč-
ní živobytí se většinou skládá ze základ-
ní mzdy, náhrady mzdy a výkonnostní 
složky. 

Pevná složka bývá někdy označová-
na jako paušální. Pohyblivou složkou 
mohou být různé prémie a odměny. 
Třeba za přesčasy, práci v noci, o svát-
cích, víkendech a pak za práci v takzva-
ném ztíženém pracovním prostředí. 
Dále je to osobní ohodnocení. Samot-
né prémie jsou vyjadřovány procenty a 
jejich účel je čistě motivační. -lko-

Není mzda jako plat.
Znáte rozdíl?

Zápočtový a Evidenční list
Při skončení pracovního poměru nebo 

ukončení dohody o pracovní činnosti 
žádejme po zaměstnavateli dva doku-
menty. Zápočtový list a Evidenční list. Je 
to jeho povinností.

Zápočtový list (ZL) budeme potřebo-
vat pro svého nového zaměstnavatele, 
kam nastupujeme. Bez ZL se také neo-
bejdeme, pokud se budeme jako ucha-
zeč o zaměstnání registrovat na úřadu 

práce. Doklad po nás bude chtít i Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 
při žádosti o důchod.

Evidenční list důch. pojištění bychom 
si také měli dobře uschovat. Zaměstna-
vatel má sice povinnost jeho originál za 
nás odeslat ČSSZ, ale občas může věc 
z různých důvodů uváznout. Mohlo by 
se i stát, že zaměstnavatel za nás neodve-
de pojistné.  -lko-
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Už jste slyšeli o konceptu spole-
čenské odpovědnosti organizace? 
Pod anglickým názvem Corporate 
Social Responsibility (CSR) se fi r-
my aktivně angažují v místní komu-
nitě a realizují veřejně prospěšné 
projekty. 

Společensky odpovědnou společ-
ností, která koncept CSR podpo-
ruje, je i žďárský Telefl ex, výrobce 
lékařských prostředků. 

Zástupkyně personálního oddě-
lení společnosti Telefl ex Darina 
Hemzová vysvětluje: „Chceme dělat 
více pro životní prostředí, lokální 

komunitu a sponzorovat charitativní 
akce. Podporujeme naše zaměstnan-
ce, kolegy, aby sami přicházeli s nápa-
dy. Naše společnost jim poté pomůže 
buď fi nanční podporou nebo fyzickou 
pomocí.“ 

V dubnu parta z Telefl exu mimo 
jiné vyrazila na Noční běh pro 
Světlušku, který podporuje lidi se 
zrakovým postižením. Začátkem 
května se Telefl ex rozhodl podpo-
řit také výsadbu stromů v parku na 
Farských. Zde, jen kousek od histo-
rického jádra města, právě probíhá 
revitalizace další části této relaxač-

ní zóny. 
Organizátoři na náklady fi rmy a 

dle doporučení městské krajinář-
ky Lucie Radilové vybrali několik 
krásných vzrostlých stromů. List-
náče mají výšku asi pět metrů, takže 
rychleji v krajině vyniknou. Sama 
krajinářka se pak fi remní události 
účastnila. 

Během sobotního dopoledne 11. 
května přišlo na 107 lidí. Firma 
akci zpříjemnila delikátní snídaní, 
výbornou kávou, dortíky či limoná-
dami pro děti. Nechyběly ani balón-
ky pro nejmenší.

„Pozvali jsme zkrátka naše zaměst-
nance ven, abychom podpořili nejen 
společné úsilí v týmu, ale i životní 
prostředí. Den jsme si všichni parád-
ně užili. Ještě po letech si pak někte-
ří z nás budou moci říci: ,Tak ten-
to strom v našem parku jsem zasadil 
já!’,“ doplňuje.

Darina Hemzová za realizační tým 
vzkazuje obrovské díky všem dob-
rovolníkům. „Každý rád podporu-
je prostředí, ve kterém žijeme, proto 
byla účast tak velká. Už se moc těším 
na organizaci obdobné akce, protože 
sázet stromy je potřeba,“ dodává. (PI)

PARTA Z TELEFLEXU začátkem května vysázela na Farských humnech stromy. Akce byla příležitostí i k setkání rodin zaměstnanců a jejich společné zábavě v budo-
vaném relaxačním parku. Foto: archiv společnosti

Lidé z Telefl exu vysadili stromy v parku

Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.

lo ální dodavatel 

lé a s ých p ost ed .
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V rámci projektu Podpora technic-
kého vzdělávání na školách inicio-
vaného firmou Hettich odstartova-
la letos soutěž pro žďárské mateřské 
a základní školy nazvaná Můj pokoj 
snů/ My cool room.  Výsledkem 
jsou jedinečné výrobky dětí, které si 
mohou rodiče i široká veřejnost pro-
hlédnout v prostorách Staré radnice 
do 30. června 2019.

Hettich začal se 
žďárskými škola-
mi spolupracovat  
v loňském roce 
prostřednictvím 
odboru školství 
Městského úřadu 
Žďár nad Sáza-
vou a pod zášti-
tou místostarosty 
J. Klementa. 

Cílem projektu je podpora výuky 
v rozvíjení kreativního myšlení dětí 
a jejich manuálních dovedností již 
od nejútlejšího věku. Na společném 
workshopu, jehož se zúčastnili všich-
ni ředitelé žďárských škol, zástupci 
města a vedení společnosti Hettich, 
byly definovány možnosti, jak by fir-
ma mohla školám pomoci. Pedago-
gové nejvíce uvítali možnost získat 
různorodý materiál, který v průběhu 
školního roku využili pro výuku pra-
covních činností a výtvarné výchovy. 

Letos  Hettich vyhlásil soutěž 
Můj pokoj snů pro děti 1. stupně a 
My cool room pro žáky z  2. stupně 

základních škol.  S nadšením se při-
pojily i mateřské školy.  Z materiá-
lů darovaných Hettichem měli žáci   
vyrobit  vysněný pokoj  -  téma dět-
skému myšlení velmi blízké a také 
korespondující s produkty firmy. 
Děti se společně se svými pedago-
gy nadšeně vrhly do práce, na dru-
hém stupni vše vyráběly převážně ve 
svém volném čase.   

Malí designéři 
naplno zapojili svou 
fantazii a vytvořili 
pokoje, kam umís-
tili skluzavky, lezec-
ké stěny, tobogány 
s bazény, vzrostlé 
stromy s houpačka-
mi, fotbalová hřiště, 
safari apod.  Jeden 

pokoj dokonce ozdobili funkčními 
lampičkami. 

Výsledky projektu, v němž se poda-
řilo skloubit dětskou fantazii, doved-
nost a zručnost, mohou zájemci 
zhlédnout na společné výstavě, kde 
je instalováno  51 umně vyrobených 
pokojíčků skvěle propracovaných do 
nejmenších detailů – od nábytku, 
notebooků, klavíru, nejrůznějších 
bytových doplňků. Děti tak mohou 
porovnat své vlastní výrobky s kon-
kurencí.  Společnost Hettich při-
pravila pro všechny návrháře i jejich 
učitele originální odměny.    

Jolana Smyčková
HR marketing

Výstava dětských snů
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Kolik si můžeme přivydělat, pokud 
jsme odešli dříve do penze a pobí-
ráme předčasný starobní důchod? 
Nějaký příjem by se nám hodil a 
máme zrovna příležitost... 

To je častá otázka, kterou řeší naše 
největší zdravotní pojišťovna.

 
Zde je jedna

z typických otázek:
Na konci loňského roku jsem 

odešel do předčasného důchodu 
a teď se mi naskytla možnost si 
přivydělávat na částečný úvazek. 
Jaký by to mělo pro mě dopad 
ohledně platby pojistného na 
zdravotní pojištění, když ho za 
mě platí stát?

Jak ve své odpovědi uvádí tisko-
vý mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý, 
souběžně s pobíráním předčasné-
ho starobního důchodu si můžeme 
až do dosažení důchodového věku 
vydělávat jen tak, aby náš výdělek 
nezakládal účast na důchodovém 
pojištění. 

„To znamená, že nemůžete mít 
zaměstnání na normální pracovní 
smlouvu (ani na částečný úvazek, ani 
na dobu určitou), a to bez ohledu na 
výši příjmu. Pokud byste nastoupil do 
zaměstnání, kde výdělek zakládá účast 
na důchodovém pojištění, je nezbyt-
né výplatu předčasného starobního 

důchodu přerušit,“ upozorňuje Tichý. 
Dodává, že takovou okolnost 

musíme oznámit České správě soci-
álního zabezpečení (ČSSZ), a ta 
výplatu dočasně zastaví. Po ukon-
čení zaměstnání nebo po dosažení 
důchodového věku si pak musíme 
o obnovení výplaty důchodu znovu 
požádat. 

„A zároveň platí povinnost oznámit 
tyto skutečnosti zdravotní pojišťov-
ně, protože jsou rozhodné pro nárok či 
naopak zánik nároku na platbu pojist-
ného státem,“ vysvětluje Oldřich 
Tichý.

Máme ale možnost pracovat na 
dohodu o provedení práce s výděl-
kem do 10 tisíc korun nebo na 
dohodu o pracovní činnosti s pří-
jmem menším než 2.500 korun za 
měsíc. 

„Práce na dohodu nad uvedené limity 
je už posuzována jako běžné zaměst-
nání. Co se týká zdravotního pojištění, 
u ,podlimitních dohod´ neplatíte, resp. 
váš zaměstnavatel neplatí pojistné – 
platí ho za vás jen stát jako za příjem-
ce důchodu,“ vysvětluje mluvčí. 

Při pobírání předčasného důcho-
du lze také podnikat, ale opět jen s 
tak malými příjmy, které nezakládají 
účast na důchodovém pojištění. Za 
rok 2018 to je do 71 950 korun za 
rok. 

Předčasný důchod je přitom důvo-
dem pro to, aby samostatná výděleč-

Jak je to s přivýdělkem, pokud jsme 
v předčasném důchodu?

První českou samoobslužnou nabí-
ječku pro elektromobily, skútry, kola 
i koloběžky spatřil letošní jarní vele-
trh Amper v Brně.

Dílo žďárských inženýrů zde zauja-
lo jako novinka z Vysočiny. 

Mezinárodní přehlídka v Brně se 
letos konala už 27. rokem a je zamě-
řena na elektrotechniku, energetiku, 
automatizaci, komunikace, osvětle-
ní a zabezpečení. Pokročilé řešení 
pro firmy i domácnosti představila 
inženýrská společnost DEL ze Žďá-
ru. 

Samoobslužná dobíjecí stanice Del-
tower umožňuje rychlé a efektivní 
nabíjení všech elektrických osobních 
vozů, skútrů, kol i koloběžek. Robust-
ní nerezová skříň má vlastní konfigu-
raci zásuvek, připojení k Wi-Fi a dál-
kovou správu. To při automatické 
regulaci a řízení příkonu. Nabíječky 
je také možné vzájemně propojit. 

Jak se ohlíží předseda představen-
stva Dellu Jiří Kabelka, společnost 
reaguje na současný výrazný rozvoj 
elektromobility. „ČR však v porovná-

ní s vyspělými západními zeměmi stá-
le zaostává v dostatečném pokrytí své-
ho území nabíjecími stanicemi. Naším 
cílem je podpořit zdejší infrastrukturu. 
Proto jsme vyvinuli novou samoobsluž-
nou nabíjecí stanicí, která splňuje všech-
ny nejnovější standardy,“ uvedl.

Hlavní výhodou žďárské nabíječ-
ky oproti konkurenci je její variabi-
lita, kdy si zákazník může dle vlastní 
představy zvolit počet a druh dobíje-
cích konektorů. 

„Jedná se o plně certifikovaný výrobek, 
který je díky kvalitnímu designu a anti-
vandal provedení vhodný do veřejného 
prostoru,“ vysvětluje Jiří Kabelka k 
přednostem výrobku.  -lko-

Ve Žďáře se zrodila první česká 
nabíječka s antivandal provedením.

 Foto: archiv

ná činnost byla brána jako činnost 
„vedlejší“, nikoli jako hlavní, kde je 
plátcem důchodového pojištění kaž-
dý bez ohledu na výši příjmu. 

„Ohledně zdravotního pojištění sou-
běh platby státu a samostatné výděleč-
né činnosti znamená, že taková OSVČ 
není povinna dodržet minimální vymě-
řovací základ, musí ale platit zálohy 
na pojistné (kromě prvního roku čin-
nosti),“ uvádí Tichý.

V době pobírání řádné starob-
ní penze je už souběžná výděleč-
ná činnost možná bez omezení a 
plátcem pojistného na zdravotní 
pojištění je stát i sám důchodce, a 
to jako zaměstnanec prostřednic-

tvím zaměstnavatele, nebo sám 
jako OSVČ. Souběh se státní plat-
bou zde znamená, že se na dotyč-
ného zaměstnance nebo podnika-
tele nevztahuje povinnost dodržet 
minimální vyměřovací základ; jako 
OSVČ však musí platit zálohy na 
pojistné.

„Ještě lze doplnit, že na rozdíl od 
předčasného důchodu je u předdůcho-
du možné si libovolně přivydělávat, ať 
už v zaměstnání nebo podnikáním. Co 
se týká zdravotního pojištění, je situa-
ce stejná jako v předchozím případě a 
plátcem pojistného je stát i sám před-
důchodce,“ říká zástupce pojišťovny 
na závěr.

Samoobslužnou nabíječku 
vymysleli ve Žďáře 

Úspěch zdejších inženýrů 
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Bosch Car Service

Servis klimatizace včetně dezinfekce 

Prohlídka vozu před 
dovolenou za 99 Kč

Reinpo-autoFive s.r.o.

Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou
Objednávejte se na:
608 041 747, 724 011 479
www.autofive.cz

*Ceny jsou včetně DPH. V ceně za klimatizaci není zahrnuto chladivo. Akce platí do 20. 9. 2019

Plníme i novým chladivem 1234yf

za 
599 Kč*
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V pořadí již čtvrtým 
občanem, který získá 
Ocenění města Žďáru nad 
Sázavou za zásluhy, bude 
za pár dní fotograf Vilém 
Frendl.

Této cti se mu dostane in memoriam 
za vytvoření unikátní fotografické kro-
niky historie města Žďáru nad Sázavou.

Vilém Frendl dokumentoval život 
města nejméně od roku 1934 praktic-
ky do konce života. Zanechal historic-
ky vzácné snímky života města žádané 
muzei.

Potomkům fotografa předá Ocenění 
města starosta při červnové oslavě Dne 
Žďáru. Slavnostní ceremoniál se ode-
hraje v sobotu 8.6. od 14 hodin na Sta-
ré radnici.

K Ocenění náleží vedle pamětního 
listu i medaile v etuji. O události bude 
zanesen zápis do kroniky města. 

Morální oceňování občanů za 
významné zásluhy provádí město Žďár 
nad Sázavou již čtvrtým rokem. Roz-
hodli o tom zastupitelé na sklonku roku 
2015. 

Město tak má možnost ocenit žďárské, 
a výjimečně i jiné laureáty za významné 
zásluhy pro město Žďár nad Sázavou 
v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, 
vědy a veřejného života. Ocenění může 
být rovněž uděleno za mimořádné činy 
spojené s osobním hrdinstvím, které 
znamenaly záchranu života nebo zdraví 

občanů našeho města. 
Doposud se této cti dostalo třem 

občanům Žďáru. 
Jako vůbec první byla za rok 2015 

oceněna Martina Sáblíková, za vyni-
kající sportovní reprezentaci České 
republiky.

Za rok 2016 převzala ocenění tehdy 
92letá Jaroslava Doležalová za osobní 
statečnost v době 2. světové války. Bez 
zaváhání ukrývala děvčátko židovského 
původu.

Loni převzal Ocenění města za rok 
2017 sbormistr a zakladatel Žďáráčku 
Jiří Libra, za zásluhy v oblasti kultury a 
žďárské hudby.

Laureáty na Ocenění města mohou 
nominovat občané města, osobnost 
vybírá výbor pro udělování Ocenění 
města a jeho návrh musí ještě potvrdit 
zastupitelstvo města. 

Členové výboru měli z nominova-
ných osobností vybrat jednoho kandi-
dáta, který bude navržen radě a zastupi-
telstvu města na ocenění. 

Za rok 2018 byli kromě Viléma 
Frendla nominováni i historik Miloslav 
Lopaur za spisovatelskou a přednáš-
kovou činnost. Byť jej výbor nevybral, 
vyjádřil uznání nad jeho kvalitní pra-
cí pro naše město. Třetí nominovanou 
byla Irena Holoubková za zásluhy ve 
veřejném životě. V srpnu 1968 se svým 
manželem odvážně po několik dní při-
nášeli rozhlasové zpravodajství ze Žďá-
ru i celé země, než je umlčeli okupanti. 
 -lko-

Záběry, které žďárský foto-
graf Vilém Frendl během své-
ho života pořídil, vypovídají o 
historii a vývoji města Žďáru 
nad Sázavou během 20. stole-
tí. Netušil však, že jeden jeho 
válečný snímek po téměř 70 
letech otevře silný příběh plný 
emocí.

� Lenka Kopčáková

Když si Vilém Frendl v roce 1934 zří-
dil první skromný fotoateliér v Nové 
ulici, byla krize a musel se potýkat 
s konkurencí i existenčními problémy. 
Měl však talent, profesionální zručnost 
a cit pro zachycení okamžiku. 

Lze tvrdit, že ve Žďáře během minulé-
ho století nebyla rodina, která by doma 
neměla snímek s Frendlovou parafou 
na rubu. Byl vyhlášeným svatebním 
fotografem, zachycoval i jiné rodinné 
příležitosti. 

Pro Viléma Frendla byla velkou 
výzvou nejen krásná příroda Žďárska, 
ale hlavně okamžiky své doby. A tak 
reportážními snímky zachytil atmo-
sféru konce války a osvobození naše-
ho města, k němuž došlo až 10. května 
1945, snad nejdéle v celém Protektorá-
tu Čechy a Morava. 

Žďár byl tehdy coby významný 
komunikační a železniční uzel obsazen 
komandem gestapa a regimentem obr-
něnců. Němci při sebemenším odporu 
hrozili městu srovnáním se zemí... I v 
tak vypjaté atmosféře fotograf plnil své 
profesionální poslání. Každým tajným 
zmáčknutím spouště přitom riskoval 
život.

Po válce Vilém Frendl zdokumento-
val i stavební proměny města. Ojedině-
lé snímky, mnohdy složené jako lepo-
rela z více záběrů, se staly významným 
dokumentačním materiálem. Radnice 
si už dlouho uvědomuje, jak významně 
Vilém Frendl přispěl do zlatého fondu 
našeho města. 

Sám se však nikdy nedozvěděl, k jak 
silnému příběhu držel klíč. Nejméně 64 
let doma uchovával portrét krásné dív-
ky, kterou zvěčnil krátce před transpor-
tem Židů( mysleli, že jedou na práci). 
Dívka předem zaplatila, ale už nikdy si 
pro snímek nepřišla...

Při jednom rozhovoru v roce 2005 s 
tehdy 92letým fotografem si vzpomněl 
právě na tento portrét. Velký snímek 
opatrně vybalil ze zažloutlých desek a 
vykoukla na nás krásná Neznámá. 

„Když nastal ten čas, kdy Němci odváželi 
Židy, tohle děvče ke mně přišlo, abych jej 
vyfotil,“ vzpomínal fotograf na nevšední 
dívku. Objevila se prý nečekaně ve dve-
řích jeho ateliéru.

„Objednala si zvětšeninu a vše mi zapla-
tila předem. A když to prý přečká, že si ji 
vyzvedne, a když nepřijde, ať to spálím,“ 
citoval tehdejší její slova. Stařičký foto-
graf doufal, že při velkém štěstí i po 64 
letech předá portrét osobně majitelce 
nebo jejím příbuzným.

„Knihu zákazníků s jejím jménem jsem 
dlouho uchovával, ale při stěhování jsem ji 
hodil do kamen. Zapomněl jsem pak, jak 
se jmenovala. Až když člověk dozraje, vidí, 
jaké voloviny dělal,“ zazlíval si tehdy. 

Pan Frendl byl fotograf ze staré školy a 
nevyzvednutá zakázka ho trápila. Ptal se 
lidí, nikdo však dívku z portrétu nepo-
znával. 

My jsme tehdy otiskli snímek v Novi-
nách žďárské radnice i v krajských Jih-
lavských listech, ale po tři roky se nic 
nedělo. V prosinci 2007 pan Frendl 
zemřel... 

Jen pár týdnů na to drnčí telefon. Uči-
telka z Velkého Beranova oznamuje, že 
její žáci v rámci projektu Zmizelí souse-
dé objevili někoho, kdo dívku poznal. 

Ihned se rozjíždím tím směrem a ve 
škole se potkávám s 84letou ženou a 
jihlavským archivářem Ladislavem 
Vilímkem. Vlasta Oraná dětem ukáza-
la výstřižek z JL, který roky schováva-
la. Poznala na něm spolužačku přímo z 
lavice. V roce 1938 spolu navštěvovaly 
Odbornou školu pro ženská povolání v 
Jihlavě.

Naší neznámou byla Helena Böhmo-
vá. Snad jen náhoda zařídila, že v den 
odhalení Helenčiny identity, tedy 5. 
června 2008, by zrovna měla narozeni-
ny. 

Archivář však předložil nemilosrdné 
dokumenty. Byly o transportu Židů, ve 
kterém pod číslem „100429“ figuruje i 
dívka se jménem Böhm Helene a také 
její rodiče a bratr. Cíl transportu: kon-
centrační tábor Terezín a později Lub-
lin. Helenka zemřela 25. května 1942 v 

plynové komoře. Bylo jí necelých 19 let.
Do Žďáru se dostala krátce po obsa-

zení Jihlavy, kdy odtud Němci vypudili 
občany židovské národnosti. S rodinou 
a příbuznými žila nějaký čas ve Žďáře, 
v domě na nároží Nádražní ulice a dneš-
ního parku u Ivana. 

Beranovské setkání jsem zdokumen-
tovala a žáci článek a svá zjištění v rám-
ci projektu Zmizelí sousedé vložili na 
stránky školy i Židovského muzea v Pra-
ze. Zde silný příběh Helenky inspiroval 
redaktorku Lidových novin. 

V tu chvíli nikdo z nás netušil, že při-
jde odezva. Helenku poznala její jedi-
ná žijící příbuzná z Prahy. V roce 2010 
kontaktovala školu i rodinu pana Frend-
la. Tehdy 86letá Zuzana Ledererová, 
rozená Böhmová byla jedinou přeživší 
příbuznou Helenky. I ona měla pohnu-
tý život a před jistou smrtí ji zachráni-
la iniciativa dánských žen na záchranu 
starších židovských dětí. Nacistickému 
běsnění ujela doslova posledním vla-
kem z Prahy. Nezapomene na moment, 
kdy v okně rozjetého vlaku mizela upla-
kaná mávající maminka a mladší sestra. 
Už je pak nikdy neviděla. Hrůzné zjiště-
ní o jejich osudu čekalo ženu po návratu 
do Čech v roce 1945. 

V lednu 2011 se vnuk válečného foto-
grafa (také Vilém Frendl) rozjel do Pra-
hy, aby osobně předal portrét z pozů-
stalosti svého dědečka. Pro osudem 
zkoušenou Zuzanu Ledererovou to byl 
emotivní okamžik. Již téměř slepá tvář 
Helenku neviděla. Alespoň tedy portrét 
pohladila. „Mám z toho pocit satisfakce a 
dědeček by byl určitě nesmírně šťastný. Ško-
da, že se toho nedožil,“ řekla tehdy dojatě 
pro naši redakci. O události tehdy infor-
movala i celostátní televize.

AŽ O ŠEST let později jeho vnuk předal portrét jediné žijící příbuzné. 
 Snímky: Lenka Kopčáková

Fotograf měl klíč k silnému příběhu

Válka zamíchala osudy

POZNÁ ještě někdo židovskou dívku z portrétu? Ptal se v květnu 2005 v našich 
novinách stařičký fotograf Vilém Frendl.

Viléma Frendla ocení in memoriam

Silný válečný příběh otevřený 
v červnu 2005 právě naší redakcí 
naleznete na stránkách:
www.jihlavske-listy.cz/ŽN v rubrice 
fotogalerie „Vaše příběhy“.



V polovině července otevře 
opět žďárský zámek své dve-
ře mezinárodnímu festivalu 
současného tance, pohybo-
vého divadla a nového cir-
kusu – KoresponDance. Ten 
začíná v pátek 12. července a 
slibuje skvělé zážitky v podá-
ní českých i světových umělců 
nejvyšší úrovně. 

O víkendu od 12. do 14. července se 
opět zaplní prostory barokního zámku 
ve Žďáru nad Sázavou tisíci diváků, kte-
ří si ani letos nenechají ujít to nejlepší 
ze současného tance, nového cirkusu a 
akrobacie. Na sedmém ročníku se před-

Sedmý ročník tanečního 
festivalu KoresponDance 

láká na umělce z pěti kontinentů

Foto: MovingProduction

Foto: Davide Garonne

staví umělci z České republiky, Ameri-
ky, Francie, Velké Británie, Holandska 
nebo třeba z daleké Ghany a Srí Lanky. 
Letos se tak můžete těšit třeba na novou 
cirkusovou show inTarsi, v níž skupina 
čtyř akrobatů pracuje s velkou dřevěnou 
houpačkou, nebo na světovou premiéru 
představení Billyho Mullaneye a Nielse 
Weijera, kteří si v zábavné performan-
cí Magic show hrají s kouzelnickými tri-
ky přesto, že ani jeden z nich zjevně není 
kouzelník.  

Letošní novinkou v programu festivalu 
KoresponDance je sobotní Experimen-
tální battle, který pod záštitou Kristiána 
Mensy vyzývá tanečníky ze všech koutů 
republiky k poměření svých sil a doved-
ností. Kromě toho je i letos pro diváky a 
rodiny připraven celovíkendový bohatý 
program. Ten zahrnuje prohlídky zám-
ku a zdejších expozic, workshopy, tvůrčí 
ateliéry nebo kulaté stoly.

Nenechte si ujít jedinečné umělec-
ké zážitky ze současného tance, nového 
cirkusu a pohybového divadla, festival 
KoresponDance je vhodný pro celou 
rodinu. Více informací naleznete na 
www.korespondance.cz.   (PI-z06-5D)

Volný čas
STRANA 15

Chůzi coby nejpřirozenější a nej-
lehčí pohyb využívá ve svém pro-
gramu Centrum služeb Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR.

Letos již počtvrté ve spolupráci se 
svojí žďárskou základní organiza-
cí pořádá Den zdraví s holemi Nor-
dic Walking. Chůzi si můžeme sami 
vyzkoušet, zván je každý. 

Den zdraví se koná v pondělí 17. 

června od 10 hodin ve volnočaso-
vém areálu Pilák, akci podpořil Kraj 
Vysočina. 

„Vítáni jsou lidé s civilizačními cho-
robami, senioři i ostatní veřejnost. Loni 
byly nejmladší účastnici čtyři roky, nej-
staršímu účastníku bylo 88 let,“ přib-
ližuje předsedkyně žďárské pořáda-

CHŮZE Nordic Walking osvěží v každém věku.  Foto: archiv

Pilák 17. 6. od 10.00

Pojďme se protáhnout o Dni zdraví

jící organizace SPCCH Drahomíra 
Krejčí.

Partnerem je i letos městská orga-
nizace SPORTIS, která poskytne 
zázemí rekreačního areálu Pilák. „U 
stánku SPCCH budou k zapůjčení 
hole NW. Pak proběhne společná výu-
ka chůze s holemi. Dozvíme se třeba,  že 
při správné technice se zapojuje až 90% 
svalů v těle,“ uvádí Krejčí pro zajíma-
vost. 

Při společném pochodu po trasách 
v délce 0,5 – 4 km si každý účastník 
zvolí sám náročnost. V doprovodném 
programu si můžeme vyzkoušet tré-
nování paměti či házení míčků na cíl, 
nebo si necháme přeměřit tlak krve a 
BMI a procenta tuku v těle.

„Každý účastník obdrží malý dáreček. 

Těšíme se, až se přesvědčíme, že společná 
chůze s holemi NW zlepšuje také nála-
du,“ vzkazuje Drahomíra Krejčí. 

Léčivá moc chůze
Věděli jste, že chůze má léčivou 

moc? To je vědecky dokázané. O léči-
vé síle chůze vznikla řada odborných 
studií a publikací.

Princip je v tom, že při chůzi pum-
puje náš lymfatický systém a tak mj. 
zvyšuje naši přirozenou obranyschop-
nost. Chůze ale procvičuje i svalstvo v 
okolí páteře a pomáhá mírnit bolesti 
zad. Kromě toho nás zbavuje depresí 
a zlepšuje činnost mozku. Prachoby-
čejná chůze prospívá i srdci, spaluje 
kalorie a reguluje hladiny vysokého 
cholesterolu. -lko-
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Kino Vysočina

Kultura Žďár n. S. Knihovna M. J. Sychry        Den Žďáru 2019
Tradiční festival: 

Sobota 8. června
Nám Republiky, pódium:

10.00 Zahájení. 10.15 Hra na vel-
ké africké bubny djembe, 10.40 Dět-
ské pěvecké sbory Cvrčci 2, Sluníč-
ka.

11.15 Pohádka ze Špalíčku (KDS 
Effrenata), 11.55 DPS Žďáráček pří-
pravka, 12.30 Pohádka O děvčátku 
MOMO (Effrenata).

15.00 Folklorní soubory, 15.45 
Vyhlášení vítězů soutěže Jsme nad 
Sázavou, 16.30 Žďárský swingový 
orchestr.

17.45 Revock, 18.45 Karel na 
nákupech, 20.30 Hradišťan & Jiří 
Pavlica.

Farská Humna: 10.00 Esence šer-
mu - SHŠ Flamberg, 11.00 a 14.00 
Loutkové divadlo Jójo, 12.00 V sed-
le koně polem válečným – Kvintá-
na, 13.00 a 16.00 Ukázky dravců, 
15.00 Těžký jezdec jejího veličen-
stva, 17.00 Střelba z palných zbraní. 
Dobový tábor, lukostřelba, hod seke-
rou na terč; 10.00 – 14.00 sportovní 
oddíly.

Další prezentace: pěší zóna 
- KoresponDance 2019 a Muze-
um nové generace; atrium za obch. 
domy - firmy; Knihovna - Tvůrčí díl-
ny, Modelové království, Otevřená 
věž u sv. Prokopa (do 20 hod.).

So 8. 6. 16.30, kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH: MŠE SVATÁ 
ZA OBYVATELE MĚSTA (cele-
bruje P. Vladimír Vojtěch Záles-
ký); 17.30 Komentovaná prohlídka 
památky pro obyvatele města. 

Doprovodné akce
Pá 7. 6. (20.00 - 24.00) Muzejní 

noc na Tvrzi
So 8. 6. (9.00 – 12.00 a 12.30 – 

17.00) Komentované prohlídky kos-
tela Nejsv. Trojice -lko-

Program na měsíc červen 2019

HUDBA, TANEC
So 15. 6. 14.00, Dům kultury 
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 

- Již 15. ročník tradiční akce. Hudebním 
odpolednem v DK, slovem i písní, pro-
vází „matador“ české dechovky Jožka 
Šmukař. Letos i se svou Cimbálovou 
kapelou. 

K tanci a poslechu dále hrají decho-
vé hudby Jásalka z Nového Města 
na Moravě a Skaličané ze Slovenska. 
Pohodová muzika, taneční sál i dobré 
občerstvení. 

BESEDY
Čt 6., 13., 20. a 27. 6. 19.00, zkušeb-

na DK
MEDITACE - Tajemství zdravého 

života.

VÝSTAVY
Do 30. 6.  Galerie Stará radnice a 

Malá galerie 
FILIP T. A. K. / kresba, grafika, mal-

ba; ANDREJ PREWOŹNY / fotogra-
fie; PAPÍROVÉ OBJEKTY / ZŠ Havl. 
Borová, ZŠ Polnička, 4. ZŠ Žďár n. S., 
ZŠ Ždírec n. D. 

Otevřeno: út - so (9.00-12.00 a 13.00-
17.00), ne (13.00-17.00).

Do 6. 6. Městské divadlo
MARIE BERNARDI – OBRAZY. 

Otevřeno hodinu před a během před-
stavení.

Připravujeme: 9. a 10. 8. HORÁC-
KÝ DŽBÁNEK, 37. ročník, Zámek 
Kinských; 20. – 23. 8. LETNÍ KINO / 
za DK.

Předprodej vstupenek: Pokladna 
DK, tel. 566 502 253, e-mail: dkzdar@
dkzdar.cz (po, út, st 13.00–17.00). 
Pozor: pokladna DK bude od 13. 6. do 
11. 8. uzavřena.

Pokladna Kina Vysočina je otevřena 
hodinu před představením do začátku 
posledního představení, tel. 564 407 
559.

On-Line předprodej – www.dkzdar.
cz. 

Na žďárské Tvrzi v úterý 4. června začíná 
výstava „Jelen. Mizející král Vysočiny.“ Její 
název je však poněkud zneklidňující. Proč, 
to se na výstavě dozvíme.

Věděli jste, že oblast chovu jelena evrop-
ského Žďárské vrchy byla nejstarší takovou-
to oblastí na území České republiky? 

Nyní má krasavec místních lesů namále. 
V oblasti Žďárských vrchů je pozůstatkem 
původní fauny někdejších pomezních čes-
komoravských hvozdů. Před staletími tu žili 
i zubři, losi, medvědi, vlci či rysi. 

„Přijďte nahlédnout do tajů jeleního života, 

poznáte zásady chovu, výživy a současného i 
historického lovu jelení zvěře, samozřejmě se 
dozvíte i mnoho zajímavostí,“ zve historik 
muzea Pavel Elbl.

Pro zajímavost dodává, že tato zvěř měla 
i svůj mytologický a náboženský význam... 
Obdivovat na výstavě můžeme i rozličné 
trofeje. Dozvíme se třeba, jak vypadá jelení 
paroží, jelení lebka i kůže. „Znáte i jiné druhy 
jelení zvěře vyskytující se na Žďársku a rozpo-
znáte jelení stopu?“ ptá se historik. To vše, a 
ještě mnohem víc zajímavostí nám výstava 
může osvětlit. Potrvá do 15. září. -lko-

Neděle 2. června
14.30 HLEDÁ SE YETTI - Animo-

vaná komedie. USA 2019, ČD 2D.
17.00 ROCKETMAN – Hudební 

drama (VB / USA 2019, T 12+ 2D).

Čtvrtek 6. června
17.00 PRADO - SBÍRKA PLNÁ 

DIVŮ. Dokument (Ital. 2019,  T 2D)
19.30 ROCKETMAN – Drama, opa-

kování. 

Pátek 7. června
17.00 JOHN WICK 3 - Akční krimi 

(USA 2019, T 15+ 2D)
19.30 X-MEN: DARK PHOENIX - 

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

Sobota 8. června
14.30 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY - 

Komedie (USA 2019, T 15+ 2D) 
17.00 GODZILLA II KRÁL MON-

STER -Thriller (USA 2019, T 12+ 
2D)

19.30 X-MEN: DARK PHOENIX - 
Sci-Fi (USA 2019, ČD 12+ 3D)

Neděle 9. června
14.30 PSÍ POSLÁNÍ 2 - Rodinný 

(USA 2019, ČD 2D)
17.00 ROCKETMAN – Drama, opa-

kování. 

Po 3. - Pá 7. 6. (dopoledne) odd. pro 
dospělé čtenáře

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTE-
NÁŘE – Slavnost pro žáky prvních tříd 
žďárských ZŠ. Pod záštitou SKIP ČR, v 
rámci projetu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka.“

So 8. 6. (9.00 – 12.00) odd. pro děti a 
mládež

TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI KE 
DNI ŽĎÁRU - Tvoření z kolíčků.

St 5. 6. a Čt 11. 6.
SETKÁNÍ S OBČANY (více na str. 

23)
Pá 28. 6., letní čítárna
FESTIVAL ZASTÁVKA KNIHOVNA
� 10.00 Duo Klapeto - Přijďte si 

zazpívat lidové písničky s harmonikou.
�16.00 Pohádky ze Špalíčku - O 

Šeherezád a Aladinovi: Králov-
ská divadelní spol. EFFRENATA 
- Odpolední představení pro děti. 
� 20.00 Martin Sedlák & Jenda Novák 
- Zazní rokenrol, dřevní blues, soul a 
dokonce i Johnny Cash (vstupné).

NOVINKA V ČÍTÁRNĚ: Od 3. 6. 
půjčujeme zdarma deskové hry. Nabíd-
ku her a pravidla půjčování se dozvíte 
v čítárně a na webu www.knihzdar.cz. 

Výstavy:
Červen, Čechův dům, Galerie u Sych-

ry VLADIMÍR KUNC: ZAKÁZANÁ 
ŠUMAVA - Výstava fotografií

Vernisáž v pátek 31. 5. v 17:00

Od 1. 6. do 30. 8., odd. pro děti a ml.
VČELY - Výtvarné práce dětí žďárských 

mateřinek. Inspirací byla zimní výstava 
Včelařského spolku Žďár n. S. v knihovně. 

Od 12. 6. do 15. 8., odd. pro děti a 
mládež

TAJNÁ DVOJKA A + B - Ilustrace a 
komiksy k sérii Tajná dvojka A + B, píše 
Jiří W. Procházka, Klára Smolíková, kres-
lí Viktor Svoboda.

Od 15. 6. do 30. 8., odd. pro děti a 
mládež

PREZENTACE ČETBY - Čtenářské 
listy žáků 5.C ze ZŠ Palachova.

Změna programu vyhrazena.

VČELY. Výstava dětských prací v knihovně. 
Autor obrázku při besedě o včelách dával 
dobrý pozor a ví, že včelař si královnu 
označuje barevným puntíkem na zádech. 
To aby ji při prohlídce včelstva ihned našel.
 Zdroj: archiv Svazu včelařů Žďár n. S.

Čtvrtek 13. června
17.00 NEVIDITELNÉ - Komedie 

(Fran. 2018, T 2D)
19.30 X-MEN: DARK PHOENIX – 

Sci-Fi, opakování. 

Pátek 14. června
17.00 RODIČE NA TAHU - Kome-

die (USA 2018, T 12+ 2D.
19.30 MUŽI V ČERNÉM: GLO-

BÁLNÍ HROZBA - Sci-Fi komedie 
(USA 2019, ČD 12+ 2D.)

Sobota 15. června
14.30 TVMINIUNI A ZLODĚJ 

OTÁZEK – Animovaný rodinný (Čes-
ko 2019, 2D)

17.00 GENESIS - Drama (Kan. 
2018, T 15+ 2D)

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

Neděle 16. června
14.30 POKÉMON: DETEKTIV 

PIKACHU - Dobrodružný animovaný 
(USA / Jap. 2019, ČD 2D)

17.00 MUŽI V ČERNÉM: GLO-
BÁLNÍ HROZBA - Sci-Fi, opakování.

Čtvrtek 20. června
14.30 Bio senior: CO JSME KOMU 

ZASE UDĚLALI? - Komedie (Fran. 
2019, ČD 12+ 2D)

17.00 PODFUKÁŘKY - Komedie 
(USA 2019, T 12+ 2D)

19.30 Filmový klub: TVÁŘ –Dra-
makomedie (Polsko 2018,T 15+ 2D).

Pátek 21. června
17.00 BRANKÁŘ - Životopisný 

sportovní (Něm. / VB 2018, T 12+ 
2D) 

19.30 MUŽI V ČERNÉM: GLO-
BÁLNÍ HROZBA - Sci-Fi, opakování.

Sobota 22. června
14.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 

2 – Animovaná komedie (USA 2019, 
ČD 3D)

17.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
2 - Komedie, opakování ve 2D. 

19.30 ROCKETMAN – Hudební 
drama, opakování.

Neděle 23. června
14.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 

2 - Komedie, opakování ve 2D. 
17.00 ROCKETMAN – Hudební, 

opakování.

Čtvrtek 27. června
17.00 ALADIN - Fantasy muzikál 

(USA 2019, ČD 2D)
19.30 Last minute projekce! 

AVENGERS: ENDGAME - Sci-Fi 
(USA 2019, ČD 12+ 2D).

Pátek 28. června
17.00 TERORISTKA – Drama-

komedie (Česko 2019, ČD 12+ 2D) 
19.30 ANNABELLE 3 - Mysteriózní 

(USA 2019, T 15+ 2D)

Sobota 29. června
14.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 

2 - Komedie, opakování ve 2D. Tajný 
život mazlíčků 2

17.00 Film na slepo pro dospělé: 
Kdo zůstane do konce, zaplatí 

do klobouku částku, na kterou si film 
cení

19.30 ANNABELLE 3 – Horor, opa-
kování. 

Neděle 30. června
14.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 

2 – Komedie, opakování. 
17.00 YESTERDAY – Hudební 

romantický (VB 2019, T 12+ 2D).

Jelen. Mizející král Vysočiny

HisTorický program bude tra-
dičně na Farských humnech.
 Foto: Lenka Kopčáková
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Klub kardiaků

Kultura
(Regionální muzeum města)

Pá 7. 6. (19.00 – 23.59), Tvrz
MUZEJNÍ NOC - 11. ročník se pone-

se v duchu myslivosti. Ukázky sokolnic-
tví, myslivecké kynologie, zbraní a tro-
fejí. Své umění předvede známý vábič 
Pavel Kumžák, trubači a dozvíte se kuri-
ózní lovecké historky.

(Regionální muzeum města)
So 8. 6. (13.00 – 20.00) kostel sv. Pro-

kopa
VĚŽ OTEVŘENA – Prohlídka a 

vyhlídka z věže s výkladem historiků. 
Turistické razítko doloží zdolání sto a tří 
schodů.

(ŘK farnost Žďár 2)
Ne 16. 6. (20.00 – 22.00) kostel sv. 

Jana Nepomuckého na ZH
NikOdéMOVA NOC: kostel otevře-

ný k tichému večernímu rozjímání, mod-
litbě či duchovnímu rozhovoru.

(RC Srdíčko)
Čt 27. 6. 15.00, Srdíčko, 4. patro poli-

kliniky
ROZLOUČENÍ SE ŠkOLNÍM 

ROkEM – Akce pro školáky.

Hudba, tanec
(Centrum slovanské hudby 

Brno a Město Žďár n. S.)
CONCENTUS MORAViAE 2019 – 

24. Mezinárodní hudební festival s mot-
tem „Koncert národů“. Žďárské pořady: 

*Út 4. 6. (19.30 – 21.00, freskový sál 
Zámek Žďár

Markéta Cukrová - soprán, Barbara 
Maria Willi - kladívkový klavír. ŽiVOT 
V PÍSNÍCH – J. V. H. Voříšek, Ludwig 
van Beethoven, Franz Schubert.

� Čt 13. 6. (19.30 – 21.00) farní kos-
tel sv. Prokopa

NAVARRA STRiNG QUARTET. 
Benjamin Britten: Smyč. kvartet č. 3, 
op. 94; Franz Schubert: Smyč. kvartet č. 
14 d moll „Smrt a dívka“.

(ŘK farnost Žďár 2)
St 5. 6. 19.00, kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH
SYMPHONiAE SACRAE - Duchovní 

hudba raného baroka. Účinkuje Castello 
in Aria a PS Novocantus.

( Jazzmine club, Dolní 30)
Čt 6. 6. 19.00 KAREL NA NÁkU-

PECH; Čt 13. 6. 18.00 JAM SESSi-
ON S LÁĎOU VÝMOLOU; Čt 27. 6. 
20.00 ROBERT kŘESŤAN - dRUHÁ 
TRÁVA - Bluegrassová legenda předsta-
ví průřez svojí tvorbou; So 29. 6. 20.00 
ZAČÁTEk LéTA S JENdOU NOVÁ-
kEM - Známé melodie a jazzové stan-
dardy; Ne 30. 6. 19.00 COUNTRY 
JAM SESSiON - Dobré country.

.
(PS Svatopluk)

So 22. 6. 16.00, kostel sv. Prokopa
kONCERT - Hostem žďárského PS 

Svatopluk je smíšený PS Alou Vivat z 
Ústí nad Orlicí, diriguje Světlana Sadí-
ková.

(SK AXIOM OrBiTt)
St 19. 6. 19.00, zámecký konvent
ŽĎÁRSké iNTERFERENCE: Crystal 

Monee Hall Band (USA/CZ). Úchvatná 
jazzová zpěvačka; Crystal sdílela pódia s 
Mariah Carey, Eltonem Johnem, Kanye 
West...

(Zámek Žďár)
Čt 20. 6. 20.00, Pivovarský dvůr
VOJTĚCH dYk A B-SidE BANd - 

Koncert pod širým nebem.

(Subregion Velké Dářko)
So 22. 6. 13.00, Škrdlovice, areál U 

Křížku
VEdAFEST – Tradiční letní festival: 

Visací zámek, Letrourou, Ivo Jahelka, 
Circus Brothers, Hroši a Půrock...

(Sbor dobrovolných hasičů Žďár 2)
So 22. 6. 19.00, 1. nádvoří zámku
TANEČNÍ ZÁBAVA - Hraje kapela 

Airback.

(Senioři ČR)
Ne 30. 6. 15.00, 1. nádvoří zámku 
ZELENOHORŠTÍ MUZiKANTi - 

Zábavné posezení s dechovkou. Na člen-
ský průkaz SČR je sleva vstupného.

(Novoměstské Slunohraní)
Od 1. do 4. 7., Horácká Galerie, Nové 

Město n. M. 
dEVÁTé NOVOMĚSTSké SLU-

NOHRANÍ – Mezinárodní hudební fes-
tival v rytmech jazzového cimbálu, swin-
gu, latiny i world music.

� Po 1.7. PACORA TRiO - feno-
menální houslista Stano Palúch, jazzový 
kontrabasista Robert Ragan (oba Slo-
vensko) a moldavský cimbálový virtuos 
Marcel Comendant. 

� Út 2. 7. MARTA TÖPFEROVÁ: 
MiLOkRAJ –Křehká hudba na pomezí 
žánrů.

� Čt 4. 7. závěrečný Letní orchestr v 
podání všech účastníků Slunohraní. Pod 
taktovkou Richarda Kružíka doprovodí 
trumpetistu Petra Hojače.

Besedy, přednášky
(Rodinné centrum Srdíčko)

� Čt 6. 6. 16.00, RC 4. patro polikli-
niky

PŮJČUJEME Si S ROZUMEM – 
Beseda.

� St 19. 6. 17.00, RC TAJEMSTVÍ 
LéČiVé kUCHYNĚ – Letní kurz vaře-
ní.

� Čt 20. 6. 16.00, RC PRÁZdNi-
NOVÁ LékÁRNiČKA.

(Senior Point)
�Pá 14. 6. (9.00 – 10.00), 4. patro 

polikliniky
ZdRAVOTNÍ MONiTORiNG – 

Měření krevního tlaku a analýza těles-
ných hodnot váhou TANITA BC - 
545N.

� Út 25. 6. 9.30, cvičný areál za MŠ 
Okružní–dolní

S ELEkTROkOLEM A BESiPEM 
NA dOPRAVNÍM HŘiŠTi - S sebou si 
vezměte přilbu na kolo.

(Město Žďár n. S.)
SETkÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚSTA 

S OBČANY
� St 5. 6. 18.00, Knihovna M. J. Sych-

ry (dětské odd. 1. patro)
Společenská odpovědnost - Téma tří-

dění odpadu, předcházení jeho produkci 
a hospodárnost.

� Út 11. 6. 17.00, KMJS(dětské odd. 
1. patro)

Revitalizace veřejného prostranství 
v lokalitě Tvrz - Návrh představí autoři 
Tomáš Rusín, Ivan Wahla a Petr Mutina 
z ateliéru RAW s. r. o. 

(CČSH)
Čt 13. 6. 17.00, Husova kaple, Kopeč-

ná 13
k POČÁTkŮM HUSiTSTVÍ 

V ČECHÁCH - Přednáška histori-
ka Jiřího Sladkého z Hrotovic. Letos si 
30. 7. připomeneme 600. výročí první 
pražské defenestrace. Od ní už nic nebu-
de jako předtím. Dojde k založení Tábo-
ra a za obranu Pravdy Boží se postaví 
„šéf ochranky“ krále Václava IV. a geni-
ální jednooký vojevůdce - Jan Žižka z 
Trocnova.

( Jazzmine club)
Po 10. 17. a 24. 6. 19.00, JC Dolní 30
JAZZMiNE kVÍZ - 56 otázek (aktu-

ální témata, známé osobnosti, filmy, his-
torie, architektura, hudební ukázky...) 
Vítězný tým vyhrává láhev vybraného 
vína.

JARMARkY
(Knihovna M. J. Sychry)

Po a st (10.00 – 11.30 a 12.30 – 
17.00); Pá (10.00 – 11.30 a 12.30 – 
16.00) pobočka knihovny Nádražní

SEMÍNkOVNA – Zahrádkáři a pěs-
titelé, přijďte si vybrat během půjčovní 
doby knihovny.

(HD Mánes Svratka) 
So 8. 6. (9.00 – 18.00), ne 9. 6. (9.30 

– 16.00) sál Active, Horní 2  NOŽE NA 
VYSOČiNĚ – Nožířská výstava, ruko-
dělné nože. 

(Město Žďár n. S.)
So 22. 6. (8.00 – 11.30) nám. Repub-

liky
ŽĎÁRSkÝ FARMÁŘSkÝ TRH - 

Regionální potraviny a řemeslné výrob-
ky.

Sporty
( Jednota Orel)

Pá 7. 6. 15.00 registrace, 16.00 start, za 
Domem kultury

POHYBEM k NAdĚJi - 10. roč-
ník sportovní humanitární akce nejen 
pro běžce. Trasa po cyklostezce směrem 
k Piláku, doprovodný program. Výtěžek 
směřuje na Nadační fond dětské onkolo-
gie v Brně - Krtek. Akce volně navazuje 
na Běh Terryho Foxe, účast ve Žďáře bý-
vá kolem 300 závodníků.  

(SK AXIOM OrBiTt Žďár n. S.)
*Ne 9. 6. (12.00 – 15.00) volnočasový 

areál Pilák
XTRAiL VYSOČiNA - Otevřený 

veřejný závod pro všechny. Triatlonový 
pohár dospělých, dorostu a žactva Kra-
je Vysočina; Kaláb liga 2019 - 33. roč-
ník JM. ligy - 3. závod; Krajský přebor 
jednotlivců v terénním triatlonu; Dětské 
závody (5 - 15 let).

*So 29. 6. (12.00 – 15.00) Pilák
ŽĎÁRSkÝ CLASSiC TRiATLON - 

Poctivý bezhákový olympijský triatlon; 
Kaláb liga - 4. závod; Lidový triatlon – 
sprint.

(Strength of Motion)
So 15. 6. 9.00, areál Pilák
VOJTA PARkOUR JAM 2019 - 3. 

ročník jamu, kterým parkouristé uctí 
památku skvělého traceura Vojty Vola-
vého, propagátora tohoto sportu ve Žďá-
ře. ...Vzpomínka na staré časy a společný 
trénink na žďárských spotech.

(Aquasys)
so 22. 6. 9.00, volnočasový areál Pilák
AQUASYS STRONGMAN CUP - 

Čt 6. 6. 9.00, sál DDM Horní 135/2 
kLUBOVé SETkÁNÍ – Přátelské pose-
zení, podrobné informace o připravo-
vaných akcích během léta a měsíce září. 
Od účastníků přihlášených na lázeňský 
rehabilitační pobyt v Luhačovicích (od 
17. 8.) vybereme účastnické poplatky a 
„Poukazy FT“.

Po 17. 6. 10.00, volnočasový areál „Pi-
lák“ dEN ZdRAVÍ S HOLEMi NW – 
Akce pro širokou veřejnost, vedoucí D. 
Krejčí.

Čt 20. 6. 15.00, Nádražní 46 BOW-
LiNG iNGOT - vedoucí M. Hrdinová 

Ne 23. 6. (sraz účastníků 7.45, odjezd 
8.00) hala ČD POZNÁVACÍ POBY-
TOVÝ ZÁJEZd dO HARACHOVA 
vedoucí: D. Krejčí. 

Připravujeme: Út 2. 7. Tajný výlet - 
sraz v hale ČD 8.00, vedoucí B. Skřipská, 
M. Pokorná; V září Výlet na pražské 
letiště - komentovaná prohlídka, vedou-
cí: B. Skřipská a M.Klimešová.

Více o aktuálních akcích a prezentace 
z akcí minulých najdete na adrese: www.
civilky.cz/zo-zdar.

Kam na Žďársku - Tipy na začátek léta
Středoevropský pohár, česká strongman 
liga a česká profesionální strongman liga 
v jednom.

(Senioři ČR)
ČERVNOVÁ TURiSTiKA

Ne 2. 6. Pilská nádrž - Adamův kopec 
– Hynkovec - P. nádrž (7 km) sraz 13.00 
Pilák

So 8. 6. Jámy - Vejdoch (plastika 
Strom života) – Veselíčko (6 km) v 12.25 
nádraží

Ne 16. 6. Světnov - Český kopeček - 
Sklené (7 km) v 13.00 Žižkova

Ne 23. 6. Ždírec n. D. – Sobiňov - Bílek 
(10 km) v 11.35 nádraží

Ne 7. 7. Polnička – V. Dářko - Škrdlo-
vice (8 km) v 13.10 Žižkova (Závěr jarní 
sezóny s opékaním vuřtů – náhr. termín 
za 30. 6.).

(Kopaná, FC Žďár n. S.)
MiSTROVSkÁ kOPANÁ, stadion 

Bouchalky
Ne 9. 6. 10.15 Muži A – divize: FC - 

Sok. Tasovice
So 1. 6. 16.30 Muži B - 1. A - Krajská 

soutěž: FC – Sok. Šebkovice
Ne 2. 6. 14.15 + 16.30 dorost st. + 

ml. – divize: FC – FC Svratka Brno
So 2. 6. 10.00 + 11.45 Žáci st. U 14 + 

U 15 divize: FC - FŠ Třebíč
Ne 9. 6. 14.00 Žáci ml. U 13 + U12 – 

žák. liga: FC - SC Znojmo
So 8. 6. od 9.00 turnajově: Přípravka 

st. + ml. – kraj. přebor: FC Žďár, Pelhři-
mov, Bystřice.

(Klub českých turistů)
VYCHÁZkY PRO VEŘEJNOST

So 1. 6. Pytláckými roklemi – Říčany 
(15 km) v 5.00 nádr. ČD

So 8. 6. Brancouze – Brtnice – 
Rokštejn (17 km) v 7.15 nádr. ČD 

So 15. 6. Kolem Doubravníku (15 km) 
v 8.15 nádraží ČD

So 22. 6. Chotěbořské putování (15 
km) 7.30 nádraží BUS

So 29. 6. Kamenské aleje (14 km) 7.20 
nádraží ČD. 

Každý jde na vlastní nebezpečí, změna 
programu vyhrazena.
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DINOPARK .CZ

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů  Naučná expozice Cesta do minulosti Země

3D Kino  Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora  DinoShop  DinoCafe

Nejrůznější dětské atrakce, houpadla a prolézačky ZDARMA

LIBEREC

PRAHA

PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

SKVĚLÝ

TIP NA VÝLET 

PRO CELOU 

RODINU!
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Kritické hlavně pro srnčata 
bývají letní senoseče. Myslivci 
na Žďársku přišli jako první s 
levnou fungující metodou jak 
mláďata ochránit před vyseče-
ním.

� Lenka Kopčáková

Lesy Žďárska již pociťují dopad 
kůrovcové kalamity, zvěř ztrácí útočiš-
tě. Své o tom ví Stanislav Císař, který 
se letos ve svých 33 letech stal jedna-
telem Okresního mysliveckého spolku 
ve Žďáru nad Sázavou. Vystřídal dlou-
hodobě sloužícího Oldřicha Sedláře. 

Odpovídá na otázky ŽN.

Žďárské vrchy byly historicky jele-
nářskou oblastí. Jaká je tu nynější 
situace s jelení zvěří?

Na ždársku je situace hodně kritická, 
protože tady nejsou normované sta-
vy zvěře, které padly pod minimum. 
Není daleko doba, kdy tu nebude ani 
kus. Jelenářská oblast zde byla od roku 
1956 jako první v republice. Pro nedo-
statek zvěře byla oblast zrušena, a bude 
to nejspíš i konec jelení zvěře.

 
Neohrožuje našeho jelena evrop-

ského agresivnější jelen Sika? Ten byl 
coby exotický druh přivezen koncem 
19. století z Asie. Pak někde po úniku 
z obor došlo k nechtěnému zkřížení se 
zdejší populací jelena... 

Na Žďársku žije jen čistý druh jelena. 
Sika je nepůvodní zvěří a nepatří sem. 

Je chována v Oboře Velké Meziříčí a v 
Oboře Chlumek. Do volnosti se tu Si-
ka nedostala.

  
V posledních letech škodila na 

polích přemnožená černá zvěř. 
Podařilo se ji na Žďársku zreduko-
vat? 

Částečně je redukce znatelná. V roce 
2017 byl rekordní lov 2.558 ks prasat 
a v roce 2018 se střelilo o 691 prasat 
méně. 

Jak se na Žďársku daří srnčí, zaječí 
a pernaté zvěři? 

Kde hospodaří drobní zemědělci a 
jsou malá políčka a remízky, tam se 
zvěři daří výborně a její početní stavy 

NOVÝ jednatel žďárských myslivců Stanislav Císař. Foto: archiv

Myslivci už umí mláďata ochránit

Červen je tradičně měsícem mys-
livosti, kdy je příroda v plném roz-
puku a rodí se mláďata. V tuto dobu 
bychom měli dát lesu klid, chodit 
maximálně po stezkách a už vůbec 
ne do lesa brát psy. Tak mohou mat-
ky v klidu vyvést mláďata.

Červen byl měsícem myslivosti 
vyhlášen v Československu poprvé 
před šedesáti lety, tedy v roce 1959. 
O 14 let později se název rozšířil o 
dovětek ... a ochrany přírody.

Myslivost totiž není jen o lovu, ale 
je to vědní obor postavený hlavně 
na péči o lesní přírodu a živočichy. 
Myslivci se o zvěř starají, hospodaří 
s ní, v době potravní nouze zvěř při-
krmují.

Památka na zdejší jelenářskou tra-
dici stojí u obce Karlov. Novoroman-
tickou bránu do bývalé jelení obory 

Kinských zdobí sochy sv. Huberta a 
jelena. Dnes tu začíná trasa naučné 
stezky kolem Velkého Dářka.  -lko-

JELEN evropský.
 Foto: Lenka Kopčáková

Začíná měsíc myslivosti

Koncem školního roku se žáci 4. 
tříd tradičně vydají do lesů kolem 
Žďáru, aby si zasoutěžili a mnohé se 
o přírodě dověděli. Město již osmým 
rokem pořádá venkovní naučnou 
akci „S lesníkem do lesa“. Letos se 
koná v pátek 21. června.

Jak pro ŽN vysvětluje Blanka Luč-
ková, vedoucí odboru školství, kultu-
ry a sportu MěÚ, cílem pořadatelů je 
ozvláštnit čtvrťákům zábavnou for-
mou jejich environmentální výcho-
vu a přiblížit jim život lesa z pohledu 
zkušených lesníků a myslivců. 

Děti se tak dozvědí mnohé o živo-
tě lesa a jeho zvířecích obyvatelích, 
a to doslova pár metrů za hranicemi 

města. 
Na akci se kromě radnice účastní 

tradičně i partnerští lesníci ze Zám-
ku Kinských a celkem čtyři třídy 
čtvrťáčků si mezi sebou rozdělí. 

Pro školáky bývá atraktivní podíva-
nou práce lezce ve vrcholcích stro-
mů při sběru šišek, kůň vycvičený 
pro tahání klád či ukázky trofejí a 
poutavé vyprávění myslivců a haj-
ných. Jak vedoucí Blanka Lučková 
říká, zpětnou vazbou pořadatelům je 
to, že děti i pedagogy akce moc baví. 
„Z praxe se od lesníků dozví spoustu 
užitečných informaci- a hlavně - děti 
si v lese vysadí svůj strom,“ dodává 
vedoucí odboru ŠKS.  -lko-

Loňské polomy a postupují-
cí kůrovcová kalamita mění i lesy 
kolem Žďáru. S ohledem na situaci 
hospodář městských lesů loni před-
vídavě nakoupil množství sazenic 
listnáčů, hlavně buku, dubu a javo-
ru. Ty se záhy staly v Česku poptáva-
ným zbožím. 

Stromky měly být nyní na jaře 
vysazeny. Radnice dokonce v rámci 
rozsáhlé akce uvažovala, že se neob-
rátí o pomoc na školy. 

Zajímali jsme se, jak se stromky v 
suchém jaru ujaly. Odpovídá Jaroslav 

Kadlec, vedoucí Technické správy 
budov, pod níž spadá i správa měst-
ských lesů a rybníků. 

„Koncem března a především celý 
duben nebylo vhodné klima pro výsad-
bu. Sazenice proto budou vysazeny v 
podzimních měsících. Do té doby jsou 
uloženy ve vhodných podmínkách na 
pozemku ve vlastnictví města,“ říká. 
Do lesů v okolí města se již také smr-
ky uměle vracet nebudou. „Výsadbu 
smrku již město Žďár nebude prová-
dět, počítáme s formou přirozené obno-
vy,“ dodává.  -lko-

S lesníkem do lesa

jsou zde hodně vysoké. Ale bohužel 
takových míst je v okrese málo. Snad se 
to časem zase v dobré pro zvěř otočí. 

Největší škody na zvěři vznikají při 
vysečení mláďat a při srážkách na 
komunikacích. Jak máme nahlášeno 
za minulý rok, v našem okrese bylo 
vysečeno 1.376 kusů zvěře a ztráty 
na komunikacích činily 1.610 ks zvě-
ře. Podle sazebníku Mze představuje 
finanční vyčíslení ztrát na zvěři vyseče-
ním částku 12,2 mil. a srážkami 15 mil. 
Kč. 

Máme tu výskyt některého vzácné-
ho druhu šelem? V minulých letech 
fotopasti na Žďársku zaznamenaly 
vlka.

V oblasti Devíti skal, na Velkomezi-
říčsku a Svratecku se objevil rys ostro-
vid. Stabilně se zde nevyskytuje. Vlci 
žijí za hranicemi našeho okresu, v okolí 
Telče. 

V období přechodu letního a zim-
ního času vždy končí větší množství 
zvěře pod koly aut. Mohou s tím 
myslivci něco dělat? 

Na úsecích, kde dochází ke srážkám 
se zvěří, myslivci umisťují pachové 
ohradníky okolo silnic. To nejen kvůli 

ztrátám na zvěři, ale i jako předcházení 
škod na majetku a újmy na zdraví při 
srážce s velkou zvěří. O to by se však 
měl postarat stát, ne myslivci. Pravidel-
ně udržovanými pachovými ohradníky 
se dají srážky hodně eliminovat. 

Kritické hlavně pro mláďata jsou 
letní senoseče. Myslivci na Žďársku 
prý jako první mají fungující meto-
du, jak zabránit posekání hlavně 
spárkaté a zaječí zvěře.

Ano, na Ždársku se v loňském roce 
v pěti honitbách (Křižanov, Ždárské 
vrchy, Nížkov, Rozsochy a v Bohu-
nově) zkoušela nová metoda pro-
ti vysečení srnčat. Je hodně levná a 
hlavně účinná. Byly použity smotky 
slisované dřevité vlny ve formě váleč-
ků zapachovaných koncentrátem. Do 
porostu určeného k sečení jetele a tra-
vin se válečky rozmístí už dva týdny 
před sečením. V porostu se po 35 met-
rech vyhodí vždy jeden váleček. Do 
zapachovaného prostoru srny „nena-
kladou“ srnčata a nedojde zde k žádné-
mu vysečení srnčat. 

Jak by měly lesy Žďárska po zku-
šenostech s kůrovcovou kalamitou 
vypadat nově?

Musí zde být větší zastoupení list-
natých dřevin - minimálně 50 na 50. 
Myslivci se snaží, aby veškeré druhy 
zvěře byly zachovány pro další genera-
ce, ale bohužel lesáci se brání, protože 
je zajímá produkce lesa, a zemědělce 
zajímá produkce na poli. Pak se dostá-
váme do střetu.

Co si jako myslivec přejete nejvíce 
pro svůj region? 

Přeji si co nejvíce kvalitní a zdravé 
zvěře, mnoho poctivých myslivců, co 
dělají dobré jméno české myslivos-
ti, získávání nových mladých zapá-
lených myslivců, a hlavně zachování 
stávajících druhů savců, ptáků, rostlin 
a dřevin. Nenechme si je zlikvidovat 
zemědělci či různými skupinami pseu-
do-ochránců.
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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

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí:
okrasné stromky a keře, borůvky, sadbu 
zeleniny a květin, voskovky, balkonové 
květiny, zahradní substráty a hnojiva. 
Vypracujeme projekty a realizace zahrad.  
Otevřeno: 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

� UHLOPARK 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

� 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

� 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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Zahraničí
Ten, co se postavil tankům

Vlastním tělem zastavuje kolonu 
tanků čínské armády, která krátce 
předtím krvavě potlačila povstání 
na náměstí Nebeského klidu. 

Před vedoucí tank vstupuje muž 
v bílé košili s nákupními taškami. 
Nenechá tanky projet, dokonce se 
vyšplhá na kapotu toho prvního  
v koloně a křičí na vojáky: „Proč 
jste tady!...“ 

Fotografie obletí svět a muž 
s taškami prosluje jako „ten, co se 
postavil tankům“. Světová média 
začnou po prostém hrdinovi pát-
rat. Několik mužů ho strhlo z tan-
ku a odvleklo... Dlouho se neví, 
zda muž vůbec žije. Dle posledních 
zjištění byl „tankový muž“ celých 
28 let vězněn.

K hlavnímu zásahu armády proti 
lidovému povstání dochází v noci 
ze 3. na 4. června 1989. Čínské stu-
denty a intelektuály inspirují udá-
losti ve východní Evropě a požadu-
jí demokratizaci společnosti. Vláda 
však vyhlašuje stanné právo a výji-
mečný stav v hl. městě Pekingu. 
Proti demonstraci je nasazeno na 
200 tisíc vojáků. Protesty po před-
chozím neúspěšném vyjednávání 
ukončuje armáda tvrdým zásahem. 
Výsledkem je krvavá změť.

Ze země jsou vyhoštěna zahra-
niční média a domácí tisk je pod 
pečlivou cenzurou. Oficiální úda-
je o počtech obětí při potlačová-
ní povstání se různí. Oficiální čín-
ské zdroje uvádí max. 300 obětí. 
Dle nedávno odtajněných brit-
ských dokumentů však na náměstí 
Nebeského klidu zemřelo víc jak 
10 tisíc lidí.

K r á t c e

30. výročí sametové revoluce – červen 1989

Žďárské noviny již pošesté 
přináší seriál k letošnímu 
30. výročí sametové revolu-
ce. Zde je červen 1989 doma 
i v zahraničí. Světu přináší 
zásadní události, systém u 
nás se začíná otřásat.
� Lenka Kopčáková

Svět ohromí masakr studentů 
v Pekingu, u nás je vykonána posled-
ní poprava. Premiér přiznává pro-
pad ekonomiky, zemí se šíří petice 
Několik vět. Z olomouckých kasá-
ren odjíždí první sovětští vojáci. Na-
ši svazáci míří na světový festival do 
Korey...

Opět čerpáme ze vzpomínek a 
archivů žďárského dizidenta Víta 
Bohumila Homolky, z Kroniky měs-
ta, ze Zpravodaje, z dobového tis-
ku uloženého ve žďárském Státním 
okresním archivu, z Wikipedie a z 
webů Ústavu pro studium totalitních 
režimů a www.totalita.cz.

Československo
Svazáci míří na Šumavu

Již od konce 60. let se střídavě ve 
Vimperku a Sušici vždy koncem 
června koná jedna z největších akcí 
Socialistického svazu mládeže – 
Setkání mládeže na Šumavě. Obvyk-
le se účastní na pět tisíc mládežníků 
z ČSSR i zahraničí.

Reakce na Několik vět
Dne 29. června předává opozice čs. 

sdělovacím prostředkům text prá-
vě zformulované petice Několik vět. 
Den nato Svobodná Evropa a zahra-
niční média petici zveřejňují a vyzý-
vají čsl. veřejnost k zahájení svobod-
né diskuse o hlavních problémech 
své země. Několik vět může pode-
psat každý, kdo souhlasí s se zněním 
otevřené petice.

Požaduje propuštění politických 
vězňů, ukončení omezování osob-
ní svobody a odstranění cenzur. 
Respektování věřících, zahájení dis-
kuze o životním prostředí a také o 
50 letech, Pražském jaru a normali-

zaci. Název petice vymyslel Jiří Kři-
žan. První podpisy patří jemu, Stani-
slavu Devátému, Václavu Havlovi a 
Alexandru Vondrovi.

Již v den zveřejnění podepíše 
Několik vět na dva tisíce osob. Poz-
ději se připojí i známí zpěváci a her-
ci jako Hana Zagorová, Zdeněk Svě-
rák, Rudolf Hrušínský, Jan Čenský, 
Jiří Bartoška, Ivan Trojan či Martin 
Stropnický. Přestože Několik vět 
nevybízí ke změně vlády, ani není 
zpochybněna ústavně daná vedoucí 
úloha KSČ, státní orgány zahájí pro-
tikampaň.

Předsednictvo ÚV KSČ rozesílá 
dálnopisy všem vedoucím okresním 
a krajským tajemníkům. Obsahují 
plné znění petice a vyzývají k „přije-
tí potřebných politických opatření k 
zamezení šíření a podpisů“.  S obsa-
hem petice může být dle nařízení 
ústně seznámen jen nezbytný okruh 
funkcionářů...

Rudé právo hlásá „Kdo seje vítr, 
sklízí bouři“. Iniciátory petice ozna-
čí za rozvraceče přestavby. StB má 
napilno při domovních prohlídkách 
a postizích disidentů. Na podzim už 
je pod peticí podepsáno 40 tisíc lidí.

Odjíždí sovětští ženisté 
Od brzkého rána 20. června je v 

olomouckých kasárnách živo. Vláda 
SSSR rozhodla o stažení části svých 
vojsk z ČSSR. Jako první odjíždí 
kolona ženijní techniky se stovkou 
vozidel. Když se „nalodí“ do vagónů 
na olomouckém nákladním nádraží, 
s asi 300 vojáky a důstojníky se při-
chází rozloučit okresní straníci a pio-
nýři s kytičkami rudých karafiátů.

Z území ČSSR bude v r. 1989 
staženo celkem 1.500 vojáků, 192 
tanků a 20 bojových letounů Sovět-
ské armády.

Ošálil svazarmovce
Začíná jedna z novodobých pod-

vodných afér. Na brněnský Svazarm 
přichází údajný zaměstnanec brněn-
ského kulturního střediska Jiří Suchý 
a nabízí několik levných koncertů po 
100 tisících Kčs, které se odehrají 
přímo v brněnském klubu (dnešní 
Sono Centrum). 

Jde o rockové koncerty americké 
skupiny Bon Jovino a britské skupi-
ny Marillion. Svazarmovci jsou nad-
šení. Zvláště, když vstupenky dokáže 
Suchý sehnat jen po 50 Kčs. Promo-
térovi bez váhání vyplatí zálohu 100 
tis. Kč... Když se však svazarmovci 
posléze informují u anglického mana-
gementu, zjišťují, že skupina kon-
certuje za 3 milióny korun, ne za sto 
tisíc! Svazarmovcům nezbývá než 
akci odpískat... Nadějný promotér 
Suchý mizí i s 650 tisíci „vydělaných“ 
korun v Turecku. Do Čech se vrátí až 
po všeobecné amnestii v roce 1999.

Taktická cvičení
Probíhají letní taktická cvičení Armá-

dy ČSSR a jednotek motostřeleckého 
svazku v obraně. Hosty jsou důstojníci 
Spolkové armády Rakouské republiky. 
Na cvičení přijíždí i inspekce kanad-
ských důstojníků. Cílem tzv. Stock-
holmského dokumentu je posílení 
evropské bezpečnosti, spolupráce a 
důvěry. Cvičení mohou tentokrát při-
hlížet i členové Čsl. mírového výboru.

Do Korey míří i svazák
ze Žďárska

Na 13. Světový festival mládeže a 
studentstva odlétá z Ruzyně několik 
výprav delegátů Socialistického sva-
zu mládeže. Letadlo v hlavním měs-
tě Korey Pchjongjangu přistane za 12 
hodin... Naši mladí účastníci se chys-
tají diskutovat o životním prostředí a 
mládežnické turistice. Delegátem za 
okres Žďár nad Sázavou je Ladislav 
Regent z Kuklíku u Sněžného. Vybra-
la jej okresní konference SSM. Pracuje 
v radiolokačním středisku řízení letové-
ho provozu ČSSR na Buchtově kopci.

Několik vět, Sověti odjíždí, poprava

PODVODNÝ promotér se na naivních 
svazarmovcích napakoval a ufrnkl do 
Turecka.  Zdroj: archiv V. B. Homolky

SETKÁNÍ svazáků na Šumavě: Ilustrační foto: Zdeněk Jungvirt

PROSTÝ muž s taškami zastavil 
v Pekingu tanky. Archivní foto:
  AP Photo/Jeff Widener

HYDRAULICKÉ válce ze Žďasu pro 
vodní dílo Gabčíkovo.

 Zdroj: archiv SOKA
  (podnik. časopis Žár)

� ČSSR již 37. rokem slaví Mezi-
národní den dětí. V Praze se koná 
setkání dětí a mládeže s názvem Pra-
ha patří pionýrům.

� StB rozehnala schůzi 70 akti-
vistů Hnutí za občanskou svobodu. 
Diskutovali o nové ústavě a úpravách 
čs. právního řádu. 

� Charta 77´ protestuje dopisem 
adresovaným Velvyslanectví Čínské 
lidové republiky proti masakru stu-
dentů v Pekingu. Památku mrtvých 
uctí asi čtyřicítka mladých lidí na 
Karlově mostě a před velvyslanec-
tvím ČLR.

 (Pokračování na str. 23)
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� V Infomacích o Chartě 
(INFOCH) vyšel článek o soud-
ním procesu s vydavatelem časopi-
su Vokno a Voknoviny Františkem 
Stárkem a Ivou Vojtkovou. Charta 
77´ vydává seznam svých nových 
signatářů. 

� V pražské Královské oboře se 
koná ekologická manifestace asi 
250 lidí proti výstavbě silnice vede-
né Stromovkou. Zakročí násilně 
policie a organizátora Petra Placá-
ka odváží do lesů za Prahou. Zde jej 
surově zbije a ponechá osudu.

� Na Ústecku krouží sup. Pra-
covníci ZOO po odchytu zjišťují, 
že je označen. Kontaktují majitele 
- rakouského hraběte Johana Hoyse. 

� V červnu se konají tzv. nácvič-
né pro Československou spartakiá-
du 1990, cvičitele školí přímo auto-
ři skladeb.

� U sv. Víta v Praze se koná pon-
tifikální mše k devadesátinám kardi-
nála Františka Tomáška. Účastní se 
na pět tisíc věřících, 11 kardinálů a 
20 biskupů ze zahraničí. Jubilantovi 
blahopřejí Václav Havel a Alexander 
Dubček. Gratulaci posílá i Charta 
77´.

� Na pražské Ruzyni má tech-
nické mezipřistání obří sovětské 
letadlo Miria 225 s raketoplánem 
Buran na trupu. Přiletělo z Paříže, 
kde bylo hitem Aerosalonu 89´. 

� Na přechodu Petržalka celní-
ci odhalí jeden z největších kontra-
bandů za deset let. V osobním voze 
polské st. značky, který mířil do 
Rakouska, naleznou skrýše s valuty 
a zlatými šperky za 5 mil. Kčs.

� V Bratislavě je popraven 29letý 
masový vrah Štefan Svitek. To za 
obzvlášť brutální vraždu své těhot-
né manželky a dvou dcer. Svitek je 
posledním popraveným vězněm v 
ČSSR před zrušením trestu smrti v 
roce 1990. 

� Kardinál František Tomášek ve 
svém dopise prezidentu Gustávu 
Husákovi vyjadřuje postoj katolické 
církve k připravované ústavě. Odmí-
tá zakotvení marxismu – leninismu 
coby oficiální ideologie a doporu-
čuje do ústavy zahrnout článek o 
svobodě vyznání. 

� Příslušníci bývalé americké 
divize přijíždí do ČSSR, aby na mís-
tech, která v roce 1945 osvobozova-
li, položili kytice padlým druhům. 
Asi padesátka vysloužilců prošla 
znovu cestu přes Francii a západní 
Německo, v Praze se setkává s ame-
rickým velvyslancem. Lidé je u nás 
nadšeně vítají.

� V Praze Na Příkopě se koná 
Korzo dvou tisíc lidí za lidská práva 
Nechybí asistence  StB. 

� Premiér Ladislav Adamec 
přiznává Parlamentu, že pětilet-
ka nebude splněna o 100 miliard a 
ekonomice hrozí inflační spirála. To 
jsou úplně jiné informace, než hlásá 
Miloš Jakeš...

� Federální vláda rozhoduje o 
zvýšení ceny nafty od ledna 1990, 
a to z 5.50 Kčs/l na 7.50 Kčs/l. 
Důvod - poptávka převyšuje nabíd-
ku, dodávku nafty je třeba řídit dle 
dodávkových limitů. 

Několik vět, Sověti odjíždí...

Mírová slavnost na Cikháji

Pod heslem „Se Sovětským svazem 
na věčné časy“ se koná v partyzánské 
obci Cikháj Okresní slavnost míru a 
československo-sovětského přátel-
ství, spojená s oslavou Mezinárodní-
ho družstevního dne. Slavnosti nav-
štíví na 10 tisíc lidí.

Okresní straníci hostí delega-
ce z generálního konzulátu SSSR 
v Brně ze Svazu družstevních rolní-
ků, ale i z partnerského slovenského 
okresu Vranov nad Topľou.

V programu účinkují soubory 
zájmové umělecké činnosti i profe-
sionálové jako I. Prachař, P. Kotvald 
či J. Molavcová. Největší úspěch u 
dětí mají televizní „Jůheláci“ ze stu-
dia Kamarád. Ti malé kamarády, co 
je mají rádi, na obrazovkách baví už 
od roku 1981. 

Zlato z Finska  
Družstvo mladších hokejistů oddí-

lu TJ Žďas s trenérem M. Brůhou 
odlétá na výměnný zájezd do Fin-
ska na oslavy 70. výročí tamní tělo-
výchovné organizace. Předtím naši 
hostili finské celky ve Žďáře. Neda-
leko Helsinek kluky čeká tréninková 
škola pod vedením devítinásobného 
mistra světa a člena Sborné Vjačesla-
va Staršinova. V soutěži pak bojovní 
Žďáráci vítězí ve své věkové skupině 
nad čtyřmi finskými celky.  -lko-

Jak jsme žili ve Žďáře - 6/89´

PŘI mírové slavnosti v Cikháji nad-
chnou „Jůheláci“ z televize.  Zdroj: 
 archiv SOKA (týdeník Vysočina) 

K r á t c e

K r á t c e � StB zasahuje proti účastníkům 
schůzky mluvčích Charty 77 v Pra-
ze. Šestnáct z nich na několik hodin 
zadrží, mezi nimi i Václava Havla. 
Součástí represe jsou domovní pro-
hlídky.

Zahraničí
� V Iránu umírá ajatolláh Rúhol-

láh Chomejní. Šíitský vůdce pro-
tišáhovské revoluce v Íránu. 

� Polská Solidarita vysílá krátký 
rozhovor s Václavem Havlem v ofi-
ciální polské televizi. Interview s 
Havlem vysílá posléze i maďarská 
televize.

� Komunistický režim v Polsku 
padá o půl roku dříve než v ČSSR. 
První polosvobodné volby se kona-
jí 4. 6. 1989. Ze 460 křesel ve sně-
movně jich opoziční Solidarita zís-
ká 252, ve stočlenném senátu 99. 
Prvním nekomunistickým předse-
dou vlády je Tadeusz Mazowiecki, 
katolický intelektuál.

� Ministři životních prostředí 
států Evropského společenství se 
shodnou, že do konce roku 1992 
musí být všechny osobní vozy 
vybaveny katalyzátory.

� V Budapešti je rehabilitován a 
manifestačně pohřben Imre Nagy, 
předseda vlády, zatčený po maďar-
ském povstání v roce 1956 sovět-
skou KGB a narychlo popravený. 

� Hosty kongresu Socialistic-
ké internacionály ve Stockholmu 
jsou signatář Charty 77 Jiří Hájek a 
zástupce exilového periodika Listy 
Zdeněk Hejzlar.

 

Hudba, kultura
� Na Bratislavské lyře šokuje 

americká folková zpěvačka Joana 
Baezová. Nejen, že svým zpěvem 
podporuje polskou Solidaritu a 
čsl. Chartu 77´, pěje i u nás zaká-
zané písně. V závěru na pódium 
zve Václava Havla a slovenského 
zpěváka Ivana Hoffmana (ten nes-
mí vystupovat už 20 let). Estébá-
ci znemožní tiskovou konferenci a 
Baezová do samizdatových Lido-
vek pošle článek s názvem „To byl 
ale večer…“

� Supraphon pouští na trh LP 
skupiny Bacily „Pod komandem 
lásky“. Opus kontruje LP Pavola 
Hamola a Mariána Vargy Všetko je 
inak, s texty Kamila Peteraje. Jarek 
Nohavica vydává desku Darmoděj. 
Slovenská skupina Vidiek vydává 
LP Nechajte si ju. Žatvu zajímavé 
hudby dovrší Michal Prokop a Fra-
mus 5 – Snad nám naše děti…

� S novinkami přichází i ame-
rické skupiny. Nirvana vydává LP 
Bleach, Faith More má LP The Real 
Thing a Prince album Batman.

� Jaroslav Hutka s Jaroslavem 
Jeronýmem Neduhou (nedoceně-
ný český folkový zpěvák a rocker, 
zakladatel skupiny Extempore), hra-
jí pro české publikum v Budapešti.

� Při svém vystoupení v TV pře-
nosu z Děčínské kotvy promluví 
Michael Kocáb o ztracených lid-
ských právech u nás. Jeho otec, 
evangelický kazatel Alfréd Kocáb je 
jedním z prvních signatářů Charty 
77´.

STAVBA vysočanské prodejny finišuje. Brigádníci pokládají dlažbu. Zleva Karel 
Zimola, Jan Berouška a... ? Zdroj: archiv SOKA (týdeník Vysočina) 

� Narodilo se 21 nových občán-
ků, 16 Žďáráků zemřelo, 23 občanů 
slaví jubileum (nejstarší žena naroze-
na 1899) a 35 snoubenců si řeklo na 
Staré radnici své Ano. 

� Na Vysočanech je po 26 měsících 
usilovné práce dokončena nová pro-
dejna budovaná v akci „Z“. Zbývá už 
jen položení venkovní dlažby.

� V červnu začíná letní přehlídka 
s názvem Žďárské kulturní léto 1989. 
Přináší pořady, koncerty i výstavy 
určené pro pracující a mládež.

� V atriu Merkur se koná Velká 
módní přehlídka. Předvedeno je na 
60 modelů z Ústředí umělecké výro-
by Brno. 

� Svými výtvory lákají okresní 
výstavy vědeckotechnické tvořivosti 
mládeže ZENIT a technické tvoři-
vosti Svazarmu ERA. 

� Rada města schvaluje výstavbu 
prodejny ve Světnově a vodovodu ve 
Vysokém. Také zvyšuje sazby za pro-
nájem ledové plochy na zimním sta-
dionu z 350 na 450 Kčs / hod.

� Kino Vysočina v roce 89 spolu s 
přidruženým Videoklubem a Video-
kavárnou dosáhne tržeb 1.004 683 
Kčs. Představení navštíví neuvěřitel-
ných 166 629 diváků. V republiko-
vém hodnocení kin je kino Vysočina 
pod vedením ředitele pana Šustra na 
50. místě, v kraji je 12. nejlepším.

� Závodní jednotka Lidových 
milic podniku Žďas pořádá soustře-
děný výcvik v Zubří. Kromě odbor-
ného proškolení z SNB a OÚNZ 
je jim promítnuto video z průběhu 
„socialismu nepřátelských projevů 
na Václavském náměstí“. Jsou pou-
čeni o aktuálním dění a mezinárodní 
situaci. Následuje taktické cvičení. 

� Do Žďáru přijíždí delegace župní 
rady z Debrecenu. Maďarské soudru-
hy vítá předseda ONV Antonín Žák. 
Řeč je o spolupráci národních výborů 
se zemědělskými podniky a výměna 
zkušeností z poslanecké praxe.

� S. p. Žďas spouští výrobu hyd-
raulických válců pro vodní dílo Gab-
číkovo na Dunaji. Válce budou pra-
covat v hloubce až 30 metrů. Tomu 
je přizpůsobena konstrukce a opra-
cování. 

� Odbor výstavby eviduje 450 
žádostí o přidělení stavební parcely. 

Rada MěNV jedná o přípravě loka-
lit budoucí individuální výstavby do 
roku 1990. Plán: sídliště pod Zele-
nou horou (171 řadovek); sídl. Před-
nádraží (34 řadovek); Bezručova ul. 
(25 RD); Veselská ul (60 b. j.).

ŽN - ČERVEN 2019
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Bláznivé odpoledne v sobo-
tu 23. února patřilo ve Žďá-
ru vrcholu masopustu. Loni 
se tradice vrátila do města 
po padesáti letech a její dru-
hý novodobý ročník byl ještě 
lepší. 

� Lenka Kopčáková

Mnohé rodinky s dětmi po sobot-
ním obědě zamířily rovnou na 
náměstí. Ještě než vše vypuklo, mla-
dí muzikanti ze ZUŠ zahráli lidem 

známé filmové melodie. 
A pak mluvčí maškarádů Len-

ka Šimo požádala starostu o vstup 
do města. Dle tradice vede průvod 
„strakatý“ či „laufr“, ale scéna  před 
Starou radnicí proběhla v mušketýr-
ském stylu. Lence Šimo i starostovi 
Martinu Mrkosovi to v uniformách 
Flambergu opravdu slušelo.

Když starosta předal pomyslný klíč 
od města, maškary propukly v jásot. 
Nic už nebránilo bujarému veselí. 
„Zahoďte zdravý rozum, chovejte se 
bláznivě,“ vyzývaly přihlížející. 

Zábavu odstartovali herci divadla 
DADAbo převlečení hlavně za zví-
řata. Ta bývají o masopustu častými 
maskami. Každé zvíře drželo svoji řeč 
plnou dvojsmyslů, takže lidé se váleli 
smíchy. Zvířecí konferenci řídil při-
drzlý Kohout, co snášel vajíčka... Tře-
ba Pes si chválí, že se letos moc nesolí 
chodníky a nepálí jej tak tlapky, přál 
by si ale i vyhřívané patníčky. Lstivý 
Lišák nabízí Žďárákům, že je naučí 
chytrosti. Však jeho kmotra bystrouš-
ka z Moravy účinkuje až v opeře! 
 (Pokračování na str. 5)

bláZnivé odpoledne ve Žďáře. Hlavní postava Masopust není žádný hubeňour. láduje se a zapíjí to pivem. S pěknými 
ženami laškuje a nechá je i ukousnout z klobásky... Foto: Lenka Kopčáková

Žďár zažil bláznivý den šprýmů

Ústředí sportu 
by Žďár uvítal

V blízké budoucnosti má vznik-
nout Národní sportovní agentu-
ra, která bude namísto Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy řešit 
podporu sportu v ČR. To s alokova-
nou (přidělenou) částkou 7 miliard 
korun.

Žďár má nyní naději, že sídlo agen-
tury by namísto v Praze mohlo být 
právě zde. Pro naše město by to zna-
menalo desítky nových, vysoko kva-
lifikovaných pracovních míst, přilá-
kání nových obyvatel i zvýšení kupní 
síly.

Své želízko v ohni má žďárský 
poslanec za ANo 2011 Radek Zle-
sák, který při lednovém zasedání PS 
Parlamentu ČR podal v tomto smys-
lu pozměňovací návrh.

„Požádal jsem o podporu všechny 
poslance za vysočinu napříč politic-
kým spektrem, což se setkalo s klad-
ným ohlasem,“ uvádí pro ŽN Radek 
Zlesák, který je i radním a zastupite-
lem našeho města. Jak dodává, třetí 
čtení tohoto zákona proběhne nyní 
na jaře. 

Žďár nad Sázavou, coby horkého 
adepta na umístění agentury před-
stavil ve sněmovně jako město, kte-
ré leží ve středu republiky, je dobře 
dopravně dostupné z obou největ-
ších českých měst.

 (Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
„Navíc Žďárem prochází historická 

zemská hranice mezi Čechami a Mora-
vou, symbolické umístění sídla agentu-
ry na tomto pomezí by tedy nestranilo 
Čechám ani Moravě,“ argumentoval 
Zlesák s lehkou nadsázkou.

Ve svém pozměňovacím návrhu 
upozornil na fakt, že postupnou cen-
tralizací státní správy mizí z bývalých 
okresních měst úřady a dochází tak 
k odlivu vzdělaných obyvatel s vyšší 
kupní sílou. 

V místech pak zůstávají nevyužité 

zmodernizované kancelářské budo-
vy ve vlastnictví státu, což je i případ 
Žďáru nad Sázavou. V našem městě je 
navíc dostupná a kvalifikovaná pracov-
ní síla v oblasti technické i administra-
tivní.

„I přesto, že řada činností agentury 
bude prováděna elektronicky, nelze si její 
agendu představit bez osobního kontak-
tu se sportovními organizacemi a spor-
tovci samostatnými,“ míní Zlesák. Žďár 
nabízí jako nejlepší alternativu decen-
tralizace státní správy a podpory eko-
nomicky slabšího regionu.  -lko-

Ústředí sportu by Žďár uvítal

Žďárský městský úřad pove-
de v jeho historii první žena 
- tajemnice. Bude jí JUDr. Mar-
tina Hostomská, dosavadní 
vedoucí jihlavského pracoviště 
odboru veřejné správy, dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra. 

� Lenka Kopčáková

Nová tajemnice MěÚ ve Žďáře n. 
S. nastoupí nejpozději 1. dubna, a 
pokud ji současný zaměstnavatel 
uvolní, na zdejší radnici začne pra-
covat už od 1. března.

Dosavadní tajemník MěÚ Ing. Jan 

Havlík MPA řídil úřad 21 let. Do 
funkce jej jmenovala rada města 
Žďáru n. S. dne 2. 6. 1997. Městský 
úřad za jeho vedení získával opako-
vaně ocenění za přístup ke klien-
tům.

Protože Jan Havlík obdržel v říj-
nových komunálních volbách man-
dát zastupitele za politické hnutí 
Změna 2018, vznikla mu nesluči-
telnost funkcí s úřadem tajemní-
ka. Upřednostnil roli zastupitele 
a podal výpověď. Tak mu zanikla 
vedoucí pozice na žďárském úřadu. 

Radnice začala hledat nového 
tajemníka. Ing. Havlík ve výpověd-

ní lhůtě onemocněl, a v úřadu jej 
doposud zastupuje Ing. Bc. Roman 
Krčil, vedoucí odboru občansko-
správního a obecního živnostenské-
ho úřadu. 

Výběrové řízení na obsazení pozi-
ce tajemníka MěÚ Žďár n. S. běželo 
od listopadu 2018. Jak informuje 
místostarosta Jan Klement (KDU-
ČSL), přihlásilo se osm uchaze-
čů. „V prvním kole (8. 1. ) proběhly 
osobní, manažerské i odborné testy, 
tohoto kola se zúčastnilo šest uchaze-
čů. Všichni postoupili do druhého ko-
la (22. 1.). Hodnotící komise výraz-
nou shodou svých 11 členů vybrala 

a doporučila do funkce tajemníka 
Městského úřadu ve Žďáru n. S. Mar-
tinu Hostomskou,“ uvádí k průběhu 
soutěže.

Starosta Žďáru Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM) odeslal řediteli KÚ 
Kraje Vysočina Zdeňku Kadlecovi 
výsledek volby, a ředitel se jmeno-
váním dr. Hostomské souhlasil. 

Vítězka je absolventkou právnic-
ké fakulty, doposud pracuje na jih-
lavském pracovišti MV ČR jako 
vedoucí odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly. Předtím byla 
vedoucí metodického oddělení 
okresního živnostenského úřadu.

Městský úřad povede poprvé tajemnice

Rada města dne 28. 1. 2019 všemi 
hlasy uložila představitelům města 
„řešit nekompetentní jednání tajem-
níka MěÚ Ing. Jana Havlíka, MPA s 
cílem zamezení vzniku škod.“

Není žádným tajemstvím, že mezi 
koalicí na radnici a tajemníkem Ja-
nem Havlíkem to v posledních čty-
řech letech dost názorově skřípalo. 
Jak již dříve Ing. Havlík uvedl mj. 
pro ŽN: „...Ze zaměstnanců MěÚ se 
v atmosféře nedůvěry stali demotivo-
vaní alibisté... Úřad rozdělený hradbou 
koordinátorů a nedůvěry začal stagno-
vat. Zaměstnanci ztrácejí smysl tvůrčí 
práce pro sebe a město...“

Místostarosta Josef Klement infor-
moval 11. února novináře, že jakmi-
le Jan Havlík ukončí svoji pracov-
ní neschopnost, bude mu doručena 
výpověď. „Pravděpodobně v zákon-
né lhůtě jeho pracovní poměr k městu 
zanikne,“ dodává Klement.

Na dotaz novinářů, v  čem je jeho 
jednání nekompetentní, když je Jan 
Havlík dlouhodobě nemocný, mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011) uvedla: „Myslíme si, 
že bývalý pan tajemník Jan Havlík, 
který je už od 3. 12. 2018 v pracov-
ní neschopnosti, porušoval pravidla 
komunikace práce neschopného člově-
ka. Tzn. zasahoval do věcí, do kterých 
neměl. Dřív došlo i k porušení pracovní 
docházky.“

Dle jejího vysvětlení Jan Havlík 
v pracovní neschopnosti činil urči-
té kroky vůči městu – jako bývalý 
tajemník. „...a město poškozoval v pra-

Jan Havlík
v úřadu
tajemníka končí.

Čelí nařknutí z nekompetentnosti.
J. Havlík reaguje: Jedna vláda, jedna pravda...

vidlech komunikace směrem k veřej-
nosti,“ pokračuje místostarostka. Při-
pouští však, že z pozice zastupitele 
města může Havlík v době pracovní 
neschopnosti vykonávat tuto funkci. 

Její kolega Josef Klement se poku-
sil novinářům z daného usnesení 
rozšifrovat - ne zcela jasné sděle-
ní - k nekompetentnosti a zamezení 
vzniku škod. „Toto usnesení nehovoří, 
že nějaká škoda vznikla, a záleží na 
tom, zda starosta bude historii jednání 
pana Havlíka v jeho funkci tajemníka 
řešit,“ uvedl. Dle současného záko-
na o obcích je ve vazbě na tajemníka 
právě starosta města. 

Z nejasného usnesení rady města 
byli na pochybách i opoziční zastu-
pitelé. Při zasedání dne 7. února 
Vladimír Novotný (ČSSD) žádal 
vysvětlení, v čem spočívá nekompe-
tentnost jednání končícího tajemní-
ka. „Není k tomu žádný materiál a já 
jsem se nedozvěděl, jaké škody způso-
bil,“ poukazuje Novotný. 

Jak mu vysvětlil radní Radek Zle-
sák (ANO 2011), usnesení je formu-
lováno obecně. „Důvod obecné for-
mulace je ten, aby nedošlo k poškození 
dobrého jména pana kolegy zastupite-
le Havlíka,“ uvedl mj.

„Tak to mě tedy neuspokojuje,“ opáčil 
mu Novotný.  „Jsem volený zastupitel 
a chci vědět, pokud hrozí nějaká škoda. 
Když chce někdo zamezit vzniku škod, 

tak přece ví, o jaké škody by se mohlo 
jednat,“ míní. Ale nic se v zastupitel-
stvu dále nedozvěděl. Radek Zlesák 
mu odpověděl, že starosta přislíbil 
zastupitelům podat informaci písem-
ně, a není podle něho ani sděleno, že 
vznikla škoda. 

Také Jaromír Brychta (Změna 
2018) míní, že z řečeného nelze nic 
pochopit. „Počkám tedy na písem-
né vyjádření. Ale pokládám to za sna-
hu o poškození jména Jana Havlíka,“ 
poznamenal Brychta v plénu. 

Podle Radka Zlesáka je usnesení 
rady města v souladu se zákonem. 

„Žijeme v právním státě a kdokoliv 
z vás má možnost využít zákonů této 
země a ohradit se proti tomu, pokud 
vznikl nějaký přečin. Toto usnesení je 
de iure a de facto zcela správně,“ dodá-
vá Zlesák. 

V době, kdy čtete tyto řádky, je 
Jan Havlík v pooperačním stavu po 
prodělaném infarktu. Přesto kole-
gům zastupitelům a občanům měs-
ta vzkazuje: „Mám obavu z toho, že se 
vrací staré časy. Ten, kdo nesouhlasí s 
názory rady, bude pomluven, očerněn 
a rada přijme usnesení o jeho neschop-
nosti. To zřejmě hrozí každému, kdo 
si troufne a bude kritizovat zpackané 
veřejné zakázky, nekvalitní letní a zim-
ní údržbu či nesplněné sliby. To už jsem 
v této zemi jednou zažil. Jedna vláda, 
jeden názor, jedna pravda.“  -lko-

Svatý Jan Nepomucký
� 290 let - 19. 3. 1729 byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého.
Impuls k tomu přišel o deset let dříve, přesně 15. 4. 1719. Tehdy po otevře-

ní hrobu Jana z Nepomuku v pražské katedrále sv. Víta tři chirurgové zkou-
mali ostatky vikáře. Červenou tkáň z lebky označili za jazyk, a legenda byla 
na světě. Jan byl blahoslaven roku 1721 papežem Inocencem XIII., ke svato-
řečení došlo onoho roku 1729 papežem Benediktem XIII.

� 150 let - 6. 3. 1869 publikoval ruský chemik Dmitrij Ivanovič Menděle-
jev Periodický zákon, známý poté ve formě Periodické tabulky prvků.

� 80 let – 15. 3. 1939 začala okupace Československa nacistickým 
Německem. Vznikl Protektorát Čechy a Morava.

� 20 let - 12. 3. 1999 vstoupila Česká republika do NATO. -lko-

B ř e z n o v á   v ý r o č í
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Žďár měl jednu
z největších sněhových 

nadílek v republice

Takové problémy s chodníky 
v zimě snad Žďár nepamatu-
je. Téma je živé mezi lidmi, na 
úřadě i v zastupitelstvu. 

� Lenka Kopčáková

Tu je vina na silničářích, tu na měs-
tě, které asi nemá správně nastave-
nou smlouvu s dodavatelem. Ale 
pravda je i to, že za posledních deset 
mírných zim jsme u nás ve Žďáře 
zapomněli, co zima dokáže...

Ať tak nebo tak, žďárského obča-
na v konečné fázi pozadí nezajímá. 
Nechce se brodit břečkou - nebo 
naopak klouzat po namydlených 
chodnících – a utrpět zlomeniny, 
které letos nejsou výjimkou... 

Byť zimní údržba, jak zdůrazňují 
zasvěcení, není o úplném odstraňo-
vání sněhu a ledu, ale o zmírňová-
ní závad ve schůdnosti a sjízdnosti, 
letos se to opravdu nepovedlo. 

Radnice slíbila na konci sezóny 
přehodnotit stav věci a zaměřit se 
na nápravu a podrobnosti smlouvy 
s dodavatelem této nadlimitní zakáz-
ky.

Celoroční údržbu komunikací 
Žďáru n. S. na základě soutěže měs-
ta z roku 2016 zajišťuje místní firma 
Stako Ing. Josefa Pitky. Ta je ale zku-
šenou firmou. Zimní údržbu měs-
ta provádí nejméně 25 let, a vždy to 
bylo ke spokojenosti, dle městem 
schváleného Plánu zimní údržby a 
pořadí důležitosti údržby chodníků 
a vozovek. Co je tedy důvodem tak 
rapidních změn?

Utažené normy a kalkulace
Od nové smlouvy z roku 2016 

jsou údržbové mechanizace vybave-
ny systémem GPS, jejich činnost je 
zaznamenávána monitorovacím sys-
témem. Město s cílem ušetřit a mít 
přehled o vydaných penězích, již 
hradí cenu „na kilometr“ údržby.

Námi oslovený silničář Josef Pit-
ka potvrzuje, že největší změnou 
smlouvy je právě způsob úhrady za 
odvedenou práci. Smlouva dle něho 
mnoho nepočítá s komplikacemi té 
pravé ladovské zimy.  

„Prohrnování chodníků a vozovek je 
kalkulováno za 1 km skutečně ošetře-
né komunikace či chodníku, bez pře-
jezdů (tyto jdou k mé tíži),“ vysvět-
luje. Také posyp je kalkulován za 
1 km skutečně ošetřeného chodníku 
či komunikace. V ceně je dle Pitky 
zakalkulována pouze norma posy-
pu (tj. posypová sůl 10-20g na 1 m2, 
inertní materiál 150-300g na 1 m2. 

„Uvedené kalkulované množství 
nestačí, někde je třeba provést posyp ve 
větší míře. Ve smlouvě není řešen zvýše-
ný posyp náledí. Nárazově tedy nemo-
hu nasypat, kolik by bylo třeba - Tedy 
vlastně mohu, ale za vlastní - jako při 
prosincovém náledí, kdy jsem posyp dle 
vlastního uvážení navýšil, a cenu navý-
šení nikdo neuhradil,“ konstatuje sil-
ničář. 

Za 25 let přesně ví, kde jaký most 
ve Žďáře nejdříve namrzá, kde nej-
častěji a nejvíce zafoukává,  jak se 

které povrchy v zimě chovají...
Připomíná, že v původních pod-

mínkách byly uvedeny hodinové 
sazby stroje a skutečně spotřebova-
né množství posypu.  

„Dřívější smlouva byla postavena na 
odpracovaných hodinách. Tím pádem 
bylo možné se více věnovat křižovat-
kám a rozšiřování chodníků, posyp 
se aplikoval jak bylo potřeba,“ uvedl 
také Ing. Pitka 7. února před zastupi-
teli města. 

Nasazené síly nestačily
„Údržbu zajišťujeme našimi silami 

a technikou, v případě nutnosti jsou 
nasmlouvány výpomoci mnoha dalších 
firem města,“ uvádí. Během ledna se 
tak na údržbě komunikací, parkovišť 
nebo při vývozu sněhu z ulic účast-
nilo přes 20 pracovníků s technikou. 
Šlo zejména o traktory, UNC, JCB, 
bagry, sypače, nákladní automobily. 
Zcela zafoukané ulice zprůjezdňoval 
kolový nakladač fadroma. V provozu 
bylo i pět sypačů současně. 

Ale ani tak se letos nedařilo, k úpl-
né spokojenosti občana, vše zcela 
najednou uklidit.

Dle Josefa Pitky letošní zima uká-
zala vše, co umí. Napadl sníh, pak 
do toho celý den pršelo, vše tálo...
Přes noc během hodiny začalo  mrz-
nout, až praštět. Podle něho k rapid-
ní změně kvality zimní údržby nedo-
šlo. „Napadl pouze během krátké doby 
až metr sněhu. To spolu s častým stří-
dáním teplot mělo za následek, že oka-
mžitě nebylo vše uklizeno tak, jak by si 
občan přál,“ míní. 

Jak také silničář připomíná, ve Žďá-
ře nebyl za celou zimu vyhlášen kala-
mitní stav, jako se dělo v řadě jiných 
měst, kde ani zdaleka nenapadlo 
tolik sněhu. 

„I tak ale byly všechny žďárské komu-
nikace sjízdné a chodníky schůdné, byť 
někdy s patřičnou opatrností,“ dodává.

Bezohledné parkování
Další bolestí zimní údržby ve Žďá-

ře je dle zkušeností silničářů špatné 

parkování bezohledných řidičů. Pra-
covníci údržby tak často nemohou 
na parkoviště či do ulice vjet.

„Traktor s radlicí je široký. Pokud je 
z druhé strany bariéra a není zajiště-
na zákonem stanovená průjezdnost, 
nemůžeme vozovku projet. To samé 
platí i pro chodníky. V takovém pří-
padě má náš řidič právo tuto vozovku 
či chodník neprohrnout či neposypat,“ 
vysvětluje silničář. Důvodem je rizi-
ko poškození vozidel. Veškeré škody 
jdou totiž za firmou a řidičem.

To, že řidiči nedodržují pravidla 
parkování a v ulicích nezbývá pro-
stor na projetí normálního vozidla, 
natož vozidla údržby, ví ze svých 
kontrol města i místostarostka Lud-
mila Řezníčková, která má komunál-
ní služby města v gesci. 

„Musíme počítat s tím, že žijeme na 
Vysočině, je to téměř na horách. Měli 
jsme sněhovou nadílku jednu z největ-
ších v republice. Stavu musíme přizpů-
sobit i svůj pohyb,“ doporučuje.

Jak připouští, rada města nehodno-
tí letošní zimní údržbu kladně.

„Opakovaně suplujeme dispečink 
vybrané firmy. Bohužel, zákon o veřej-
ných nadlimitních zakázkách neumož-
ňuje městu mnoho prostoru zasahovat 
do práce firmy, která zakázku vysou-
těžila. S firmou Ing. Josefa Pitky komu-
nikujeme a považujeme to za nekvalit-
ní práci,“ uvádí Řezníčková.  

Úrazy město odškodní
Jak doplňuje mluvčí radnice Jakub 

Axman, v případě úrazu na zdejších 
chodnících, je město připraveno 
občany odškodnit ze své pojistky. 
„Pokud si lidé takto úraz způsobili, ať 
neváhají se na úřad obrátit, a zajisté 
k odškodnění dojde. Mohou žádat až 
po komplexním doléčení,“ vysvětluje 

Axman. 
Ludmila Řezníčková informuje, že 

rada zvažuje zřízení vlastních tech-
nických služeb města v oblasti letní-
ho a zimního úklidu, údržby města a 
sečení zeleně.

Vrátí se technické služby?
„Velké technické služby (TS) už 

nikdy mít nebudeme, protože v 90. 
letech se jich Žďár, na rozdíl od jiných 
měst, zbavil. Navrátit najednou velké 
TS je pro město neúnosné, protože by 
to znamenalo rychle pořídit velice dra-
hou techniku,“ říká místostarostka. 
Snahou města je mít alespoň malé 
technické služby, aby mohlo zasáh-
nout v případech, kdy to nebudou 
zvládat nasmlouvané firmy. 

Současnou partu technické správy 
budov chce radnice rozšířit, a hlav-
ně jí postupně nakupovat stroje k 
celoroční údržbě. „Některou údržbu 
exponovaných míst pak můžeme pro-
vádět sami mimo velkou zakázku. Sta-
neme se více soběstační a půjde pružně 
reagovat na situaci,“ říká Řezníčková. 

Jak uvádí místostarosta Josef Kle-
ment, letošní rozpočet města zatím 
nepočítá s touto položkou, ale je to 
téma k diskusi. 

„Osobně jsem se věcí zabýval již dří-
ve a probíral téma s kolegy v Třebíči 
a Havlíčkově Brodě. Obě města na to 
jdou úplně jinak. 

Třebíč má outsourcingové služby, H. 
Brod má své technické služby. Ty jsou 
ve stavu města možná akceschopnější, 
ale zase dražší,“ popisuje Klement. 

Zlepšit dispečerink
Vedoucí komunálních služeb Da-

na Wurzelová žádá upravit smlou-
vu z pohledu dispečerských vztahů. 
Takto úředníci nemají mnoho kom-
petencí. Město při lednové situaci 
nasadilo dostupné prostředky: fir-
my na ruční práce, stavební skupinu 
i veřejně prospěšné práce. Pomáhala 
krajská správa a údržba silnic i spol. 
Satt.

Kvůli problematice zimní údrž-
by, častým stížnostem veřejnosti a 
pojistným událostem jednal i Kon-
trolní výbor zastupitelstva města. 
Kritika zaznívala i při vlastním zase-
dání 7. února.  Předseda KV Vladi-
mír Novotný informoval zastupitele 
se závěry výboru. Nejvíce prý zazní-
vala kritika na nekoordinaci násled-
ného úklidu či posypu, a především 
chodníků. „Mnoho z nás přemýšlelo, 
proč např. po Vodojemu intenzivně jez-
dí posypový vůz, když chumelí a posyp 
hned zapadne...kilometry se také da-
jí najezdit i se zvednutou radlicí a bez 
posypu. Záleží jak je GPS zapojena,“ 
konstatuje Novotný.

Kontrolní výbor chce hodnotit 
zimní sezónu v dubnu, jak budou k 
dispozici čísla, co zimní údržba měs-
to stála, kolik se najelo, vysypalo, 
spotřebovalo... Zatím doporučuje 
úřadu nastavit parametry ke zlepše-
ní služby a k lepší koordinaci dispe-
činku. Také  do Plánu zimní údržby 
města zapracovat podmínky kalamit-
ního stavu. 

PřecHOD v Horní ulici, kde je velký pohyb lidí do obchodů. Dlouho byl údrž-
bou opomíjen. Než lidé zmáčkli tlačítko a obešli nebezpečný led k vozovce, cvakla 
jim červená a museli zase čekat... Foto: Lenka Kopčáková

Letošní zima nám ukázala co umí.
Žďár na to musí jít jinak...
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Žďár zažil bláznivý den šprýmů...
(Dokončení ze str. 1)

Husa s láskou vzpomíná na pre-
zidenta Husáka, a husity má také 
ráda. Ale žádá skoncovat s těmi 
martinskými saďárnami...

Kráva a Koza upřednostňují bio. 
Kráva se zadušuje, že nepochází z 
Polska...

Paní Svini se ve Žďáře moc líbí... 
Přítomné děti nabádá k velkým 
zbytkům ve školní jídelně, jen ať 
ona se má dobře.

Zato útlá Smrt v černém budí 
respekt, když roztáčí kosu. „Všech-
ny vás jednou dostanu!“ vyhrožuje 
a máchne nástrojem. K dětem je 
hodná...“vy máte ještě čas,“ zazubí 
se...

Ústřední postavou je pestrobarev-
ně oděný Masopust. Žádný hube-
ňour. Láduje se klobásou a zapíjí 
to dvanáctkou z plechu. S pěkný-
mi ženami laškuje a nechá je z klo-
básky ukousnout...Kdyby tušil, co 
jej na konci slávy čeká...Ale dnes je 
jeho velký den, tak proč se starat!

Zelenohorští muzikanti fouk-
li do trumpet a průvod vychází. 
Míří do pěší zóny, a pak k divadlu. 
Masopust musí nést vysokou lout-
ku, symbol vrcholících oslav.  Tu 

a tam některý maškarád popad-
ne diváka a zatočí se s ním v kole. 
Když na muže vyjde tanec s fešnou 
Zubatou, ostatní si z něho utahují – 
„Hlavně pěknou smrt!“, volají.

K průvodu se přidávají děti i 
dospělí v maskách, smích a tak tro-
chu smyslné průpovídky znějí na 
každé taneční zastávce... 

Uteklo to a pestrá parta se oci-
tá znovu na náměstí. U morové-
ho sloupu čeká Masopusta soud. 
V obviňující řeči zaznívají všechny 
jeho prohřešky nezřízeného života, 
kterých se dopustil roce své „vlá-
dy“. Prosící provinilec je odsouzen 
k smrti. Kmotra s kosou se rychle 
ujímá své role – až napotřetí lout-
ka bez hlavy padá k zemi... Sym-
bolického Masopusta odnášejí na 
marách pryč a „strakatý“ je smut-
ný. Ale v tom ho popadne do kola  
právě Zubatá, a vše je zapomenu-
to. Muzikanti dávají poslední sérii 
a blíží se finále. Je to tu - mušketýr-
ka se starostou města ohlásí konec 
masopustu.

Dle lidové tradice nyní nastává 
období předvelikonočního klidu a 
půstu. Svátky jara letos začnou až 
19. dubna, volným Velkým pátkem.

Legrace a jitrničky, než 
nastane Popelec... 

Děti z druhých tříd ZŠ Palachova se chystají na rozloučení s masopus-
tem. Vyrábí si masky, učí se pohybové hry a písně za doprovodu vozem-
bouchu a chrastítek. 

Ve školní jídelně mohou žáci na výstavce „Seknička staré babičky“ vidět 
ukázku masopustního pečiva a jídla, kterou pro ně nadšeně nachysta-
ly paní učitelky. ...Na stolech nechybí mísy plné koblih, jitrnic a božích 
milostí. K vidění je i vrkoč pro královnu přástek... Děti tak blíže poznáva-
jí zvyk, který má v naší vlasti prastarou tradici. 

„Rozloučení s masopustem vyvrcholí 1. března obchůzkou maškar po ško-
le a nevšední zábavou a veselím. Na závěr pochovají maškary basu, neboť ve 
středu 6. března je Popelec, a tím začíná čtyřicetidenní půst,“ informuje za 
organizátory této nevšední zábavy učitelka Jana Dvořáková. -red-

MASOPUSTNÍ rojení brzy vypukne na ZŠ Palachova. Masky laufrů si 
žáčci sami vyrobili.  Foto: Lenka Kopčáková

PROBOHA kmotra, ještě ne!!!

„CHA CHA, zkazil jsem vám to,“ 
směje se vodník. Fotografům hází před 
objektiv rybí stříbření... 

PRŮVOD masek je zážitkem hlavně pro děti.

ŠAŠCI a kašpaři, ti to umí pořádně rozparádit.

VTIPNÁ zvířata rozesmála celé náměstí. Foto na straně Lenka Kopčáková

/ZN



Zaměstnání
STRANA 6

Do pondělí 1. dubna letošního roku 
musí poplatníci podat Přiznání k dani 
z příjmů za rok 2018. 

Poplatníkům, kterým přiznání zpra-
covává daňový poradce, nebo mají 
dle zvláštního zákona povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, se 
lhůta prodlužuje do pondělí 1. červen-
ce 2019. 

To však platí jen v případě, je-li pří-
slušná plná moc k zastupování uplat-
něna u správce daně před uplynutím 
neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 
2019 včetně.

Jak ŽN informuje Ing. Josef Tomek 
z ředitelství Finančního úřadu pro Kraj 
Vysočina, v době vyřizovaní daňových 
povinností finanční správa (FS) pro-
vádí vstřícné kroky vůči daňové veřej-
nosti. Územní pracoviště FÚ rozšiřují 
úřední hodiny.

Jak bude otevřeno:
25. 3. – 29. 3. (8.00–17.00); 1. 4. 

(8.00–18.00).
Pracovníci FS se také sami za poplat-

níky rozjedou do vybraných měst a 
obcí. Zde zajistí přijímání daňových 
přiznání a lidem poskytnou potřebné 
informace. 

Detailní informace o výjezdech pra-
covníků FÚ v Kraji Vysočina najdeme 
na www.financnisprava.cz.

Výjezdové hodiny:
Nejblíž Žďáru budou k dispozici 

v budovách těchto městských a obec-
ních úřadů: Nové Město na Moravě: 
13. 3. a 25. 3. (8.00-16.00); Jimramov 
20. 3. (8.00-16.00), Velká Bíteš 20. 3. 
27. 3. (12.00-17.00); Přibyslav 18. 3. a 
27. 3. (13.30-17.00); Polná 25. 3., 27. 
3. (8.00-17.00) a 1. 4. (8.00-18.00). 

„Nabízíme maximální informační ser-
vis s cílem co nejvíce poplatníkům pomo-
ci s vyřízením jejich daňové agendy,“ uvá-
dí Tomek.

Informace, vztahující se k podání při-
znání k dani z příjmů, včetně formulá-
řů a pokynů k jejich vyplnění, najdeme 
na internetových stránkách Finanční 
správy www.financnisprava.cz. 

Papírové podání: Na webových 

Kvůli daním „finančák“ rozšíří hodiny
stránkách FS jsou dostupné interak-
tivní formuláře, které lze využít k vypl-
nění tiskopisu DAP k dani z příjmů za 
zdaňovací období roku 2018, a pak je 
vytisknout. Tyto formuláře jsou urče-
ny k „papírovému“ podání na praco-
vištích Finanční správy.

Elektronické podání: Zpracování a 
odeslání vyplněných DAP je možné i 
elektronicky v aplikaci EPO na daňo-
vém portálu FS. Je dostupný na adrese 

www.daneelektronicky.cz. 
„Má-li daňový subjekt nebo jeho 

zástupce zpřístupněnu datovou schrán-
ku nebo zákonem uloženou povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 
je elektronické podání povinné,“ dodává 
Josef Tomek pro úplnost.

Pro platbu daně z příjmů fyzických 
osob na Finančním úřadě pro Kraj 
Vysočina platí toto číslo účtu: 721 – 
67626681 / 0710. -lko-

Poslal vás zaměstnavatel na povin-
nou periodickou prohlídku k vašemu 
praktickému lékaři, ačkoli dřív jste 
chodili všichni k jednomu závodní-
mu lékaři? Nyní jste na pochybách, 
kdo prohlídku uhradí. 

Jak informuje Oldřich Tichý, mluv-
čí největší české zdravotní pojišťov-
ny, prohlídku zaměstnance u jeho 
registrujícího praktického lékaře 
hradí ze zákona ten, kdo si ji vyžádal, 
tedy zaměstnavatel. 

„Rozhodně ji nehradí zdravotní 
pojišťovna, neboť již od 1. 4. 2012 je 
z rozsahu služeb hrazených z veřejné-
ho zdravotního pojištění zcela vypuš-
těna tzv. závodní preventivní péče, ny-
ní označovaná jako pracovnělékařské 
služby,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny. 

Upřesňuje, že pracovnělékařské 
služby (PLS) jsou legislativně upra-
veny zákonem č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, 
a vyhláškou o PLS a některých dru-

zích posudkové péče. 
Výjimkou je posuzování nemocí 

z povolání, sledování vývoje zdra-
votního stavu při lékařských preven-
tivních prohlídkách (LPP) u nemo-
cí z povolání. Také sledování vývoje 
zdravotního stavu při LPP po skon-
čení rizikové práce. Jmenované úko-
ny jsou i nadále hrazeny ze zdravot-
ního pojištění. 

Novelizace zákona účinná od 
1. 11. 2017 přinesla novou možnost 
(a registrujícím praktickým lékařům 
novou povinnost) týkající se posky-
tování PLS.

Zaměstnavatel pro výkon práce na 
svých pracovištích může prostřed-
nictvím praktického lékaře zajišťo-
vat provádění PLS, posuzování zdra-
votní způsobilosti k práci a vydávání 
lékařských posudků o zdravotní způ-
sobilosti k práci u zaměstnance nebo 
osoby ucházející se o zaměstnání. 

  (Pokračování na str. 9)

Firma poplatek refunduje
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Slad, chmel a živé kvasnice...To jsou tři základní 
insignie v řemesle námi Čechy národně uznáva-
ném. Výroba chutného zlatého moku je věcí umu 
a prestiže každého sládka. Ten je hlavní osobou ve 
svém království a výrobu piva má pod palcem.

 A co se stane, když se do role sládka přerodí 
původní elektrikář? Mnozí by řekli – nemožné. 
Určitě je to o velké profesní odvaze.

Stalo se to tehdy 52letému Miloslavu Škorpíko-
vi z Radešína na Žďársku. A začal rovnou na mís-
tě, kde pivovarnická tradice vřela už několik před-
chozích staletí. A aby elektrikářů nebylo málo, už 
dva roky je tu sládkem i 37letý Zdeněk Sedláček, 
bývalý pracovník Žďasu. 

Tak to vypadá, že tito dva elektrikáři se zvlášt-
ním talentem na výrobu piva se tak dlouho hleda-
li, až se našli. Za tři roky své krátké existence má 
již Radešínský pivovar na svém kontě 11 druhů 
piv a úspěchy v prestižních pivních soutěžích. 

 
Radešín, před 422 lety...

Zdejší pivovar zakládá Samuel Radešínský z 
Radešovic. Je rok 1597. Radešínský pivovar se stá-
vá zbožím kláštera žďárského a vaří se tu přes tisíc 
sudů piva ročně. Konec první republiky je však 
koncem i zdejšího pivovaru.

A pak nastává 13. duben roku 2016, kdy novo-
dobý sládek vaří svoji první oficiální várku, a do 
okolí zavoní kvasicí slad... A tak pivovarnictví v 
Radešíně vstalo z popela, byť z původního objek-
tu zbyly jen klenuté sklepy. Ale ony stále dobře 
slouží!

A protože je Miloslav Škorpík velkým fandou 
aviatiky a pilotem horkovzdušných balónů, v 
názvu místa se pojí všechny tyto insignie - a tak 
vznikl Balonový pivovar. Ovšem to první uvařené 
pivo dostalo z úcty k historii název Samuel. Je to 
světlá výčepní jedenáctka. -lko-

Miloš a Zdeněk (vpravo), původně elektrikáři, 
dnes zkušení sládci. Jak jinak, než nad půllitrem piva 
probírají nové receptury.

 Foto: archiv Balonový hotel. 

V Radešíně hlídá výrobu piva počítač

Na kvalitu a chuť piva má vliv řa-
da faktorů a neuváženým zása-
hem lze celou várku zkazit. Navíc 
- vařit pivo v dnešní velké konku-
renci profíků, to je pro malý pivo-
var odvaha. Ale o tom už vyprávě-
jí sládci Miloslav Škorpík a Zdeněk 
Sedláček v rozhovoru pro ŽN. 

Vzpomínáte, kdy jste přišel na 
nápad vařit pivo? Nechal jste si 
poradit od profíků?

Miloslav: Všichni chlapi jsou sníl-

ci a já nosil tuto myšlenku v hlavě 
dlouho. Navštěvoval jsem pivovary 
doma i v zahraničí a četl dostup-
nou literaturu. Vedl jsem spous-
tu rozhovorů a debat s profíky, ale 
co člověk, to jiný názor. Je třeba se 
vydat vlastní cestou.

Kde jste uvařil své první pivo?  
Měl jste hned úspěch, nebo pár 
várek proteklo kanálem?

Miloslav: Své první pivo jsem 

uvařil na elektrickém vařiči v 20lit-
rovém hrnci. Teplotu jsme měřili 
zavařovacím teploměrem. Pak jsem 
čekal netrpělivě na výsledek – a 
ono to bylo opravdu pivo! 

První úspěch nás nastartoval k 
dalším pokusům a zanedlouho 
k pořízení tisícilitrové varny. Za 
období tří let jsme nemuseli nic 
vylít na kanál. Jen se občas stalo, že 
z plánované receptury vzniklo pivo 
jiné.

Zdeněk: Já jsem své první pivo 
vařil až v Balonovém hotelu pod 
vedením kolegy Miloše. Ten mě vše 
naučil. Předtím jsem pracoval jako 
elektrikář a skoro do poslední chvíle 
jsem netušil, že nakonec celé vaření - 
od A až do Z - padne na mě.

Nového sládka pivovar přibral 
před dvěma lety. Vzájemně se 
doplňujete, nebo už úlohu zcela 
převzal? (Pokračování na str. 9)

Když se dva elektrikáři stanou sládky
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hotel, pivnice, restaurace, školení, pivovar, oslavy, teambuilding, ubytování,
svatby, školy v přírodě, lety horkovzdušným balónem

Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717 
Radešín 11, 592 55  Radešín 

www.balonovyhotel.cz

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z  VLASTNÍHO PIVOVARU

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

Firma poplatek refunduje
(Dokončení ze str. 6)

„Je to ale možné pouze, jde-li o práce 
zařazené do kategorie první podle záko-
na o ochraně veřejného zdraví a není-
li součástí této práce činnost, pro jejíž 
výkon jsou podmínky zdravotní způso-
bilosti stanoveny jinými právními před-
pisy,“ vysvětluje Tichý.

Registrující praktický lékař je pak 
povinen na základě písemné žádosti 

zaměstnavatele provést PLP, posou-
zení zdravotní způsobilosti k práci 
a vydat lékařský posudek o zdravotní 
způsobilosti k práci. 

Náklady související s PLS hradí 
zaměstnavatel, včetně pořízení výpisu 
ze zdravotní dokumentace.

V praxi tedy zaměstnanec u lékaře 
zaplatí částku na místě, a zaměstnava-
tel mu ji později refunduje. -lko-

Když se dva elektrikáři...
(Dokončení ze str. 8)

M: Přizvání Zdeňka byla dobrá volba. 
Tím, že ještě pracuji v Brně, Zdeněk se 
stará o vše sám. Už mu do toho nemlu-
vím. Nad půllitrem piva spolu probírá-
me už jen nové receptury.

Z: Po dvou letech máme uvařeno asi 
150 várek piva, a zhruba od té 50. várky 
jsem kolegu Miloše k samotnému vaře-
ní nepustil (smích). Občas si zavolám o 
pomoc, když potřebuji poradit ohled-
ně technického problému nebo kolem 
receptu na pivo.

Na jaká piva si troufáte, a jak se vám 
daří uchovat stejnou chuť a charakter 
úspěšných receptur?

M: Tím, že při vaření nám pomáhá 
počítač, daří se udržovat chutě  receptur 
relativně dobře. A na jaká piva si troufá-
me? Nebojíme se žádných nových výzev, 
chce to jen čas a zkoušet. Když jsme při-
pravovali projekt pivovaru, tak jsme vědě-
li, že nebudeme vařit jen jeden druh piva. 
Na čepu v restauraci najdete vždy mini-
málně pět druhů námi vařených piv.

Jak dlouho trvá uvaření jedné dáv-
ky, kdy víte, že to bude ono?

Z: Celé vaření trvá 10 až 12 hodin, 
pokud se nic zásadního nestane. Myslím 
tím např. poruchu na pivovaru. Pokud 

dodržíme přesně vstupní suroviny sladu 
a chmelu a celé vaření proběhne podle 
předem zvoleného plánu, výsledek je vž-
dy zaručený. 

Když pak pivo ve sklepě stáčím do tan-
ku, už vím, že to bude ono.

Ale elektřinu jste úplně na hřebík 
nepověsili. Jak je vám původní pro-
fese platná? Něco se povídá o prvním 
chytrém pivovaru v Evropě, kdy vaře-
ní piva řídí počítač!

M: Počítače jsou dnes opravdu chytré, 
ale bez lidské přítomnosti nepůjde pivo 
uvařit ani v budoucnosti. Elektrická 
energie mě zajímá stále, a po celý život 
bude. Je součástí našeho života víc, než 
si připouštíme. I když se už nejedná o 
silovou energii, ale informační techno-
logie.

Z: Elektřinu jsem v žádném případě 
na hřebík nepověsil. Když jsem na hotel 
nastupoval, měl jsem trochu obavu, 
že tady tzv. zakrním. Ale opak je prav-
dou. Miloš má hotel kompletně řízený 
automaticky. A já mám radost, že jsem 
se dostal k něčemu úplně jinému než 
je Žďas. Je se zde pořád co učit - a když 
už si myslím, že máme vše hotovo a vše 
funguje - kolegu napadne nějaké vylep-
šení - a můžeme začít znovu...

 -lko-
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Otázka pro politické kluby
Máte nápad a popř. návrh, jak kvalitu veřejných služeb zlepšit a hlav-

ně pak udržet? Zajímáte se v tomto směru  o zkušenosti, popř. vychy-
távky i u sousedů (např. nejbližší Nové Město, nebo srovnatelná města ke 
Žďáru)?

Návrhy opozice jsou předem odsouzeny
Ano, vyměnit neschopné vedení města 

za schopnější. Před více než čtyřmi roky 
přišli ti, kteří vše kritizovali a měli na 
všechno lék. Na co poté sáhli, to se nepo-
dařilo. Změna údržby zeleně, zimní údrž-
ba, MHD, nebo městská policie - tedy 
klíčové veřejné služby. 

Jediné co dokázali je zvýšení počtu 
koordinátorů a místostarostů, přestože 

to nejdříve kritizovali a odmítali. Moc zachutnala a 43% voličů rozdalo kar-
ty tak, že mají i v tomto volebním období pohodlnou většinu. Pokud voliči 
nezapomenou, tak další šanci dostanou v roce 2022. Do té doby se budou 
dál tvořit strategie rozvoje, bydlení, architektonické soutěže, snít o Smart ci-
ty a budou se chtít podobat tu Kolínu, jindy zase Litomyšli. Pokusy o řeše-
ní a návrhy opozice jsou od samého počátku odsouzeny jako populistické a 
nezodpovědné. Hlasovací 16členný stroj funguje, tak si jen můžeme přát, že 
třeba na cenu vypsané výběrové řízení na sečení dopadne a zima bude mír-
nější nebo nejlépe bez sněhu. A třeba se jako bonus na jaře dočkáme i zale-
pení děr ve žďárských ulicích. 

Samo to nepůjde, tak je třeba se ozvat a připomínat věci, které byly dříve 
samozřejmostí. 

Obnovit technické služby města
 Náš politický klub již před volbami 

deklaroval, že ideálním řešením pro 
zabezpečení komunálních služeb je 
obnovení technických služeb města, 
tak jak je to například v Brodě, Jihla-
vě nebo Novém Městě. Díky tomu 
nemusíte složitě hledat, jak nasta-
vit smlouvy s vítěznými firmami, ale 
pošlete pracovníky tam, kam je zrov-

na potřeba, a dáte jim jasné požadavky, co a jak má být uděláno. 
Letošní zima nás prověřila, základní údržba probíhala, ale chyběla úprava detai-

lů, jako prohrnutí valů mezi vozovkou a zastávkou MHD a podobně. Mít tech-
nické služby, tak je reálná náprava v řádech hodin, takto to trvalo několik dní. 
Proto jako jasné řešení vidíme opětovné zavedení technických služeb.

U nadlimitních zakázek nás svazuje zákon 
V porovnání veřejných služeb města, kte-

ré jsou vykonávané vlastními technickými 
službami nebo dodavatelskou firmou, se 
najdou vždy dva silné tábory. Ty budou 
tvrdit, že ta či ona varianta je ta nejlepší. 
Ale právě i v okolních městech nelze najít 
jednoznačné řešení. 

V případě dodavatelské služby se jedná 
o nadlimitní veřejnou zakázku. Toto výbě-

rové řízení upravuje zákon, kterým jsme limitováni a musíme postupovat v 
souladu s tímto zákonem. Snažíme se nastavit kritéria pro výběrové řízení 
tak, aby byla vybrána firma co nejkvalitnější a nejzkušenější. 

Bohužel v tomto máme trochu svázané ruce, kde především kvalitativní 
kritéria hodnocení lze těžce definovat. Proto se musí soutěžit především na 
cenu. Pomoci může smluvně definovat přísné kvalifikační a technické před-
poklady tak, aby vítěz byl zárukou správného plnění zakázky. Samozřejmě 
dodavatelská firma musí mít zajištěnou kvalitní dispečerskou funkci.

Čeká Žďár letní džungle? 
Základní služby poslední roky ve Žďáře 

skutečně nefungují. Upozorňujeme na to 
dlouhodobě a zatím se mnoho nezměni-
lo. 

Jsme na začátku volebního období. Při-
pravují se další změny v poptávce po služ-
bách v našem městě. Je tedy před námi 
možnost zkusit změnit zadání zakázek, 
zpřísnit kvalifikační a technická kritéria a 

stanovit kontrolní mechanismy. Můžeme přestat jen mluvit o doplňkových 
komunálních službách, ale máme možnost jejich zavedení realizovat. 

Pokud si přizná současné vedení, že se jim ta změna za každou cenu nepo-
vedla, omluví se občanům za to, že se nedaří připravit kvalitní služby a zkusí 
připravit veřejné zakázky, které zabezpečí slušnou údržbu zeleně, sečení trá-
vy, úklid města a zimní údržbu, tak je to naděje pro naše město.

Pokud ne, tak je před námi zase perspektiva letní džungle a zimních ledo-
vých chodníků.

Vraťme Žďáru technické služby města
Domníváme se, že je potřeba jít 

stejnou cestou jako okolní města (N. 
Město, Bystřice, V. Meziříčí, V. Bíteš, 
dokonce i H. Brod), která nepodlehla 
davovému šílenství rozprodeje tech-
nických služeb města a mají je dosud. 

Pokud by vlastní služby nestači-
ly, pak je další cesta konkrétní služby 
(opravy komunikací, údržba zeleně, 

úklid města a další) možné objednávat formou veřejných zakázek, ale v tom 
případě musí být zadávací podmínky vyprecizovány a nelze vidět jediné řeše-
ní a jediný cíl v nejnižší ceně. To se mimochodem v řadě zakázek zadávaných 
městem objevilo v celé své nahotě. Ale znovuzaložení technických služeb i v 
jakési omezené formě je možná tou vychytávkou, kterou mají města v okolí. 

Město TS téměř rozdalo spřáteleným subjektům
Je pochopitelné, že Žďáráci nejsou s 

kvalitou zimní ani letní údržby spoko-
jeni, protože není prováděna tak, jak se 
k ní obě dvě firmy smluvně zavázaly a 
měly by se těmito smluvními závazky k 
městu řídit. 

Je absurdní, že nejvíce kritizují tuto 
situaci právě politické strany v současné 
opozici, které byly u velmi kontroverz-

ního tahu na začátku devadesátých let, kdy se technické služby (TS) Žďáru 
téměř rozdaly třem spřáteleným subjektům. Dnes je třeba vážně zvážit obno-
vení osvědčeného modelu vlastních technických služeb. A právě tento model 
současné vedení města preferuje. Nebudou to samozřejmě velké technické 
služby, které si zachovala prozíravější města a rozvíjela je. Ale i menší tech-
nické služby budou schopny doplňovat činnost dodavatelských firem, které 
soutěží o zakázku v nadlimitních výběrových řízeních. 

Pro srovnání máme zmapovanou situaci v okolních městech. Většina okol-
ních měst svoje technické služby má a nemusí se spoléhat na „cizí“ smluvní 
společnosti. Není třeba se bát financování těchto našich malých technických 
služeb, protože je vyváží benefity kvality i finanční částky, které město v sou-
časné době vkládá do cizích rukou.

Neměl jsem komu zavolat o nápravu
Obecně fungují v ČR dva přístupy: 1. 

Komunální služby zajišťuje město samo 
prostřednictvím vlastních Technic-
kých služeb nebo 2. Město si objedná-
vá firmy, které jsou schopny tuto službu 
zajistit. 

Druhá zmiňovaná metoda vyjde vždy 
levněji, město totiž platí pouze skuteč-
ně vykonanou službu a nemusí zaměst-

návat vlastní pracovníky či nakupovat drahé stroje, které pak třeba stojí v 
garážích, když nepřijde pořádná zima. Na druhou stranu se však může stát, 
že dodavatelská firma, i když se k tomu smluvně zavázala, není schopna služ-
bu zajistit v rozsahu a kvalitě, kterou si město objednalo. Můžete jí sice uklá-
dat pokuty a penále, k čemu to však je, když není posečeno či posypáno. Z 
toho jasně vyplývá, že oba přístupy mají své limity. 

V 90. letech došlo u nás k „privatizaci“ technických služeb a město se veš-
keré techniky a pracovníků zbavilo. Sám jsem tak byl nemile překvapen, když 
jsem v roce 2014 zjistil, že jako starosta vlastně nemám komu zavolat, když 
jsem uviděl na ulici nepořádek. Proto se od té doby snažíme situaci měnit. 
Vznikla „komunální parta“, která pomáhá s úklidem a využíváme pracovní-
ky veřejně prospěšných prací. Tam, kde to bude dávat smysl, si město vez-
me výkon některých služeb zpět pod sebe. Nové smlouvy dodavatelům pak 
nastavíme tak, aby firmy měly vždy připravenu dostatečnou kapacitu, která 
zvládne uspokojit oprávněné požadavky všech Žďáráků.

Hlavně kvalita, až pak přiměřená cena
Za nejdůležitější považujeme pečlivě při-

pravovat podmínky výběrových řízení, co 
nejpodrobněji jasně vymezit všechny naše 
požadavky na danou veřejnou službu včet-
ně její kvality. 

Hlavním výběrovým kritériem má být 
právě kvalita a druhým pak přiměřená cena 
služby. Smlouva následně uzavřená musí 
mít jasně definované kontrolní mecha-

nismy a v případě neplnění smluvních závazků je nutné, aby byla rychle jed-
nostranně vypověditelná bez dalších závazků. Zásadní v tomto procesu je 
kvalita a zkušenost toho, kdo zadávací podmínky a smlouvu připravuje - tedy 
odpovědného úředníka, profesionála. Žádná smlouva však sama o sobě neza-
jistí nic stoprocentně. Vždy hlavně záleželo a bude záležet na zúčastněných 
lidech.  -lko- 

Žďár lamentuje nad zimní údržbou

Mgr. Zdeněk
Navrátil,
klub
Žďár-Živé město
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Žďárská rychlobruslařka 
Martina Sáblíková se vrátila 
na světový trůn. Trenér Novák 
zlatý úspěch obrečel. 

� Michal Boček, čtk

Mnohými byla odepisována, ale 
dokázala opak. Rychlobruslařka 
Martina Sáblíková je opět královnou 
světového rychlobruslení. Na trůn se 
vrátila během šampionátu v němec-
kém Inzellu (7. - 10. 2.), kde vyhrála 
závody na 3.000 a 5.000 metrů. Do 
osobní sbírky (včetně víceboje) při-
dala 18. a 19. světové zlato.

„Je neuvěřitelné, jak se to sešlo. Před 
mistrovstvím jsem měla cíl pokusit se 
o medaili. Nyní mám dvě a ještě zlaté. 
Navíc jsem je vybojovala na oblíbené 
dráze,“ rozplývala se Sáblíková.    

V jednatřiceti letech a po vleklých 
problémech se zády, které ji připra-
vily o část loňské sezóny, odborní-
ci předpovídali ústup vysočinské 
rodačky ze scény. Zřejmě opomenuli 
její obří vůli čelit nepřízni osudu.

„Martina poctivě makala na návra-
tu. Je připravena a silnější než kdy 
dříve,“ uvedl trenér Petr Novák na 
předsezónní tiskové konferenci. V 
bavorském městečku se jeho slova 
potvrdila.

Již v závodě na tři kilometry před-

vedla Martina Sáblíková dechberou-
cí jízdu. Časem 3:58,911 stanovila 
nové maximum sezóny a rekord drá-
hy. Nizozemku Antoinette de Jongo-
vou porazila o půl sekundy.

„Vůbec nevím, co k tomu říci…,“ 
smála se Sáblíková. Chvilku oddy-

chovala, málem se rozbrečela, a poté 
promluvila. „Když jsem viděla, že 
jsem první, nemohla jsem tomu uvěřit. 
Nevěřila jsem, že se ještě někdy dočkám 
takového úspěchu. Beru to jako nový 
začátek.“ 

Zlatý comeback trojnásobné olym-

pijské vítězky logicky vzbudil v rych-
lobruslařském světě poprask. Jedna 
gratulace střídala druhou, legendy 
sportu na dlouhých nožích pěly 
chválu. To ještě nikdo netušil, jakou 
bombu Martina Sáblíková odpálí v 
královské disciplíně na pět kilomet-
rů. Vyhrála ji podesáté v řadě!

Ale jak! Nizozemce Ismee Visse-
rové, která si byla na devětadevade-
sát procent jistá svým prvenstvím, 
sebrala titul i rekord dráhy posled-
ní rozjížďce. Časem 6:44,854 zapsa-
la druhý nejlepší výkon historie. Za 
vlastním světovým rekordem z roku 
2011 Sáblíková zaostala o 2,5 vteři-
ny. 

„Ten čas je neuvěřitelný. Jela jsem va-
bank. Říkala jsem si, že pokud v uvo-
zovkách umřu, na ´placku´ to vystačí,“ 
konstatovala. Inzell tak viděl odplatu 
za loňskou olympiádu v Pchjongč-
changu, kde právě Visserová odsu-
nula českou hvězdu na stříbrnou 
příčku.

Ziskem 19. světového titulu Mar-
tina Sáblíková dorovnala v absolut-
ním pořadí fenomenální německou 
legendu Gundu Niemannovou-Stir-
nemannovou. A kouč Novák brečel 
dojetím. „Již na ´trojce´ jsi přerostla 
svého učitele. Ve všem jsi lepší než já. 
Rychlobruslení se nemusí bát. Potřebu-
jeme už jenom tu halu…“

RYCHLOBRUSLAŘKA Martina Sáblíková opět rozdávala českým fanouškům 
radost. V německém Inzellu vybojovala dva tituly mistryně světa.
  Foto: Facebook Martina Sáblíková Official

Martina dvěma tituly dohnala legendu

Obětem trestných činů pomáhá poradna ve Žďáře 
nad Sázavou, která působí pod střediskem Probační 
a mediační služby (PMS). 

Jak uvádí zdejší poradkyně Nela Šupková, lidé si 
přicházejí hlavně pro právní informace. Často si ne-
jsou jisti svými právy a nemají jasnou představu, 
co trestní řízení obnáší. Jindy potřebují radu, jak se 
mohou domoci náhrady škody a odškodnění. 

„O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cítí jako oběť, 
nehledě na to, zda se trestný čin stal, či zda byl dopaden 
pachatel. Pomoc je nabízena zdarma a anonymně,“ 
nabízí Nela Šupková.

Probační a mediační služba si nedávno připomněla 

Evropský den obětí. Dne 22. 2. před 29 lety minister-
stvo vnitra Velké Británie přijalo dokument nazvaný 
Charta obětí kriminality. Cíl byl jasný: zvýšit pově-
domí o možné pomoci a podpoře obětem i jejich 
blízkým.

České poradny pro oběti fungují v rámci projektu 
„Proč zrovna já? II“, který je podpořen z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Žďárskou poradnu najdeme v ulici Komenského 
1786/25. Poradna je bez nutnosti objednání otevře-
na ve středu (13.00-16.00) a ve čtvrtek (9.00-12.00). 
Poradkyni lze zkontaktovat na mob.: 727 939 970 
nebo emailem: supkova.pms@gmail.com. 

Jak Šupková vysvětluje pro ŽN, pro práci poradny 
je velice důležitá úzká spolupráce institucí. PMS tak 
pravidelně organizuje tzv. Týmy pro oběti, v nichž se 
sejdou zástupci policie, města a neziskového sektoru. 
„Cílem je zkvalitnit vzájemné vazby, ujasnit pravomoci, 
vyměňovat zkušenosti a lokálně pracovat na tom, aby 
oběti obdržely pomoc komplexní a včasnou,“ přibližuje.

Žďárský tým se pracovně sešel právě na Den obětí. 
Tématem bylo zejména ošetření obětí ze strany poli-
cie. „Přítomní policisté nás informovali, jak např. probí-
há pomoc policejního krizového interventa, či jak jsou 
uplatňována procesní práva obětí,“ informuje porad-
kyně Nela Šupková. -lko-

Pomoc obětem je anonymní a bezplatná

Lákat peníze z osamělých seniorů se 
podvodníci snaží různými způsoby. V 
poslední době je opět v kurzu legenda 
„vnuk“.

Naposled falešný vnuk „úřadoval“ 
13. února na Jihlavsku. Od začátku 
roku policisté v Kraji Vysočina evidu-
jí sedm případů, kdy se pachatelům 
podařilo okrást seniory, nebo se o to 
alespoň pokusili.

Jak pro ŽN uvádí vrchní inspektor 
Krajského ředitelství Policie ČR Kraje 
Vysočina nprap. David Linhart, pro-
bíhá to tak, že pachatelé si na seniora 
najdou číslo pevné linky. Pak se v tele-
fonu vydávají za vnuka nebo vnučku. 
Cíl je jediný pod falešnou záminkou 
z nich vylákat peníze. 

„Pachatelé velmi často uvedou, že 
jsou v tíživé životní situaci a potřebují 
poskytnout určitý obnos. Většinou tvrdí, 
že pro peníze pošlou nějakého známé-
ho. Nikdy si pro peníze nepřijdou sami,“ 
popisuje nprap. Linhart. 

Seniorům radí, aby po takovémto 
telefonátu ihned kontaktovali vnuka, 
který měl údajně volat, nebo nejbližší 
členy rodiny. „Když nikdo z rodiny 
nevolal, je velmi důležité událost ihned 
oznámit na nejbližší policejní služebně, 
popř. na linku tísňového volání 158,“ 
doporučuje policista.

Naposled falešný vnuk „úřadoval“ 
13. února na Jihlavsku. Dosud nezná-
mý pachatel opakovaně telefonicky 
kontaktoval seniorku, že potřebuje 
půjčit 400 tisíc Kč a peníze jí do násle-
dujícího dne vrátí.

„Seniorka se zachovala naprosto 
správně. Peníze podvodníkovi neposkyt-
la, kontaktovala své příbuzné a následně 
také policii. Policisté v současné době pří-
pad prověřují jako trestný čin podvodu a 
po pachateli pátrají,“ uvádí inspektor.

Za loňský rok policisté zaznamenali 
v kraji 27 těchto skutků. Proto se při 
preventivních besedách zaměřují na 
osaměle žijící a pohybově omezené 

seniory. Napříč celým Krajem Vysoči-
na se snaží zvýšit právní vědomí seni-
orů, kteří bydlí především na malých 
vesnicích a odlehlých částech měst. 
Policisté radí i seniorům, kteří se již 
obětí trestného činu stali.

Jak ale nprap. David Linhart varuje, 
podvodníci využívají i jiných legend. 
Vydávají se třeba za pracovníky ener-
getických společností. Poškozeného 
vystraší, že na jeho odběrném místě 
je evidován nedoplatek za odebraný 
plyn, elektřinu nebo vodu a požadu-
jí jej zaplatit s výhružkou odpojení 
energií. Senioři většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný finanční obnos 
zaplatí. 

„Apelujeme na seniory, ať jsou ve vzta-
hu k cizím osobám, u nichž si nemohou 
ověřit jejich totožnost, velice obezřetní,“ 
vyzývá policista. Senioři by nemě-
li otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by neměli 

neznámé osoby zvát do svých domo-
vů a při každém opuštění domu by za 
sebou měli uzamknout dveře. 

Pokud vás telefonicky kontaktu-
je příbuzný a žádá o půjčení peněz, 
měli byste si tuto informaci, vždy ješ-
tě před předáním hotovosti, osobně 
ověřit. Je také vhodné trvat na pře-
dání peněz přímo člověku, který o 
půjčku požádal a v žádném případě 
je nepředávat někomu jinému. Vydá-
ní peněz neznámé osobě s sebou totiž 
nese velké riziko toho, že o své úspo-
ry přijdete.

Podle policisty je důležité mít na 
paměti, že pachatelé jsou velmi dobře 
připravení a budou o krok před vámi. 
Dokáží velmi rychle reagovat i na 
nečekané situace. 

„Nevypadají většinou na první pohled 
podezřele, mají příjemné vystupování, 
jsou komunikativní, milí, slušně oblečení 
a působí dobrým a seriózním dojmem,“ 
varuje policista. 

Legenda „vnuk“ je stále v kurzu
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30. výročí sametové revoluce – březen 1989
Stav ekologie v ČSSR byl alarmující

Žďárské noviny přinášejí třetí 
díl seriálu k 30. výročí same-
tové revoluce, v němž moni-
torujeme rok 1989 z pohledu 
domácího i zahraničního. 

� Lenka Kopčáková

Opět čerpáme ze zápisků žďárské-
ho disidenta Víta Bohumila Homol-
ky a ze Zpravodaje města Žďáru n. S. 
z roku 1989. Na pomoc si bereme i 
weby Ústavu pro studium totalitních 
režimů a www.totalita.cz (březnové 
kalendárium od M. Sígla).

Zde je přehled žďárských, národ-
ních, ale i zahraničních událostí 
v březnu 1989. Pojďme si společně 
zavzpomínat. 

Žďárské události najdete samostat-
ně na str. 16. 

Uvítáme, pokud se k nám v moni-
torování roku 1989 přidáte - postře-
hem či příhodou z revolučního roku. 
Těšíme se na vaše dopisy. 

Československo
� V souvislosti s Palachovým týd-

nem Federální shromáždění schva-
luje tzv. Zákonné opatření před-
sednictva FS. Porušuje lidská práva 
a základní lidské svobody. Všichni 
poslanci jsou pro, pouze jeden se 
zdržel hlasování.

� 1. 3. Dánský ministr zahranič-
ních věcí Uffe Elleman-Jensen při 
své návštěvě ČSSR podává protest 
proti odsouzení Václava Havla. Čs. 
vláda jej odmítá s tím, že odsouzení 
byli vinnými dle trestního zákona a 
čs. soudy jsou nezávislé.

Velvyslanec Dánského království 
v Praze uspořádá během oficiální 
návštěvy ministra oběd, kterého se 
účastní osm signatářů Charty 77´. 
Podávají Výzvu prezidentu repub-
liky k zastavení stíhání účastníků 
manifestací z ledna 89´.

� 8. 3. Ekologický samizdat píše 
o alarmující situaci v ČSSR. Zdroje 
Biologické společnosti Čs. akademie 
věd uvádějí odtajněná data o oblas-
tech silně narušeného životního pro-
středí. V něm žije víc jak třetina oby-
vatelstva. 

� 9. 3. Okresním soudem v Jih-
lavě jsou odsouzeni Ivan Jirous a 
Jiří Tichý za petici, v níž činili státní 
orgány odpovědnými za smrt Pav-
la Wonky. Disident zemřel ve věku 
37 let při výkonu trestu na týrání a 
zanedbání lékařské péče.

� 21. 3. Městským soudem v Pra-
ze je v odvolacím řízení Václavu 
Havlovi zmírněn trest na 8 měsíců 
odnětí svobody nepodmíněně.

� 28. 3. Charta 77 vydává analý-
zu O kritickém stavu čs. školství a 
potřebě zavést demokratický školský 
systém. Upozorňuje na degradaci 
vzdělávání, které kdysi mívalo vyso-
kou evropskou úroveň.

� 30. 3. Ministr vnitra ČSSR taj-
ným rozkazem č. 5/1989 vyhlašuje 
1. stupeň mimořádných bezpečnost-
ních opatření k oslavám Svátku prá-
ce a 44. výročí osvobození Českoslo-
venska. 

Zahraničí
� 1. 3. Český novinář a italský 

politik Jiří Pelikán požaduje na schů-
zi Italské socialistické strany (ISS), 
aby se zasadila za propuštění Václa-
va Havla. J. Pelikán, vydavatel exilo-
vého časopisu Listy, poslanec Evrop-
ského parlamentu za ISS a pozdější 
generální ředitel Čs. televize († 26. 
6. 1999, Řím) má vazbu na Žďár-
sko. Je synem sochaře Julia Pelikána, 
rodáka z Nového Veselí.

� 3. 3. Vídeňská Mezinárodní 
organizace pro lidská práva vysílá do 
Prahy delegaci k prošetření lidských 
práv v Československu.

� 4. 3. Novinář Vladimír Škutina 
vydávající ve Švýcarsku časopis Repor-
tér, se obrací dopisem na čs. veřejnost, 
aby otevřeně řekla režimu „Už dost!“ 

� 6. 3. Svět si připomíná 139. 
výročí narození T. G. Masaryka (7. 
3. 1850). Americký velvyslanec v 
ČSSR se klaní jeho památce na hřbi-
tově v Lánech.

� 7 .3. Koná se demonstrace v 
Tibetu proti okupaci Čínou. V oblas-
ti je vyhlášen výjimečný stav.

� 14. 3. Ve věku 96 let umírá Zita 
von Burbon und von Parma, býva-
la císařovna rakouská a královna 
maďarská. 

� 24. 3. Při havárii tankeru Exxon 
Valdez uniká 44.000 tun ropy, které 
způsobí ekologickou katastrofu na 
jižním pobřeží Aljašky. Jedna z prv-
ních velkých ekologických katastrof.

� 29. 3. Na dvoře pařížského Lou-
vru prezident Mitterrand slavnostně 
otevírá skleněnou pyramidu (200. 
výročí Velké francouzské revoluce).

� 21. 3. Nezávislý Helsinský výbor 
vyhlašuje Den solidarity s Václavem 
Havlem. Lidé podepisují petici za 
jeho propuštění. 

Ze světa hudby
� Vychází přelomová LP Petera Gab-

riela SO a Genesis Invisible Touch.
� Z české hudby je k mání nové 

LP skupiny Elán Nebezpečný 
náklad.  Skupina Hudba Praha vydá-
vá místo zamýšleného LP u Pantonu 
pouze kazetu.

� Iveta Bartošová získává Zla-
tou desku Supraphonu za prodej 
200.000 ks svého alba I. B.

V LOUVRU je otevřena skleněná pyramida. Foto: B. L. Song, Wikipedie

Týdeník akTUaLiT vydávaný agenturou novosti. 

ZeMŘeLa Zita Bourbonsko-Parm-
ská, rakouská císařovna, uherská, chor-
vatská a česká královna.
 Zdroj: Wikipedie

PaTeR nOsTeR vydávaný ve Vídni. 
 Zdroj: archiv V. B. Homolka

OBaLy LP Genesis invisible Touch a Gabriel sO.
 Zdroj: archiv V. B. Homolka
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Právo člena bytového družstva 
na bezplatný převod družstevní-
ho bytu do osobního vlastnictví 
bylo založeno zákonem č. 72/1994 
Sb. (zákon o vlastnictví bytů). Na 
základě tohoto zákona družstvo v 
minulosti zpracovalo prohlášení 
vlastníka k jednotlivým domům, 
které v té době mělo ve svém vlast-
nictví, a tím v těchto domech 
vymezilo jednotky, které na zákla-
dě požadavků členů po splnění 
zákonných podmínek průběžně 
převádí do jejich osobního vlast-
nictví. Zákonnou podmínkou pro 
převod bytu do osobního vlastnic-
tví je mimo jiné splacení veškerých 
úvěrů vztahujících se k převáděné 
jednotce. Jde především o splace-
ní úvěru na výstavbu domu a bytu 
(anuita) a dále i úvěrů poskytnu-
tých domu na prováděné rekon-
strukce do doby, než pro správu 
daného domu vzniklo společenství 
vlastníků s právní subjektivitou. 
Pokud již toto společenství vzniklo 
a provádělo větší opravy či rekon-
strukce, čerpalo úvěr na tyto akce 
samo a podíl z takovéhoto úvěru 
připadající na jednotku se při pře-
vodu družstevního bytu jednorázo-
vě nesplácí, nýbrž jako povinnost 
přechází na nabyvatele družstevní-
ho bytu (bytové jednotky).

Tento zákon také stanovil ter-
míny, do kdy má bytové družstvo 
zákonnou povinno svým čle-
nům tyto družstevní byty pře-
vádět. Tento termín byl napo-
sledy upraven a prodloužen 
zákonem č. 345/2009 Sb., a to do 
31.12.2020. Vedle toho však dal 
zákon č. 72/1994 Sb. možnost 
družstvům, aby si sama upravila 
pravidla převodů nad rámec daný 
zákonem. Této možnosti využilo 
i naše bytové družstvo a ve svých 
stanovách do Článku 12 „Člen-
ská práva“ v odstavci n) zakotvilo 
právo člena na převod i v přípa-
dech, kdy nepodal žádost o pře-
vod bytu v dané zákonné lhůtě za 
předpokladu splnění dalších pod-
mínek daných vnitřními předpisy 
a rozhodnutím orgánů družstva. 
Tímto vnitřním předpisem se pak 
stala Směrnice č. 93/2006 schvá-
lená shromážděním delegátů dne 
23.11.2006, jejíž článek 1/ zní :

„Splní-li fyzická osoba – člen 
družstva, který je současně nájem-
cem družstevního bytu (dále jen 
člen družstva), všechny zákonem 
stanovené požadavky, je družstvo 
povinno uzavřít s ním smlouvu o 
převodu vlastnictví k tomuto bytu 

(dále jen Smlouva), požádá-li člen 
družstva o převod bytu do svého 
vlastnictví kdykoli za trvání exis-
tence družstva.“

Z těchto ustanovení tedy vyplý-
vá právo člena našeho bytového 
družstva požádat o převod bytu 
a získat jej do osobního vlastnic-
tví kdykoliv za trvání existence 
družstva. 

S platností nového občanské-
ho zákoníku č. 89/2012 Sb. pak 
byla zrušena platnost obou výše 
uvedených zákonů bez náhrady, 
avšak z přechodných ustanovení 
občanského zákoníku se podává, 
že se podle dosavadních právních 
předpisů, tj. zákona č. 72/1994 
Sb., zákona o vlastnictví bytů, 
postupuje v případě, že nabyvatel 
nabyl vlastnické právo alespoň k 
jedné jednotce v domě před naby-
tí účinnosti občanského zákoníku 
podle zákona č. 72/1994 Sb. Pře-
vody některých družstevních bytů 
byly dále upraveny novým záko-
nem č. 311/2013 Sb., o převodu 
vlastnického práva k jednotkám 
a skupinovým rodinným domům 
některých bytových družstev a o 
změně některých zákonů.

I nadále však platí rozhodnu-
tí shromáždění delegátů zakot-
vené jak ve stanovách našeho 
družstva, tak v jeho Směrnici č. 
93/2006, jimiž je garantováno 
právo našich členů na převod 
družstevního bytu do osobního 
vlastnictví kdykoliv bez jakého-
koliv časového omezení.

Protože se jedná o bezplatný 
převod majetku, podléhá ten-
to režimu daně z příjmů, který je 
upraven zákonem č. 586/1992 
Sb. Zde je v § 4 „Osvobození od 
daně“ v odstavci zf) uvedeno, 
že je příjem z nabytí vlastnické-
ho práva k věci na základě jeho 
převodu nebo přechodu pod-
le zákona upravujícího převody 
vlastnického práva k jednotkám 
některých bytových družstev, je-
li nabyvatelem oprávněný člen 
družstva, od daně z příjmů osvo-
bozen. Těmito zákony, upravující-
mi převody družstevních bytů do 
osobního vlastnictví, jsou práv-
ní předpisy uvedené výše, takže 
je i nadále tento převod jednotek 
do osobního vlastnictví členů od 
daně z příjmů osvobozen. 

Pokud by v budoucnu mělo do-
jít k jakékoliv změně zákonů, kte-
rá by mohla zhoršit podmínky 
členům pro získání družstevní-
ho bytu do osobního vlastnictví, 

Jak je to s převodem družstevního 
bytu do osobního vlastnictví?

bude družstvo na tuto novou situ-
aci reagovat a upozorní své čle-
ny na novou právní úpravu a pří-
padně je i samo vyzve, aby si včas 
družstevní byt převedli do osob-
ního vlastnictví.

Závěrem si dovolím ještě 
poznámku. Pokud se mně naši 
členové ptají na to, jak je to s pře-
vody bytů, tak jim podám infor-

maci tak, jak je uvedeno výše. Na 
to pak většinou reagují dotazem 
„A co ty předsedo, už máš byt v 
osobním vlastnictví?“ Odpově-
dí je, že nemám a zatím jsem stá-
le pouze nájemcem družstevního 
bytu tak, jak i většina zaměstnan-
ců družstva.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

Graf znázorňuje vývoj spotřeby 
celkem za družstvo za posledních 
pět let. Pokud máte zájem zjis-
tit, jak je na tom konkrétně dům, 
ve kterém bydlíte, máte možnost 
se na stránkách družstva (www.
sbdzh.cz) podívat na další grafy, 
kde je uvedena spotřeba v členění 
podle jednotlivých domů a tech-
nologie jejich výstavby.

Součástí vyhodnocení spotře-
by je i porovnání nákladů na tep-
lo na vytápění na „průměrný byt 
1+3“ o ploše 72 m². Tímto pře-
počtem získáváme srovnatel-
ný údaj pro všechny domy s tím, 
že rozdíl mezi  prvním v  pořa-
dí s nákladem 4 476,6 Kč/rok  a  
posledním  s  nákladem 22 518,4 
Kč/rok  činí  18 041,8 Kč/rok. 
Je však třeba konstatovat, že dům 
s uvedenou nízkou spotřebou je 
dům s vlastní plynovou kotelnou, 
kde jako náklad na teplo je účto-
ván pouze náklad za spotřebova-
ný plyn. Pro přesnější srovnání by 

bylo potřeba zahrnout do nákla-
dů na vytápění i další náklady na 
provoz této kotelny, které jsou 
běžně kalkulovány do ceny tepla 
dodávaného v rámci centrálního 
zásobování teplem. Srovnatelný je 
spíš až pátý dům v pořadí, kde je 
zajištěna dodávka tepla z horko-
vodu, s nákladem 5 022,7 Kč/rok. 
Rovněž dům s nejvyšší spotře-
bou je malá bytovka mimo město 
s vlastní kotelnou a pro srovnání 
je vhodnější použít předposled-
ní dům v pořadí, který je napo-
jený na horkovod s nákladem 
18 569,8 Kč/rok. I v tomto pří-
padě je rozdíl v nákladech vyso-
ký a tvoří částku 13 547,1 Kč/rok. 
Průměrný náklad za domy ve 
správě družstva pak vychází 
8 335,0 Kč/rok. Pokud Vás zají-
má, jak v tomto srovnání dopadl 
Váš dům, najdete tabulku se srov-
náním domů rovněž na stránkách 
družstva. Ing. Zdeněk Štursa

 předseda představenstva

Vyhodnocení spotřeby 
tepla v roce 2018

Předkládáme vám vyhodnocení 
spotřeby tepla na vytápění za rok 
2018 za domy v majetku či správě 
družstva. Z vývoje (viz. předložený 
graf s tabulkou) je zřejmé, že proti 
předchozím rokům došlo ke snížení 

měrné spotřeby tepla na vytápění 
vyjádřené jako podíl spotřeby v GJ 
na jeden metr čtvereční vytápěné 
plochy. K tomuto poklesu spotřeby 
došlo především v důsledku mírněj-
ších klimatických podmínek. 

Porovnání měrné spotřeby - SBD celkem
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Je tu opět naše procház-
ka proti proudu času, kterou 
si připomínáme 30. výročí 
sametové revoluce. Začát-
kem roku 1989 Žďár ještě nic 
netušil o sametové revoluci. 
Je ale patrné, že řešil podobně 
pálivá témata jako dnes: život-
ní prostředí, zeleň, doprava, 
obchvat... 

� Lenka Kopčáková

Čerpáme z Kroniky města a Zpra-
vodaje Žďáru nad Sázavou z roku 
1989 a využíváme poznámek 
pamětníka V. B. Homolky. Při čtení 
řádků si uvědomíme, jaký kus ces-
ty jsme v některých oblastech za 30 
let ve Žďáře ušli - nebo naopak, co 
jsme podcenili.

Únor 1989:
� Prvním občánkem Žďáru n. S. 

roku 1989 je Lukáš Mach. Narodil 
se 2. ledna. V únoru přišlo na svět 
31 nových občánků města.

� Převedení Technických služeb 
z rozpočtové organizace na příspěv-
kovou doporučuje Rada MěNV. 
Bude vytvořeno šest provozo-
ven: 1. Vodní hospodářství; údrž-
ba, opravy a čištění komunikací. 2. 
Doprava a provoz speciálních stro-
jů, vč. údržbářské dílny. 3. Veřejné 
osvětlení, svoz pevných domov-
ních odpadů, pohřebnictví, WC. 
4. Veřejná zeleń, zásobní zahrada a 
provoz skleníků. 5. Zimní stadion. 
6. Ostatní služby, správa organizace 
a řízení skladu.

� Vyhlášku o zásadách uspo-
řádání chráněné krajinné oblasti 
„Žďárské vrchy“ odsouhlasila rada 
MěNV. Plán je až do roku 2000. 

� Plán údržby veřejné zeleně, 
plán zimní údržby a nákup techni-
ky projednala rada MěNV.

� Poslanci jednají o volebním 
programu Národní fronty v roce 
1989. Výsledkem je 38 staveb za 
144,551.000 Kčs. Kvůli nedostat-
ku financí nebude postavena požár-
ní stanice na Jamské a pro zamítavé 
stanovisko státu nedojde k  výstav-
bě lyžařského vleku. V plánu je 
stavba skleníků TSM, rekonstruk-
ce nám. Kl. Gottwalda, výstavba 
západní tribuny a stupňů pro divá-
ky na fotbalovém hřišti a oprava 
zimního stadionu.

� Na akcích „Z“ je vytvořena 
hodnota v objemu 1,935.000 Kčs, 
odpracováno 11.041 brigádnických 
hodin. Vznikne nákupní středisko 
Vysočany, vodovod Jámy, stavba 
hřbitova 2, zastřešení tribuny fot-
balového hřiště.

� Dne 13. 2. Žďár hostí Leonida 
Puskose, radu Sovětského velvysla-
nectví v Praze. Cílem je prohloube-
ní spolupráce Domu kultury Žďas 
s Domem sovětské vědy a techniky 
v Praze.  

� Na nám. Kl. Gottwalda se 23. 
2. konají oslavy 41. výročí Vítězné-
ho února.

� Kino Vysočina promítá Troš-
kovu pohádku O princezně Jasněn-

ce a létajícím ševci.  
� Na Havlíčkově náměstí otevírá 

prodejna pro chovatele Zverimex.

Březen 89´
Kronika občanů

Narodilo se 29 občánků Žďá-
ru, své „ano“ si v obřadní síni Sta-
ré radnice řeklo celkem 22 snou-
beneckých párů, životní jubileum 
oslavilo 43 občanů (pět z nich 85 
let - ročníky 1904).

Ženám k MDŽ
Březnový Zpravodaj začíná vel-

kou gratulací ženám k MDŽ. Pod 
poděkováním za poctivou práci, 
společenskou aktivitu a za ušlech-
tilé mateřské poslání jsou podepsá-
ni zástupci vrcholných politických 
orgánů a předseda MěstV KSČ Vra-
tislav Knoflíček.

O technických
službách města

Možné převzetí konkrétních 
služeb od Okresního podniku 
služeb do působnosti MěstNV pro-
jednávala rada MěstNV. 

Výbor nemá zájem ani možnost 
je převzít. Chce se zaměřit na roz-
voj drobných provozoven MěstNV 
a technických služeb města, také 
na rozšiřování služeb poskytova-
ných občany na základě povolení 
MěstNV.

Rada doporučuje zvážit vytvoře-
ní městského podniku služeb, který 
by centralizoval pro město Žďár n. 
S. veškeré služby rozdělené nyní do 
samostatných podniků. 

Oprava 1. ZŠ 
Jednou z nejvýznamnějších akcí 

v rámci plánu údržby školských a 
předškolských zařízení je rekon-
strukce 1. základní školy za 3,3 mil. 
Kčs. „...dnes tato nejstarší škola ve 
městě patří mezi nejmodernější zaří-
zení se všemi možnostmi na využití 
vědeckotechnického pokroku ve vyu-
čovacím procesu...“, stojí ve Zpravo-
daji.

Problém městské zeleně
Březnový Zpravodaj se podrobně 

věnuje zeleni ve městě na počátku 

roku 1989. Jak uvádí Marie Šustro-
vá, vedoucí provozovny veřejné zele-
ně, TSM obhospodařují zásobní 
zahradu s novým skleníkem, takže 
je z čeho osazovat květinové záhony, 
květinové vázy či sloupy zejména na 
nám. Kl. Gottwalda, u AZ Centra...) 

Probíhají sadovnické úpravy 
kolem Čechova domu, výsadba 
zeleně  podél nově budované Stez-
ky zdraví.

„Na letošek je v plánu rekonstruk-
ce zelených ploch v atriu u Merku-
ru, rekonstrukce Havlíčkova náměs-
tí, má být dokončena  rekultivace 
bývalé skládky u Hamrů (zatravně-
ní, osázení) ozeleňovací práce spoje-
né s dostavbou sídliště Za Táfernou 
a Libušín 2,“ informuje vedoucí 
Šustrová. 

Poukazuje však i na vandalismus, 
na ničení vzrostlé zeleně, krácení 
cesty přes trávníky, krádeže kvě-
tin z okrasných mís... Školy, svazá-
ky a organizace vyzývá k brigádnic-
ké pomoci při zvelebování městské 
zeleně. Apeluje i na podniky a insti-
tuce, aby zlepšily péči o zeleň ve 
svém okolí.

Uniká 162 kg za hodinu! 
Rok 1989 byl zvolen Rokem 

ochrany životního prostředí a Zpra-
vodaj téma uchopil. Uvádí např.: 
V našem městě máme hlavního 
znečišťovatele ovzduší k. p. Žďas, 
vypouští do ovzduší nepřípustné 
množství SiO

2
 (pro komín vysoký 

19 m je přípustný úlet prachu SiO
2
 

9,2 kg/h, skutečnost je však 161,6 
kg/h), píše se ve Zpravodaji.  

K. p. Žďas proto dokončil stavbu 
odsávání elektrických obloukových 
pecí, které napomohlo ke zlepšení 
pracovního prostředí metalurgické-
ho závodu a snížení úletu prašných 
emisí o 120 t/rok. Rozpočtové 
náklady byly 20,7 mil. Kčs. Dalším 
nákladem ve výši 24,4 mil. Kčs 
podnik do září 1989 učiní taková 
opatření v oblasti metalurgie, že 
úlet emisí sníží o dalších 125 t/rok. 

Obchvat a plynofikace
Na čistotu ovzduší má negativní 

vliv i rostoucí automobilismus ve 
městě. Ve směrném územním plá-
nu města je tedy řešen malý a velký 
obchvat středu města. 

Důležitým faktorem čistoty 
ovzduší je i plynofikace Vysočan, 
rekonstrukce kotelny Libušín, úsilí 
o plynofikaci kotelny k.p. Žďas.  K 
tomuto účelu je vypracována tep-
lofikační studie plynofikace a mož-
nosti napojení na horkovod. 

Vodu moří chlévské odpady
Zpravodaj 3/89 hlásá: Je nutné 

se zabývat čistotou vod. Odvod-
nit nebo jinak upravit zamokřené 
pozemky v okolí řeky Sázavy – Far-
ská humna, jež budou sloužit jako 
klidová zóna města se sportoviš-
těm. Je třeba řešit znečištění Brán-
ského rybníka, a tím celého toku 
Sázavy. Hospodářství v Zámku 
Žďáře 2 je zdrojem závažných hygi-
enických závad. Chlévské odpady v 
neúnosné míře zatěžují hygienicky 
a esteticky důležitou vodní plochu 
Bránského rybníka. Je nutné chrá-
nit před znečištěním vodárenskou 
nádrž Staviště, která je jednou ze tří 
zdrojů pitné vody pro Žďár. 

Město svádí odpadní vody do 
místní čisticí stanice u Hamrů, prv-
ní etapa rekonstrukce je zařazena 
do 8. pětiletky v nákladu 42 mil. 
Kčs. Výstavba ČOV Lhotka, Vese-
líčko má začít do roku 1990, ČOV 
ve Vatíně a Polničce do roku 1992.

Rozšíření skládky odpadů
Jak se ze Zpravodaje před 30 lety 

dozvídáme, ještě v roce 1988 se 
tuhý domovní odpad ukládal na 
skládku v Hamrech, která již nesta-
čila. Začalo se vozit na skládku u 
Stržanova, která bude rozšířena na 
kapacitu 103 tis. m3 TDO. Skládko-
vat se zde bude do prosince 92´. 

Zemědělský půdní fond je značně 
poškozován erozí, chemickou kon-
taminací. Po zabrání půdního fon-
du k výstavbě nových sídlišť Před-
nádraží a Zelená hora bude v k. ú. 
Budeč započato s náhradními rekul-
tivacemi 11 ha ostatních ploch. 

Je nutné, aby zemědělské podniky 
omezily používání strojených, pře-
devším dusíkatých hnojiv v povodí 
potoka Staviště. Měřením se zjišťu-
je poškození lesních porostů emi-
semi.

Žďárské prodejny 
Na jaře 89´ má Žďár na svém úze-

mí tyto potravinářské prodejny:
velkoprodejna Merkur, 8 samoob-

služných prodejen, 2 pultové pro-
dejny, večerka, bufet, 3 prodejny 
masa a masných výrobků, nucený 
výsek, 2 prodejny tabáku, výběrová 
prodejna ESO.

Rozkvetlá ulice
Komise pro ochranu ŽP při 

MěstNV vyhlašuje soutěž Rozkvet-
lá ulice, to za účelem zlepšení úrov-
ně veřejné zeleně ve městě. Majitelé 
rodinných domů soutěží o nejlep-
ší zahrádku ve městě. Loni (1988) 
byla vyhodnocena na 1. místě 
zahrádka Z. Měšťanové na Hloho-
vé ul. ve Žďáře 5, 2. místo obsadila  
M. Kovandová z Lípové ul. (také ze 
Žďáru 5) a 3. místo  bylo uděleno 
M. Slámovi za jeho zahrádku v ul. 
Jiřího z Poděbrad, Žďár 1.

PoHLedNice Žďáru n. S. z r. 1978 lákající do tehdy moderního hotelu Bílý 
lev. Zdroj: www.zdarns.estranky.cz/fotoalbum/stare-pohlednice-zdaru

Jak jsme ve Žďáře žili v roce 1989



Tanečnice v populárním pořadu Čes-
ké televize StarDance, inženýrka eko-
nomie, milovnice sportu, zpěvačka, ale 
především zajímavá televizní moderá-
torka. Která z uvedených rolí přinesla 
nebo stále ještě přináší Daniele Písařo-
vicové největší radost? Na to se jí moh-
li osobně zeptat Pavel s Bárou, studenti 
třetího ročníku semináře zaměřeného 
na média. 

Není jednoduché připravit se na 
setkání se známou osobností, která se 
navíc s přehledem pohybuje ve svě-
tě médií. Pavel s Bárou zvažovali kaž-
dou otázku, chtěli být korektní. Bylo 
důležité zajistit i technické zázemí, 
aby správné nainstalování aparatury 
zajistilo perfektní obraz i zvuk. Samo-
zřejmostí byla i montáž pódia, stolek s 
ubrusem a pohodlná křesílka, občerst-
vení. Zkrátka vše musí být dokonalé, 
ale především jsme chtěli, aby se náš 
host cítil dobře. 

Na scénu vstupuje moderátorka Čes-

ké televize Daniela Písařovicová. Půso-
bí přirozeně a sebejistě. S úsměvem 
odpovídá na každou otázku a přidává 
různé zajímavé postřehy ze své pro-
fesní dráhy. Mluví o tom, jak je někdy 
těžké zůstat nestrannou při rozhovo-
rech s našimi politiky, zaznívá i sebe-
kritický pohled na zvládnutí různých 
situací, hovoří o překonávání vždy pří-
tomné trémy, o pečlivé přípravě na kaž-
dý moderovaný pořad a o svém mode-
rátorském vzoru Jakubovi Železném. 
Samozřejmě komentuje i nedávnou 
roli taneční partnerky Michala Mlád-
ka v televizním pořadu StarDance. Pro 
všechny přítomné studenty Biskup-
ského gymnázia je nejen inspirací, ale 
i důkazem toho, že je třeba svou osob-
nost formovat a nenechat se odradit 
většími či menšími neúspěchy v cestě 
za svým snem. Zaznívá potlesk a sym-
patická Daniela odchází. Přejeme jí jen 
samé dobré události. 

Události a komentáře v přímém 
přenosu s Danielou Písařovicovou

Z03-bigyM

Vzdělávání
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Žďárská Mateřská škola p. o. zís-
kala podporu z národního granto-
vého programu Zelené oázy na pro-
jekt Zahrada u Studánky.

Bude realizován v areálu MŠ Vlá-
ček v Haškově ulici, kde sídlí třída 
s prvky waldorfské pedagogiky Stu-
dánka. 

Jak ŽN informuje zástupce organi-
zátorů a Nadace Partnerství David 
Kopecký, v letošním čtvrtém roční-
ku grantu podpoří Zelené oázy na 
19 nových projektů z osmi krajů po 
celé ČR. Podmínkou bylo, že dopl-
ní veřejná prostranství ve městech a 
na vesnicích o zeleň a vodní prvky. 
Z Kraje Vysočina získal podporu 
pouze projekt žďárské školky, kam 
poputuje přes 27 tis. Kč. 

Odborná komise dle Kopecké-
ho vybírala z celkem 86 žádostí a 
hodnotila i míru zapojení veřej-
nosti nebo správnou skladbu rost-
lin. Nakonec mezi úspěšné žadate-
le rozdělila přes 1,4 miliónu korun. 
„Díky grantové injekci tak může MŠ 
ve Žďáru pomocí dobrovolníků revita-
lizovat část školní zahrady,“ dodává.

Učitelka Eva Turinská z waldorf-

ské „Studánky“ věří, že žádost její 
školky zabodovala právě nápadem 
vysázení stromů, keřů a trvalek 
vhodných do našich podmínek. 
Zahrada se tak stane ucelenějším a 
přirozenějším místem podněcují-
cím ke hře, odpočinku, pozorování, 
bádání a k setkávání v příjemném 
prostředí. „Výsadba obohatí děti i 
ostatní uživatele zahrady o cenné 
zkušenosti, získané zážitky chuťový-
mi, zrakovými, čichovými i pracovní-

mi. V neposlední řadě tuto proměnu 
jistě uvítá i živočišná říše. Zároveň 
věříme, že také na kolemjdoucí bude 
působit estetickým dojmem,“ míní 
Eva Turinská.

To potvrzuje i ředitel Nadace 
Partnerství Miroslav Kundrata. „V 
kontextu dlouhotrvajícího sucha a 
narůstajícího problému městského 
tepelného ostrova vnímám každou 
korunu, která pomůže zvládat klima-
tické extrémy, jako tu nejlépe vyna-

loženou,“ říká. 
Vítá, že adaptace a nápady na 

změnu klimatu přicházejí i zezdola. 
Zelené oázy tak od roku 2015 v ČR 
podpořily na 80 projektů, jimž 
poslaly přes 5,5 milionů korun.

Z úspěchu jedné ze sedmi měst-
ských MŠ se raduje ředitelka hlavní 
p. o. Mateřská škola Žďár n. S. Iveta 
Klusáková.

„Tato část školní zahrady v MŠ 
Vláček se začala revitalizovat již v 
roce 2017 a nyní se dočká vysázení 
nových stromů, keřů a trvalek vhod-
ných na Vysočinu. Zbývající část 
zahrady se letos dočká také zásad-
ních proměn,“ dodává. Pomůže 
dotace získaná loni v červnu od 
SFŽP ČR. V areálu se objeví roz-
manité prvky přírodní zahrady 
podporující u dětí chuť objevovat a 
bádat. Terasa se po zastřešení změ-
ní na venkovní učebnu. 

„Mateřské školy máme díky městu 
nádherné, takže nyní je pro nás hlav-
ní prioritou úprava jejich zahrad. 
Čeká nás mravenčí práce, ale urči-
tě bude stát zato,“ dodává ředitelka 
Klusáková. -lko-

ViZualiZace části úprav Zahrady u Studánky v areálu MŠ Vláček ve Žďáře 
6.  Zdroj: Mateřská škola Žďár n. S.

Zahradou u Studánky zabodovala 
školka jako jediná z Vysočiny
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Výdaje, příjmy, půjčka, dluh, dluhová past, exekuce, hospodaření s penězi a 
další informace v teoretických i praktických cvičeních získávají žáci naší ško-
ly v rámci projektu Finanční gramotnost.

Čtvrťáci se účastní  ve spolupráci s Českou  spořitelnou dlouhodobého  
projektu Abeceda peněz. Přitom pro žáky postupně nabývají pojmy ze světa 
financí konkrétní podobu. Vždyť kterému dítěti  se poštěstí vidět trezor, držet 
v rukou milion, počítat peníze strojově, poznávat bankovky cizích zemí nebo 
vybírat samostatně peníze z bankomatu? Našim čtvrťákům nejen to umožni-
la právě ČS ve Žďáře nad Sázavou.

Deváťákům je pak většinou jasné, že výdaje a příjmy musí být v rovnová-
ze, aby člověk nesklouzl do dluhů. Ale někdy je lákavé se třeba projet vla-
kem, autobusem či tramvají a nezaplatit jízdné. Co se stane, když vás chytí 
revizor? Jak se v takovém případě postupuje? Musím zaplatit? Musím reago-
vat na upomínky? Jak narůstá dluh?  Každý měl možnost si spočítat, že dluh 
může být i více než 20x navýšen proti ceně jízdenky. A víte, že ve chvíli, kdy 
si koupíte jízdenku, jste uzavřeli s dopravcem smlouvu a musíte se řídit pře-
pravním řádem? Tak to byly zcela vyčerpávající informace, které naši žáci zís-
kali během zajímavých seminářů , které připravili zkušení externí  lektoři pro 
Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4.  Eva Kociánová

Gramotnost znamená nejen 
číst a psát, říkají na 4. ZŠ

Z
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Foto: Lenka Trojanová

Jaké to je, když se žáčci „na taj-
načku“ rozhodnou přihlásit svoji 
učitelku do vyhlášené soutěže Zla-
tý Ámos, sesbírají stovku podpisů 
osob, které s nominací souhlasí, a 
spolu s charakteristikou své učitelky 
pošlou do Senátu PČR ještě společ-
nou příhodu? 

Tak přesně to se stalo Mgr. Lucii 
Topinkové, učitelce 1. stupně, a záro-
veň třídní učitelce 5. A na Základní 
škole Komenského 2 ve Žďáru nad 
Sázavou.

„Když mě děti požádaly o svolení 
si mě vyfotit, začala jsem něco tušit. 
Po Vánocích jsem obdržela oficiál-
ní pozvánku na regionální kolo, a tak 
to pro mě začalo,“ ohlíží se kantorka 
mající sympatie nejen své třídy. 

Do 26. ročníku národní ankety o 
nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 
2019 přihlásili žáci a studenti na 68 
pedagogů. „Je to o dvě nominace víc 
než v loňském, jubilejním ročníku,“ 
říká ředitel ankety Slávek Hrzal a 
dodává: „Všem nominovaným učitel-
kám a učitelům gratuluji, všichni jsou 
vítězové. Dosáhli toho nejvyššího oce-
nění, tedy uznání od svých žáků.“

V lednu a únoru proběhlo celkem 
šest regionálních kol ankety, v nichž 
se žáci snažili zajímavě a originálně 

představit porotě své kandidáty na 
titul nejoblíbenější učitel. Už jen to 
od dětí vyžadovalo značnou odvahu, 
ale do soutěže mohou učitele nomi-
novat právě pouze ony. 

V senátu. učitelka Lucie topinková s žákyněmi Aničkou Brabcovou, Klárkou 
Dobrovolnou a Kristýnkou Hadovou, které ji obhajovaly v soutěži Zlatý ámos 
2019. Foto: archiv školy

Učitelku nominovali na Zlatého Ámose

Podívejte se, jak žďárské děti na-
psaly nominaci své učitelky a samy ji 
odeslaly do parlamentu. 

Charakteristika
Lucie Topinková, tak se jmenuje 

naše milovaná paní učitelka. Máme 
ji všichni moc rádi a ona nás také. 
Ráda čte a maluje. Vyrábí nám růz-
né pomůcky do vyučování, vymýšlí 
hry, soutěže například matematic-
kého tovaryše nebo celoroční sou-
těž Cestujeme po Evropě. Vytvořila 
nám také třídní stránky. Vždycky se 
těšíme na Vánoce, protože vyrobené 
dárky od ní nás moc potěší. Všechno 
dělá ve svém volném čase a toho si 
moc vážíme. Je hodná, milá, vtipná, 
když něco nechápeme, tak nám to 
umí vysvětlit a moc se na nás nezlo-
bí. Některé hodiny nám připravuje 
jinak než jsme zvyklí. Třeba místo 
čtení ve čtvrtek máme čtenářskou 
dílnu. Každý si donese knihu, kterou 
právě čte a pak splní úkol k přečte-

nému textu. Díky ní je škola pro nás 
opravdu hrou.

Vyučuje: český jazyk, matematiku, 
anglický jazyk, vlastivědu, výtvarnou 
výchovu, pracovní činnosti.

Příhoda
Jednoho dne, v 1. třídě, jsme se v 

českém jazyce dostali k tématu „proč 
paní učitelka neučí některé před-
měty“, např. informatiku a tělesnou 
výchovu. Tak jsme se my, jako žáčci, 
trošku dohadovali. 

Jedna naše spolužačka dostala tako-
vý nápad, že naše paní učitelka neu-
mí cvičit. Ale paní učitelka se neda-
la a vyprávěla nám, že když byla ještě 
mladší, tak uměla hvězdu, stojku a 
další cviky. My jsme byli ještě maličcí 
a trochu tvrdohlaví, a tak jsme tomu 
moc nevěřili a paní učitelka na důkaz 
toho, že nelže, tak nám udělala rov-
nou dvě stojky před tabulí. Od této 
doby už nikdo z naší třídy nepochy-
boval, že paní učitelka umí cvičit.

Nominace s příběhem...

Z Kraje Vysočina ještě žáci nomi-
novali dva učitele: Martinu Vla-
chovou ze ZŠ Náměšť nad Oslavou 
a Jiřího Palána ze ZŠ a MŠ Větrný 
Jeníkov.

Na obhajobu měli 5 minut
A tak se v úterý 12. února rozjela 

do Senátu i žďárská učitelka v dopro-
vodu tří žákyň, které se o nominaci 
nejvíce zasloužily: Aničky Brabco-

ve, Klárky Dobrovolné a Kristýnky 
Hadové. 

„Před porotu šly nejdříve moje žačky, 
které si připravily krátkou obhajobu 
nominace. následovaly dvě scénky ze 
života naší třídy a poté proběhl rozho-
vor s porotou,“ ohlíží se Lucie Topin-
ková. 

Představení mělo být pečlivě při-
pravené, výstižné a vtipné, aby poro-
tu dostatečně zaujalo a přesvědči-
lo, že nominovaná paní učitelka je 
opravdu nejoblíbenější. Na vše měly 
dívky jen pět minut, takže se měly co 
ohánět. 

Žďárská skupina nepostoupila, což 
je pro žáčky zklamáním. Ale kdo ví, 
ve hře jsou ještě dvě divoké karty od 
poroty... 

„Odvezly jsme si krásné zážitky jak z 
celého průběhu soutěže, tak i z prohlíd-
ky senátu ve Valdštejnském paláci...A 
pro mě byl tOP zážitek i rozhovor s 
předsedou senátu panem Kuberou. Co 
na tom, že trval asi jen jednu minutu,“ 
směje se učitelka. 

Své skvělé třídě a rodičům žáč-
ků děkuje za možnost zúčastnit se 
Ámose na vlastní kůži. „to je pro mé 
kantorské srdce ten nejkrásnější a nej-
cennější dárek, jaký jsem kdy ve své 
profesi dostala. Ať žije 5. A na 2. ZŠ!,“ 
vzkazuje Lucie Topinková.

Semifinále soutěže je 6. 3., finále 
28. 3. a korunovace nového Zlatého 
Ámose proběhne při Dni učitelů na 
Kantorském bále 29. 3. v Praze. 

 -lko-
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Odpovědnost, transparentnost, 
lepší služby, stavba bytů, město pro 
rodiny a aktivity, důstojný život 
všech generací...

To je jen výčet z deseti zásadních 
programových bodů, na nichž se 
nedávno shodli radní města a vydali 
Programové prohlášení koalice města. 
Co je psáno, to je dáno. Žďár tedy má 
co očekávat.

„Programové prohlášení je průnikem 
všech čtyř koaličních stran a jejich voleb-
ních programů, co chtějí ve čtyřletém 
volebním období dokázat,“ vysvětluje 
místostarostka Ludmila Řezníčková.

Zde je desítka prioritních závazků 
s komentáři jejího kolegy místostaros-
ty Josefa Klementa (Kl). 

� I. Otevřená a transparentní rad-
nice, zapojování veřejnosti do sprá-

vy města. Kl: Jako předchozí čtyři roky 
chceme pokračovat v trendu tematického 
setkávání s občany. 

� II. Ekonomicky odpovědná sprá-
va města, úřadu, příspěvkových orga-
nizací a firem s podílem města.

Kl: Příspěvkovým organizacím se chce-
me věnovat hlouběji. Máme o jednoho 
uvolněného více, takže se o tuto práci 
podělíme.

� III. Koncepční přístup k rozvoji 
města ve všech oblastech.

� IV. Řešení otázky rozvoje doprav-
ní infrastruktury a regulace dopravy na 
území města. Kl: Souvisí s dlouholetou 
aktivitou Smart City. Chceme komplex-
ně řešit dopravu, která je tíživým bodem 
občanů.

� V. Rozvoj bydlení všech typů, 

obnova centra města, revitalizace síd-
lišť a řešení parkování. Kl: Základy 
v podobě bytového fondu domů se závaz-
ky již byly položeny. Je tu asi 15 mil. Kč. 
Do konce roku zadáme projekt, aby v 
roce 2020 začala stavba prvního domu.

� VI. Město pro rodiny a město pro 
důstojný život všech generací, zajištění 
dostupnosti zdravotních a sociálních 
služeb. Kl: Chceme zvyšovat kvalitu ve 
všech oblastech - od sociální aktivizač-
ní služby, až po paliativní péči, tj. odleh-
čovací a jiné služby v posledním stádiu 
života. 

� VII. Čisté, upravené a bezpečné 
město pro všechny generace, rozvoj 
místních částí. Kl: Cílem je zkvalitnit 
služby poskytované ve Žďáře z pozice 
úpravy zeleně i úklidu. Ne všechny služ-
by jsou vykonávány úplně správně. Jsme 

ponaučeni, chceme se tomu stále věnovat.
� VIII. Aktivní řešení otázek vzdě-

lávání, zaměstnanosti a podpory pod-
nikání. Kl: Radnice si zakládá na již 
navázaném vztahu s podnikateli a 
zaměstnavateli, s nimiž se roky pravidel-
ně setkává. 

� IX. Rozvoj zázemí pro aktivní 
život, podpora kulturních, sportov-
ních, volnočasových a dalších komu-
nitních aktivit. Kl: Tak jak fungují ve 
městě spolky a organizace, tak funguje 
celé město. Chceme se věnovat dotační 
politice pro spolky, oddíly, organizace. 

� X. Koncepční podpora cestovní-
ho ruchu ve městě. Kl: Žďár je jedním 
z 12 měst v ČR s památkou UNESCO. 
Chceme vyzvednout i další krásná místa 
ve městě.  -lko-

Spolky jsou odrazem fungování města

Oběžné kolo Kaplanovy turbíny pro vodní elek-
trárnu Kamýk vyrobili nedávno u nás ve Žďasu. 
Zdejší strojaři a metalurgové provedli na Kamýku i 
generální opravu soustrojí TG4 a TG2. 

Na elektrárně z konce 50. let bylo třeba znovu 
vyrobit stěžejní díly oběžného kola.

S ohledem na náročnost celé výroby se do pro-
jektu zapojily všechny tři výrobní divize Žďasu. Jak 
přibližuje generální ředitel Pavel Cesnek, nástrojár-
na vyrobila čtyři oběžné lopaty, dvacet čtyři rozvá-
děcích lopatek, regulační páky a další drobné díly... 
„Ve strojírenské výrobě byl vyroben náboj oběžného 
kola, horní a dolní lopatkový kruh a byly provedeny 
opravy některých původních dílů, např. přestavného 
kříže, hřídele generátoru a dalších komponent. Všech-
ny odlitky a výkovky pak dodala divize metalurgie,“ 
pokračuje. Konečná montáž byla svěřena zkuše-
ným fachmanům z divize nástrojárny. 

Termín dodání byl stanoven na 31. ledna 2019. 
Jak přibližuje mluvčí Eva Málková, sestava oběžné-
ho kola vážila víc jak 26 tun a v oběžném průměru 
měla 3,8 metru. 

„Bylo proto nutné ve velmi krátkém čase připravit 
potřebné montážní prostory, včetně zdvihacích zaříze-

ní, plošin a přípravků na tlakování, stejně jako statické 
vyvažování a manipulační zařízení,“ vysvětluje. 

Vedle samotné montáže sestavy musela žďárská 
firma provést i značný počet předepsaných zkou-
šek. Ať již tlakování servomotoru hydraulickým 
olejem, statické vyvážení oběžného kola, zkoušku 
těsnosti celé sestavy náboje, prováděnou stlačeným 
vzduchem, nebo měření pasivních odporů při natá-
čení lopatek...  

Jak dále Málková popisuje, všem zkouškám i hlav-

ním montážním činnostem byli přítomni technici z 
ČEZu, kteří bedlivě sledovali dodržení všech pře-
depsaných parametrů.

„Montáž i předepsané zkoušky byly dokončeny 
v požadovaném termínu a kvalitě. Současně už pro-
bíhají v elektrárně závěrečné práce spojené s montáží 
celého soustrojí Kaplanovy turbíny,“ sděluje mluvčí a 
dodává, že zákazník ocenil kvalitu, nasazení a obě-
tavost žďárských pracovníků.

Díky schopnostem zvládat náročné strojíren-
ské projekty vyhrál Žďas i soutěž na dodávku čtyř 
oběžných lopat pro rekonstrukci vodní elektrárny 
Nové Mlýny a vstupuje do soutěže na rekonstruk-
ci a generální opravu soustrojí vodní elektrárny 
Gumati v Gruzii.

Vodní dílo Kamýk
Středočeská přehrada Kamýk je součástí Vltavské 

kaskády a pracuje v tandemu se známou vodní elek-
trárnou Orlík.

Postavena byla v letech 1957-61. Nádrž v délce 
10 km má objem 12,8 milionů m3. 

Elektrárna se nachází v hrázi o šířce 15 m, délce 
85 m a výšce 12 m. Je osazena čtyřmi soustrojími 
Kaplanovy turbíny o průměru oběžného kola 3,8 m 
a celkovém výkonu 40 MW (4 x 10 MW). Otáčky 
oběžného kola se pohybují v hodnotách kolem 150 
otáček za minutu. Za sekundu proteče jedním sou-
strojím 90 m3 vody. -lko-

PaRTa žďárských nástrojářů, kteří prováděli závě-
rečnou montáž oběžného kola Kaplanovy turbíny pro 
vodní elektrárnu Kamýk. Foto: archiv Žďas

Opravili turbínu z přehrady Kamýk 

Vážení občané města Žďáru,
již proběhlo 3. zastupitelstvo měs-

ta dne 7. 2. 2019 a opět vás chci ve 
zkratce informovat o situaci a atmo-
sféře zasedání. V prvních bodech 
zastupitelstva vystoupili fundovaní 
lidé. Z odboru školství paní Lučková, 
z odboru majetkoprávního paní Pro-
kopová a z odboru rozvoje paní Ško-
dová. Vše probíhalo v bezproblémo-
vém sledu až na bod Různé, kde bylo 
nejožehavějším tématem prohrnová-
ní a úklid sněhu v našem městě.

„Myslím si, že prohrnování silnic a 
hlavně chodníků v našem městě neby-
lo zvládnuto“, zaznělo z úst paní mís-
tostarostky Řezníčkové. Souhlasím a 
doufám, že vedení města se poučí ze 
svých chyb a bude následovat nápra-
va. 

Pan Brychta řekl, že v krizových situ-
acích vždy museli řešit problém spo-
lečně, scházet se častěji, navýšit rozpo-
čet, podpořit firmy a nesvazovat jim 
ruce, vždyť jde o bezpečnost občanů. 
To vše mu potvrdil i pan Pitka, kte-
rý řadu let spolupracoval s panem 
Brychtou. Pan Navrátil to okomen-
toval slovy: „To teda muselo vypadat?“ 
Ano, vypadalo to jinak a radnice neře-
šila takové množství úrazů. 

Pan Novotný reagoval na nekon-
krétní a urážející usnesení rady 
města směřující k dlouholetému a 
úspěšnému tajemníkovi - ředite-
li městského úřadu panu Havlíko-
vi, který je od prosince nemocný a 

mimo úřad. Pochopitelné vysvětle-
ní jsme nedostali a to nepochopitel-
né si můžete poslechnout na zvuko-
vém záznamu ZM (www.zdarns.cz 
– zastupitelstvo města). 

Dále byly objasněny některé polo-
pravdy z článku v novinách iDNES ze 
dne 6. 2. – uvedené v rozhovoru sou-
časného pana starosty Mrkose a pana 
bývalého starosty Navrátila. 

Vážení občané, nechci vás zahlcovat 
podrobnostmi, ale vězte, že mnohdy si 
nepřipadám, že sedím v zasedací míst-
nosti městského úřadu mezi zastupite-
li města. Na 2. zastupitelstvu dne 13. 
12. 2019 chtěl pan Brychta vysvětlení 
k urážejícímu článku „Když demokra-
cie pláče“ ve Žďárských novinách (pro-
sinec 2018). Vyzval pana Zlesáka, zda 
by nemohl být konkrétní a řekl, koho 

měl v článku na mysli. Pan Zlesák byl 
zaskočen, pak se ohradil a řekl, že není 
třeba psát konkrétní jména, stačí vše 
dát do uvozovek, a poučil nás o tom, 
že tím pádem i lež je podle tiskového 
zákona nenapadnutelná.  Závěrem vše 
korunoval vyřknutým lidovým rčením 
směrem k panu Brychtovi: “Potrefená 
husa…“, k čemuž se přidal i pan Čer-
ný a urážlivým tónem se v „přednášce 
o morálce“ zmínil, že rodina Brychto-
vých píše po večerech slohové práce. 
Sami můžete posoudit, jak se profilu-
jí charakterové vlastnosti některých 
zastupitelů. 

Může vás něco takového urazit? Urči-
tě ne, a naopak s větší chutí budu pra-
covat pro vás občany, kteří se na mne 
se svými problémy a podněty obracíte.

 Miloslava Brychtová, Změna 2018

Úspěch žďárských fachmanů.
Další budou Nové Mlýny

Napsali nám
Může něco takového urazit? Určitě ne
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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
� Zahradnictví u Chlubnů, pokud roční 
období dovolí, nabízí: ovocné a okrasné 
stromy a keře, růže, sadbu salátu a jiné 
zeleniny, substráty, rašelinu a hnojiva. 
Provedeme střih ovocných stromů. 
Projekty a realizace zahrad.
Otevřeno: 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

� 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

z04-skloE

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 

KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Kino Vysočina 

Pointy

Kultura Žďár n. S.

Knihovna M. J. Sychry        

Pátek 1. března
19.00 Peru - JumP N travel - pro-

jekce s přednáškou, 2D 
21.30 všechNo NeJhorší 2 - Mys-

teriózní (USA 2019, T 12+ 2D) 

Sobota 2. března
14.30 Jak vycvičit draka 3 - Ani-

movaný (USA 2019, ČD 2D)
17.00 ŽeNy v běhu - Komedie (Čes-

ko 2019, 2D)
19.30 bohemiaN rhaPSody - 

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

Neděle 3. března
14.30 leGo® Příběh 2 – Animované 

dobrodružství (USA / Austr. / Dán. / Kan. 
2019, ČD 2D)

17.00 co JSme komu zaSe udě-
lali? - Komedie (Franc. 2019, T 12+ 
2D)

Úterý 5. března
14.30 „Film Na SlePo Pro 

děti“...Nevíte na co jdete, nic neplatíte, 
můžete odejít. Kdo zůstane do konce, dá 
do klobouku, na co si film sám cení.

17.00 PSí domov - Rodinný (USA 
2019, ČD 2D)

19.30 Na Střeše - Drama komedie 
(Česko 2019, 12+ 2D)

Středa 6. března
17.00 Jak vycvičit draka 3 – 

Animovaný, opakování.
19.30 ŽeNy v běhu – Komedie, opa-

kování.
21.15 bohemiaN rhaPSody – 

Hudební, opakování.
24.00 caPtaiN marvel - Půlnoční 

předpremiéra: Akční Sci-Fi (USA 2019, T 
12+ 2D) 

čtvrtek 7. března
17.00 léto S GeNtlemaNem - 

Romantický (Česko 2019, ČD 2D)
19.30 caPtaiN marvel – Akční, 

opakování ve 3D

Pátek 8. března
17.00 zeleNá kNiha – Drama 

komedie (USA 2018, T 12+ 2D) 
19.30 caPtaiN marvel – Akční, 

opakování ve 2D

Sobota 9. března
14.30 ŽeNy v běhu – Komedie, opa-

kování.
17.00 colette: Příběh vášNě – 

Životopisný (V.Br. / USA 2018, T 12+ 2D
19.30 caPtaiN marvel – Akční, 

opakování ve 2D

Neděle 10. března
14.30 PSí veličeNStvo - Animova-

ný (Bel. 2019, ČD 2D)
17.00 zeleNá kNiha – Drama-

kome, opakování

čtvrtek 14. března
17.00  a 19.30 „oSkarový čtvr-

tek“ - Oceněné filmy 91. ročníku letoš-

ních Oskarů (více na webu a facebooku) 

Pátek 15. března
17.00 SkleNěNý PokoJ - Drama 

(Česko / Slov. 2019, ČD 12+ 2D)  
19.30 všechNo NeJhorší 2 - Mys-

teriózní (USA 2019, T 12+ 2D) 

Sobota 16. března
14.30 ŽeNy v běhu – Komedie, opa-

kování.
17.00 „Film Na SlePo“...Nevíte na 

co jdete, nic neplatíte, můžete odejít. Kdo 
zůstane do konce, zaplatí do klobouku, na 
co si film sám cení!

19.30 caPtaiN marvel – Akční, 
opakování ve 3D

Neděle 17. března
14.30 kouzelNý Park - Animova-

ný (USA 2018, ČD 2D)
17.00 Na Střeše - Drama komedie, 

opakování.

čtvrtek 21. března
14.30 „Bio senior“ ŽeNy v běhu - 

Komedie (Česko 2019,  ČD 2D)
17.00 maNŽelSké etudy: Nová 

GeNerace - Dokument (Česko 
2019,ČD 2D)

19.30 „Filmový klub“: kaFarNaum 
- Cannes 2018 Cena poroty, Zlatý glóbus 
nominace. Drama (Libanon / Francie / 
USA 2018,  T 15+ 2D)

Pátek 22. března
17.00 ŽeNy v běhu – Komedie, opa-

kování.
19.30 lovení - Komedie (Česko 2019, 

ČD 12+ 2D)

Sobota 23. března
14.30 Putování se sobíkem - Rodinný 

(Fr. / Fin. / Nor. 2018, ČD 2D)
17.00 lovení – Komedie, komedie.
19.30 ŽeNy v běhu – Komedie, opa-

kování.

Neděle 24. března
14.30 Jak vycvičit draka 3 – 

Animovaný, opakování.
17.00 Pašerák - Krimi (USA 2018, T 

2D)

čtvrtek 28. března
17.00 arctic: ledové Peklo - 

Drama (Island 2018, T 12+ 2D)
19.30 caPtaiN marvel – Akční, 

opakování ve 2D

Pátek 29. března
17.00 lovení - Komedie (Česko 2019, 

12+ 2D)
19.30 Pašerák - Krimi (USA 2018, T 

2D)

Sobota 30. března
14.30 dumbo - Rodinné fantasy (USA 

2019, ČD 2D)
17.00 SkleNěNý PokoJ - Drama 

(Čes. / Slov. 2019, ČD 12+ 2D)
19.30 my - Horor (USA 2019, T 15+ 

2D)

Neděle 31. března
14.30 dumbo - Rodinné fantasy, opa-

kování.
17.00 zraNěNá Srdce- Romantic-

ké drama (USA, Vel. Brit., Něm. 2019, T 
12+ 2D) 

březeN měSíc čteNářů 2019 
Již 10. ročník celostátní akce vyhlašuje 

Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR na podporu čtenářské gramot-
nosti (účast přes 400 veřejných kniho-
ven).

Po 4., st 6. a pá 8. 3., pobočka Nádraž-
ní

Prázdninové kvízy a soutěže pro děti

Po 11. 3., odd. pro dospělé čtenáře 
(DČ)

Knihovna seniorům

� Pořady pro děti
Dětské divadelní předplatné 
St 13. 3. 9.00 a 14.00; čt 14. 3. 8.45 a 

11.00, Městské divadlo / Divadlo ANFAS 
Praha

rákoSNíček a hvězdy - nepo-
sedný skřítek se vydává na své nebeské 
dobrodružství. Trvá 60 minut.

So 16. 3. 10.00, Městské divadlo
michal k  SNídaNi - Michal 

Nesvadba v pořadu pro děti. Trvá 60 
minut.

� Divadla 
dP Žluté
Po 4. 3. 19.00, Městské divadlo / Diva-

dlo Viola Praha 
volNoSt, rovNoSt, GaSt-

roNomie - Režie L. Engelová, hrají 
V. Kopta, S. Vrbická, M. Táborský. Proč 
Francouzi netloustnou, když je pro ně jíd-
lo skutečným náboženstvím? Rozkošné 
vyprávění anglického humoristy P. May-
leho.

Po 11. 3. 19.00, Městské divadlo
zdeNěk izer – Na PlNý coole 

– Vyprodáno.

dP zeleNé
Po 25. 3. 19.00, Městské divadlo / 

Klicperovo divadlo HK
radÚz a mahuleNa - Režie T. 

Krpianus, hrají J. Sklenář, K. Sedlárová, N. 
Holíková ad. Slavné české poetické dra-
ma.  

Út 26. 3. 20.00, Dům kultury 
vaNdráci - vaGamuNdoS – P. 

Liška, H. Révai a H. Bernard.

St 27. 3. 19.00, Dům kultury 
JaroSlav dušek - Povídání o zdra-

ví, životě a lásce. Hosté MUDr. Jan Vojá-
ček, CFMP a Radek Čihák s kytarou.

dP komorNí
čt 28. 3. 19.00, Městské divadlo / Stu-

dio DVA Praha 
vySavač: Režie P. Hartl, hraje B. Kle-

pl. Komediální ONE MAN SHOW o 
zamilovaném uklízeči z nákupního centra. 

� Koncerty
Pá 15. 3. 20.00, Dům kultury
kataPult - šťastné narozeniny!

Po 18. 3. 19.00, Městské divadlo 
FraNtišek Nedvěd & kapela tie 

break

� Festivaly
So 30. 3. 14.00, Dům kultury
FeStival víNa, II. ročník ( Jožka 

Šmukař a Horácká muzika).

� Výstavy
5. – 31. 3. Galerie Stará radnice
libor Salák / maGie Skuteč-

NoSti - Digitální fotografie. 
miloSlav čevela / rozkryté 

PodNěty - Dřevěné reliéfy 
Vernisáž út 5. 3. 17.00, uvede historik 

umění Jan Dočekal.
Otevřeno út – pá: 10.00-12.00 a 14.00-

17.00, so a ne: 14.00-17.00.

1. – 31. 3. Městské divadlo 
vySočiNa v obrazech hele-

Ny Puchýřové - Otevřeno hodinu 
před a během představení.

do 31. 3. Malá Galerie Stará radnice
výStava k 80. výročí za-

loŽeNí ŽĎárSkého hokeJe 
Otevřeno dle Informačního centra.

� Připravujeme
  2. 4. eNerGit a luboš aNdršt, 

Městské divadlo (MD)
  3. a 4. 4. dědeček oGe (KM I) 

MD 
  4. 4. Shylock (DP žluté) MD 
  8. 4. karel Plíhal MD, vyprodá-

rodinné centrum Srdíčko,
4. patro polikliniky

SeNior PoiNt
� Út a st (14.00–14.45) cvičte 

s námi: zdravotní cvičení vede Alena 
Vítková (nutné přihlášky)

� Út 5. 3. 9.30 osobní hygiena v 
životě seniorů: přednáška - lektor Jiří 
Javorský

� Pá 8. 3. (9.00–10.00) zdravotní 
monitoring: měření krevního tlaku a 
analýza tělesných hodnot váhou TANI-
TA BC - 545N.

� St 6. 3. alzheimer poradna (každá 
první středa v měsíci) objednávky na 
tel. 733 629 018.

Family PoiNt
� každá středa (15.00-15.45), při-

hlášky nejdéle den předem
děti v pohybu: cvičení dětí všech 

věkových skupin pod vedením fyzio-
terapeutky Aleny Vítkové (sportovní 
oblečení, láhev s pitím)

� Út 19. 3. 9.00 kabelkový jarmark: 
Výměna kabelek, batůžků a tašek – kus 
za kus. I nepoužívané kousky mohou 
udělat radost. 

� čt 28. 3. 16.00 zdravá obuv pro 
naše nejmenší: beseda v Srdíčku s 
fyzioterapeutkou Danou Chvojkovou 
o vývoji dětské nohy a výběru vhodné 
obuvi dle věkových kategorií. Hlídání 
dětí zajištěno. -red-

no
10. - 12. 4. StudáNka, MD
12. 4. citroN & tublataNka - 

Souboj rebelů, DK
15. 4. PráSkNi do bot (DP zele-

né) MD
17. a 18. 4. PutováNí S PaNto-

mimou (KM II) MD 
24. a 25. 4. ta Naše PíSNička 

(DDP) MD 
24. 4. ScreamerS, MD
27. 4. krySáci a ztraceNý lud-

vík, MD
28. 4. ŽítkovSké bohyNě (DP 

komorní) MD 
29. 4. čteNí ke kaFi, Cafe u tety 

Hany

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

8.00 – 9.30 lenka šimo: řecko – 
kréta a Santorini

10.00 – 11.30 Jiří libra: operní sbo-
ry

St 13. 3. 18.00
hiPhoP – erace: dokument z cyk-

lu Promítej i Ty!
Fascinující cesta souboru novozéland-

ských seniorů s věkovým průměrem 
téměř 90 let na hiphopovou taneční sou-
těž v Las Vegas.

Pá 22. 3. 
JoSeFSká Noc
�17.00 vzpomínky, které hladí duši: 

Jana Vejsadová, František Novotný - o 
vzpomínkách a jejich roli v životě člově-
ka, jejich zákonitostech i uložení v moz-
ku; o tom, jak příběh, verš nebo píseň 
dokáže vzpomínky z naší paměti vyvo-
lat... 

�19.00 Žďár a válečné námořnictvo: 
Stanislav Mikule

zdraví z přírody, aneb bylinky kolem 
nás: Hana Urbánková.

 �21.00 horácká muzika

Po 25. 3., odd. pro DČ
Knihovna seniorům
8.00 – 9.30 Jan Kuča - co je horácko
10.00 – 11.30 Jana hejtmánková - za 

ptáky města Žďáru

Po 25. – pá 29. 3. | odd. pro děti a mlá-
dež (DM)

děti, Pozor červeNá! Pořady 
pro MŠ, zajišťuje Policie ČR

Pá 29. 3. | odd. pro DM
Noc s andersenem - tradiční nocová-

ní v knihovně (pouze pro předem přihlá-
šené děti)

březen 2019 
zábavNé hádáNí: kvízy pro děti, 

odd. pro DM
burza čaSoPiSů: odd. pro DM, 

čítárna, pobočka Nádražní

výstavy:
Út 5. – pá 29. 3. Čechův dům, Galerie 

u Sychry
vrStveNí - obrazy Jana Hanuše

březen, odd. pro DM
kaPka ke kaPce, aNeb Samá 

voda… výstava skupinových prací žá-
ků 5. tříd žďárských škol z výtvarně-lite-
rární soutěže. Ve spolupráci s Vodáren-
skou akciovou společností. 



Klub kardiaků

Klub českých turistů

Senioři ČR

Batyskaf

Jazzmine club

Volejbal

Kam ve Žďáře Kopaná FC Žďár n.S.

Basketbal BK Vlci Žďár

Regionální muzeum

Víkendové služby 
stomatologů

Hokej SKLH Žďár n. S.
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Žďárské noviny

Hala TJ Bouchalky
So 9. 3. 18.00 BK Vlci – Lions Liberec, 

2. liga muži
Ne 10. 3. 10.00 BK Vlci – Kondoři Libe-

rec, 2. liga muži

Hala 2. ZŠ Stalingrad
So 2. 3. 17.00 BK Vlci „B“ – Kyjov, JM 

liga muži
Ne 3. 3. 9.30 BK Vlčice – Vysočina, liga 

juniorek U 19; 11.30 BK Vlci „B“ – Hodo-
nín, JM liga muži

So 9. 3. 15.30 BK Vlčice – Příbor, 2. liga 
ženy

Ne 10. 3. 9.30 BK Vlčice – Ostrava „B“, 
2. liga ženy; 13.00 Ostrava „B“ – BK Vlčice, 
2. liga ženy

So 16. 3. 16.00 BK Vlci – Nymburk „B“, 
liga juniorů U 19

Ne 17. 3. 10.00 BK Vlci – Jižní Supi Pra-
ha, liga juniorů U 19

So 23. 3. 17.00 BK Vlčice – Nymburk 
„B“, 2. liga ženy

So 30. 3. 9.00 BK Vlčata – Podolí, obl. 
přebor mini žáci U 13; 13.00 BK Vlčata – 
Znojmo, obl. přebor mini žáci U 13; 16.00 
BK Vlčice – Kyjov, liga juniorek U 19

Ne 31. 3. 9.30 BK Vlci – J. Hradec, liga 
juniorů U 19; 11.30 BK Vlčice – Tišnov, 
liga juniorek U 19.

V programu nejsou zahrnuty nadstav-
bové části 2. ligy mužů a JM ligy mužů. 
Rozlosování až v polovině března. Změna 
začátků utkání vyhrazena, více místní tisk a 
nástěnka na hale Stalingrad.Kulturní a hudební centrum, 

nám. Republiky 11
Út 5. 3.; St 6. 3.; Čt 7. 3. (19.00-

21.00)
KVíZ V BATySkafu: Sestavte tým 

max. 8 hráčů a zodpovězte 56 otázek. 
odměna pro vítěze.

Ne 3. 3. (18.00-20.00)
VIA DINARIcA: 1.400 km pěšky 

balkánskou divočinou. Promítání s Vác-
lavem Malinským.

(Dolní 30)
Ne 3. 3. 18.00 MoJe PAcIfIcKá 

HřeBeNoVka: autorské čtení Moniky 
Benešové

Po 4. a 11. 3., 19.00 JAZZMINe KVíZ: 
vzdělávací akce

Čt 7. 3. 19.00 TATABAND
Čt 14. 3. 18.00 JAM SeSSIoN
So 16. 3. 20.00 fraNTIŠeK DVořáK 

- PIANo
Čt 21. 3. 19.00 BlueSMINe TRIo
Út 26. 3. 20.00 NAJPoNK TRIo
So 30. 3. 20.00 HoNZA NoVáK ZA 

PIANeM

Kultura
(SE.S.TA)
Pá 8. 3. (19.00-21.30); So 9. 3. (16.00-

21.40), Zámek Žďár
Za ZdMI STřEdOVěKéHO KLáš-

TEra - Večerní hrané prohlídky nás přene-
sou do období vzniku kláštera ve 13. století. 
Setkání se členy první mnišské komunity...

(SK Axiom orBiTt)
Po 11. 3. 19.00, RK Na Farských
ŽďáRSKé INTeRfeReNce: MAtt 

loNg TRIo - Kapela se čtyřmi nomina-
cemi na British Blues awards 2018. Hrají 
trochu rockovější britské blues...

(ŘK farnost, Žďár 2)
So 16. 3. (19.00-21.00) kostel sv. Jana 

Nepomuckého na ZH
NIKoDéMoVA Noc: kostel otevřený 

k tichému večernímu rozjímání, modlitbě 
či duchovnímu rozhovoru.

(2. ZŠ)
St 20. 3. 16.00, tělocvična 2. Zš
ZPíVáMe PRo uNIcef: Sbory 2. Zš 

se připojí k charitativní akci, v níž zazpí-
vá 177 sborů na 65 koncertech v celé ČR. 
Srdečně zveme posluchače a bývalé zpěvá-
ky.

(CČSH)
Čt 21. 3. 17.00, Husova kaple Kopečná 

13
„cHRáM uPRoSTřeD TRŽIŠTě“ - 

Povídání o meditaci a spiritualitě při autor-
ském večeru s Jurajem Jordánem dovalou. 
Spisovatel, hudebník a biskup Církve čes-
koslovenské husitské. 

(Klubová akce)
Pá 29. 3. 19.00, RK Na Farských
VoJTAANo: Herec a stand-up komik 

Vojta Záveský (animovaný klip Budulínek 
vs. Galantní Jelen z roku 2016).

Sporty
(TJ Žďár n. S.)
Pá 1. 3. (9.00-14.15) sokolovna
PřeBoR ŠKol V ŠAcHu: Krajské 

kolo družstev Zš a Sš. 

(Active–SVČ)
Pá 15. 3. (8.45-12.30) sál active-SVČ, 

Horní 2
TANeČNí SouTěŽ Ve VolNýcH 

SeSTAVácH: Soutěž tanečníků ve vlast-
ních choreografiích. 

(TJ Žďár n. S.)
Ne 24. 3. (9.30-20.00) Sportovní hala 

Bouchalky
ŽďáRSKá SNěŽeNka: 17. roč-

ník mezinárodní soutěže jednotlivkyň v 
moderní gymnastice.

(Sportis, p. o.)
VeřeJNé BRuSleNí: zimní stadion.
Ne 3. 3. (16.15-17.45)
Po 4. 3. (10.00-11.30)
Út 5. 3. (10.00-11.30)
St 6. 3. (10.30-12.00)
Čt 7. 3. (10.30-12.00)
Pá 8. 3. (10.30-12.00)
Ne 10. 3. (10.30-12.00)
Více o bruslení na www.sportispo.cz -  
Rozvrh sportovišť. 

Čt 14. 3. 14.00, budova Hasičské 
pojišťovny, Komenského 1 

VýRoČNí ČleNSKá ScHůZe: Při 
prezenci (13.30-14.00) lze zakoupit člen-
skou známku ZO SPCCH v ČR Žďár n.S. 
na rok 2019 a zaplatit účastnický poplatek 
do Mosonmagyováru a na zájezd do Zno-
jma.

Čt 21. 3. 10.00, nám. Republiky č. p. 64
„ MíSTo SeTKáNí – VelIŠ“: Pozvání 

do Rezidence Veliš a setkání s Ing. Vlastou 
Ulrichovou. 

Čt 28. 3. 15.00, ul. Nádražní 46
BoWlINg INgoT: vedoucí M. Hrdi-

nová 

Více o programu a prezentace akcí minu-
lých na: www.civilky.cz/zo-zdar

fc Žďár n. S., stadion Bouchalky
Fotbalový klub srdečně zve na první jar-

ní zápasy o mistrovské body. Více na www.
fczdas.cz

MISTRoVSKá KoPANá
Muži A - divize

Ne 31. 3. 10.15 ZR - TKZ Polná

Muži B - 1. A tř. Krajská soutěž
So 23. 3. 15.00 ZR.- FC Jaroměřice n. R.

Dorost st. + ml. - divize
So 16. 3. 10.15 + 12.30 ZR - FC Pelhři-

mov
Ne 24. 3. 10.15 + 12.30 ZR - RSM 

Hodonín

Žáci st. u 14 + u 15 divize
So 23. 3. 10.00 + 11.45  ZR - SL. H. Brod
So 30. 3. 10.00 + 11.45 ZR - FC Znojmo

Žáci ml. u 13 + u12 žákovská liga
Ne 24. 3. 15.00 ZR - SK Prostějov

Zahajujeme jarní vycházky:
Ne 24. 3. Nedvědice – po naučné 

stezce kolem Pernštejna (7 km) 10.20 
nádraží

Ne 31. 3. Nové Veselí-Žďár po cyklo-
stezce (7 km) 12.50 nádraží

*Máme novou webnodovou stránku. 
aktuální informace se dozvíte na odka-
zu: seniori-zdar8.webnode.cz

2. 3. Hlinsko – Vortová (14 km) 7.15 
nádraží Čd

9. 3. Vrbčany – Pečky (12 km) 7.15 
nádraží Čd

16. 3. Tišnov – Brusná (15 km) 8.15 
nádraží Čd

23. 3. Zahájení „Jarní turistiky KČT“ 
Humpolec (15 km)7.15 nádraží Čd

30. 3. Havlíčkův Brod (15 km) 7.15 
nádraží Čd

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

Necovaný svět
Ještě do 24. března můžeme na Tvrzi 

obdivovat ruční techniku síťkování, zvanou 
necování. Podomácká výroba je spojena se 
Žďárem díky Vavřínu Krčilovi, vynálezci 
tašky síťovky. 

Výstava se koná u příležitosti stého výro-
čí počátku jeho živnotenského a obchod-
nického působení v obci Zámek Žďár. 
Seznámí nás i s jeho manželkou a spolu-
pracovnicí Marií Leopoldovou ze Stržano-
va, ukazuje mnoho zajímavých předmětů 
z muzejních i soukromých sbírek včetně 
několikametrové výšivky Horácká svatba. 
„Zpravidla ve čtvrtek a v pátek provází výsta-
vou paní Jarmila Krejčová, která vám může 
na místě necování ukázat a jeho základy i 
naučit,“ zve historik Stanislav Mikule.

Hoříme hokejem
až do 31. března můžeme v malé výstav-

ní síni Staré radnice hořet hokejem (vstup 
zdarma z boku budovy od IC). Výstavu k 
80. výročí organizovaného hokeje v našem 
městě připravil SKLH Žďár n. S. ve spolu-
práci s Regionálním muzeem. 

„Prohlédnete si zde fotografie z dob dáv-
ných i velmi nedávných, ale nechybí ani něk-
teré zajímavé propriety ze žďárské hokejo-
vé síně slávy a propagační předměty,“ nabízí 
Stanislav Mikule. Otevírací doba: Po – Pá 
(8.00–12.00) a (13.00–17.00), So (9.00–
12.00), Ne – zavřeno. 

Osudy vojáků 81. pluku
V pátek 1. března zazní od 16 hodin v 

Moučkově domě přednáška Radima Kapa-
víka s názvem Osudy vojáků 81. (jihlavské-
ho) pluku na ruské frontě v letech 1914–
1918. 

autor povypráví o vítězstvích a porážkách 
pluku, do kterého rukovali mnozí muži ze 
Žďáru, Jihlavy a Třebíče, o místech jeho 
pobytu a bojů na dnešní Ukrajině, v Polsku 
a na Slovensku. „Zajímavé vyprávění bude 
doprovázeno bohatým obrazovým a mapo-
vým materiálem. V závěru se můžete před-
nášejícího zeptat i na své předky, pokud byli 
do války odvedeni,“ nabízí historik Miloslav 
Lopaur. -red-

Sportovní hala Bouchalky
So 9. 3. 9.00 a 13.00 Liberec (2. liga - 

ženy)
So 9. 3. 11.00 a 15.00 Hronov (2. liga - 

muži)
So 23. 3. 9.00 a 13.00 ČVUT Praha (2. 

liga - ženy)
So 23. 3. 11.00 a 15.00 H. Brod (2. liga 

- muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 16. 3. 10.00 a 13.00 Okrouhlice 

(krajský přebor – muži)
Ne 17. 3. 9.00 Světlá, štoky (kraj. pře-

bor – st. žákyně)
So 23. 3. 9.00 a 11.00 KCTM Vysočina 

(kraj. přebor – juniorky)
So 30. 3. 10.00 a 13.00 Náměšť (kraj. 

přebor – kadetky)
Ne 31. 3. 10.00 a 13.00 H. Brod (kraj. 

přebor – junioři)

2. a 3. 3. MuDr. Ivo chytrý, Libušina 
174, Svratka (732 642 160)

9. a 10. 3. BlADeNT s.r.o., Vratislav. 
nám. 449, N. Město n/M (566 616 904)

16. a 17. 3. MDDr. Věra Šírová, Vra-
tislav. nám. 12, N. Město n/M (566 616 
901)

23. a 24. 3. MuDr. olga Semerádová, 
Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)

30. a 31. 3. MuDr. Beáta Bílková, Stro-
jírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

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

Muži – 2.liga 
PRograM PlAy-off 2019 

Čtvrtfinále
1. zápas - so  2. 3. (17.30)
2. zápas - po  4. 3. (18.00)
3. zápas - st  6. 3. (18.00)
4. zápas - pá  8. 3. (18.00)
5. zápas - ne 10. 3. (17.30)

Semifinále
1. zápas - st 13. 3. (18.00)
2. zápas - pá 15. 3. (18.00)
3. zápas - ne 17. 3. (17.30)
4. zápas - út 19. 3. (18.00)
5. zápas - čt 21. 3. (18.00)

finále
1. zápas - ne 24. 3. (17.30)
2. zápas - út 26. 3. (18.00)
3. zápas - čt 28. 3. (18.00)
4. zápas - so 30. 3. (17.30)
5. zápas - po  1. 4. (18.00)

Časy jsou platné pro domácí zápasy 
SKLH Žďár n. S. Případné postupy do dal-
ších kol na www.hokejzr.cz

elIoD extraliga dorostu 
Čt 7. 3. 16.00 ZR - BK Ml. Boleslav
Čt 14. 3. (čas zatím neurčen) ZR - HC 

dukla Jihlava

Nábor malých hokejistů a hokejistek: 
Tréninky každou so a ne dopoledne. Ve st 
dle rozpisu ledu (více na: www.hokejzr.cz)

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice (sta-
čí i lyžařské), přilba (i cyklistická). Veške-
ré tréninky jsou zdarma, možnost bezpl. 
zapůjčení výstroje.
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