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Městské
bytovky budou 

na Sázavské
V ulici Sázavská na Klafaru mají 

stát dva bytové domy města. Na rad-
nici právě vzniká studie na výstav-
bu. První je dům se závazky a druhý 
dům dostupného bydlení.

Jak informuje místostarosta Josef 
Klement, na dům se závazky letos 
půjde z Fondu bydlení částka do 20 
mil. Kč a zbytek investice pokry-
jí finance vybrané od budoucích 
nájemníků (potenciálních vlastní-
ků bytů). V domě bude od 16 do 20 
bytů.

„Kritéria chceme nastavit dle poptáv-
kového řízení a přijatelně i pro mladší 
rodiny, které nedosáhnou na hypoté-
ku,“ říká místostarosta. Začátek stav-
by závisí na rychlosti výběrových 
řízení. 

Ve věci dostupného bydlení město 
eviduje poptávku po bytech 2 + 1 o 
velikosti 40 – 50 m2. Dle Josefa Kle-
menta půjde o nájemní byty, čímž 
město rozšíří svůj bytový fond. Bude 
tu vyšší standart bytů než na svobo-
dárnách. Město tak chce reagovat 
hlavně na poptávky osamělých žen 
s dítětem. -lko-

Záchrana života není věda. Tak se 
jmenoval kurz první pomoci, kte-
rý v lednu zaujal téměř sedmdesát 
účastníků interaktivního podvečera 
v Knihovně Matěje Josefa Sychry. 

Žďárští zástupci Českého červené-
ho kříže představili novinky v posky-
tování laické první pomoci a připo-
mněli hlavní pravidla, která bychom 
měli znát všichni. Díky vybavení ško-
litelů si lidé ke každému tématu ihned 
vyzkoušeli praxi. A tak jsme si osvěži-
li, jak podat první pomoc dospělým, 
dětem, ale i kojencům.

V úvodu ředitelka Oblastního spolku 
ČČK Irena Polednová informovala o 

zásadách správného přivolání pomoci. 
Na praktických nahrávkách z dispečer-
ského centra ZZS demonstrovala nej-
častější chyby, které ve stresu děláme.

Informovala také o moderní aplikaci 
„záchranka“, kterou si můžeme zdarma 
stáhnout do chytrého mobilu. Aplika-
ce dokonce vyhledá naše souřadni-
ce a pomoc k nám dorazí i v případě, 
kdy již nemůžeme sami komunikovat. 
Stačí jen zmáčknout ikonu s křížkem. 
Dodala však, že aplikace zatím nemá 
dětskou pojistku a musíme tedy dbát, 
aby nedošlo k nechtěnému spuštění. 
Zájemci si také vyzkoušeli resuscitaci 
s použitím automatizovaného externí-

ho defibrilátoru.
Ze zásad první pomoci je dobré si 

pamatovat, že přivolaným záchraná-
řům musíme umožnit volný přístup 
(otevřít dveře, zajistit psa a mít správ-
ně adresu). Jistě se nám při poskyto-
vání první pomoci bude lépe dařit ve 
dvou. Když jsme na to sami, zachovej-
me klid. Mobil si přepněme na hand-
sfree, zůstaňme na příjmu, dodržujme 
pokyny dispečera. Nikdy neukončuj-
me hovor jako první. Při srdeční zásta-
vě resuscitujeme do momentu, než to 
od nás převezmou záchranáři. 

Bezvědomí znamená pro postižené-
ho bezprostřední ohrožení života. Člo-

věk nereaguje na oslovení ani na boles-
tivé podněty a resuscitaci se nebrání. 
Pozor na možné dušení po zapadnutí 
jazyka či vdechnutí žaludečního obsa-
hu. Proto ihned zajistíme dýchací ces-
ty opatrným záklonem hlavy. Provádí-
me masáž srdce, a např. u utonulých, 
otrávených a dětí ji doplňujeme umě-
lým dýcháním. Po 30 stlačeních dva 
umělé vdechy. Srdce masírujeme v ryt-
mu písničky Rolničky, rolničky...

U dětí první minutu resuscitujeme, 
pak voláme záchranku. U kojenců 
umělé dýchání provádíme lehce přes 
nos i ústa, srdce masírujeme pomocí 
dvou prstů. Více na webu ČČK . -lko-

ZÁSADY první pomoci si osvěžili zájemci v knihovně. Při nácviku resuscitace je vedla ředitelka ČČK Irena Polednová.
 Foto: Lenka Kopčáková

Zvládnout první pomoc je důležité
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Starší a handicapovaní obyvate-
lé Vysočan a Kláštera již asi pátým 
rokem volají po vybudování nástup-
ních ostrůvků na zastávkách MHD 
v ul. Vnitřní, Květná a hlavně Stu-
dentská u městské polikliniky.

Tam kvůli chybějícímu zvýšené-
mu chodníku a velké mezeře mezi 
posledním schodem autobusu lidé 
s berlemi obtížně vystupují. Často 
to bez pomoci nezvládnou. Navíc 
nakročí rovnou mezi zaparkované 
vozy na této zastávce MHD. 

To pokládají senioři za nedůstoj-
né. Mnozí ve svém produktivním 
věku strávili stovky hodin brigád 
při budování města. Dnes je pro ně 
MHD často jedinou možností, jak 
se dostat k lékaři či na nákup. Jenže 
nastupování a vystupování z autobu-
su je pro ně trauma.

O problému naši redakci informu-
je 85letý Josef Málek z Vysočan, kte-
rý se věcí zabývá už přes pět let. Ale 
jak říká, zatím bez úspěchu. 

V červnu 2016 sehnal 517 podpisů 
od žďárských seniorů a handicapo-
vaných občanů pod petici s názvem 
Nástupní ostrůvky zastávek MHD 
v ulicích Květná, Vnitřní, Wonkova, 
Studentská. Petice byla adresována 
zastupitelům města. 

„Žádali jsme vybudování nástup-
ních ostrůvků na jmenovaných zastáv-
kách MHD. Ale bez odezvy,“ říká pan 
Málek. A tak se vydal na úřad a začal 
se zajímat. Dva pracovníci MěÚ 
s ním projeli trasu daného spoje 
MHD a on jim ukázal, co důchodci 
žádají. Dokonce si prohlédli i vzoro-
vou zastávku MHD Bezručova – sta-
dion, která v petici slouží jako dobrý 
příklad nástupního ostrůvku. „Říka-
li, že na Květné by vybudování nástup-
ních ostrůvků neměl být problém, horší 
že to bude v ul. Vnitřní, na straně byto-
vek,“ vzpomíná aktér. 

Pak věc na rok utichla. V červenci 
2017 proto Josef Málek znovu na-
psal, tentokrát starostovi města. „Na 
dopis mi odpověděl po tři čtvrtě roku 
velmi stručně, že jmenované zastávky 
se projektují a předpoklad realizace je 
rok 2019,“ uvádí senior. 

Asi před dvěma lety se konala v 
kině Vysočina beseda se zástup-
ci MPSV na téma Podpora seniorů. 
Josef Málek nechyběl. „Dr. Kružíko-

vé jsem předal náš podnět. Posunula jej 
na Kraj Vysočina,“ konstatuje. Vytr-
valý muž se v dubnu 2018 obrátil i 
na ombudsmanku Annu Šabatovou 
v Brně. „Ale odpověděla, že ona s tím 
nemůže nic dělat, že to musí vyřešit 
žďárský úřad. Jediné, co máme, je ona 
stručná písemná odpověď minulého 
pana starosty Navrátila. Něco v ní ale 
slibuje,“ očekává Josef Málek. 

Na besedy s občany pořádané rad-
nicí prý dochází pravidelně, naposle-
dy byl na podzim, kdy diskuzi opět 
stočil na nástupní ostrůvky. „Často 
nám říkají: Tady to nejde, tam vede 
kabel... Jenže skoro všude vedou kabe-
ly a všechna možná potrubí. Podle mě, 
jestli je chodník o 15 cm vyšší, nemá na 
nic žádný vliv,“ nedá si vymluvit Josef 
Málek.

Nejvíc prý jej štve právě situace 
u polikliniky, kam cestují nemoc-
ní a hůře pohybliví lidé z Kláštera a 
Vysočan. „Přitom na druhé straně u 
Průmyslovky zvýšený chodníček zůstal 
a nastupuje se tu hned lépe,“ vítá seni-
or.

Ví o tom, že město plánuje posun 
zastávky a vytvoření zálivu pro dva 
autobusy směrem k Lidlu, také, že to 
je složité. Jak senioři v petici navrhu-
jí, situace by se možná vyřešila bez 
velkých finančních nákladů. „Stačilo 
by jmenovitě na zastávce u polikliniky 
zvednout pár obrubníků a za ně nasy-
pat obalovanou drť!...“ uvádějí.

„Víte, někteří lidé, co mi petici pode-
psali, se už nápravy nedožili. Trvá to 
moc dlouho. Žijeme ve čtvrti Vysočany 
téměř šedesát roků a věk většiny spolu-
občanů se dnes pohybuje kolem osmde-
sátky,“ podotýká Josef Málek.

Zrovna tak upozorňuje na pro-
blém zastávky MHD na Wonkově 
ulici, kde od poslední rekonstrukce 
vede na straně řeky chodník. „Jenže 
autobus zastavuje až v místě, kde už 
chodník není. Po dešti tu bývá velká 
kaluž a cestujícím nezbývá, než do ní 
vstoupit. Stačilo by posunout zastáv-
ku k chodníku a bylo by to vyřešené,“ 

míní. 
Nyní pan Málek veškerou doku-

mentaci předal naší redakci. „Já 
skoro v 85 letech zatím do autobu-
su nastoupím, ale hůře jsou na tom ti 
s berlemi a se zhoršenou pohyblivos-
tí,“ lituje ostatní. Končí leden 2020 
a nic se zatím nezměnilo. Přesto 
senioři stále doufají v pomoc města. 

Od komunálních voleb v listo-
padu 2018 pracuje pro Žďár nad 
Sázavou obměněné zastupitelstvo 
města. Zástupci jednotlivých poli-
tických klubů odpovídají na otázku 
ŽN k problému na str. 6.

VZOROVÁ zastávka MHD Bezručova – stadion, kde se díky zvýšenému chodní-
ku seniorům lépe nastupuje. Foto k tématu: Lenka Kopčáková

Senioři volají po nástupních ostrůvcích

Nová možnost se otevírá měst-
ským nájemníkům, jejichž užívaný 
byt neprošel od roku 1995 celkovou 
opravou.

Pokud splňují podmínky města, 
mohou dosáhnout modernizace bytu 
až za 250 tisíc Kč. To obnáší výměny 
rozvodů, bytového jádra a sociálního 
zařízení, kuchyňské linky i podlaho-
vých krytin. Vše uhradí město. 

Loni v listopadu totiž rada měs-
ta schválila rozšířené podmínky pro 
pronájem a rekonstrukce bytů ve fon-
du města. „Nově je tu klauzule o vyhla-
šování záměrů nejen pro nové uchazeče, 
ale šanci mají i stávající nájemníci, kte-
ří bydlí v nerekonstruovaných obecních 
bytech,“ přibližuje místostarosta Josef 

Klement (KDU-ČSL) novinku v pra-
vidlech.

V kritériích stojí, že o rekonstrukci 
bytu mohou požádat nájemníci, kteří 
městský byt obývají nejméně pět let, 
za celou dobu nemají s městem ani 
s realitní kanceláří žádné pohledávky 
a žádný soudní spor. Také ve všech 
agendách MěÚ musí mít vše srovná-
no a jimi užívaný byt od roku 1995 
neprošel celkovou opravou.

Nynější nabídka platí aktuálně pro 
svobodárny v ulicích Brodská a Revo-
luční, na byty 1 + 1 vel. 31 m2, jejichž  
nájemníci se mohou na záměr přihlá-
sit tím, že vyplní formulář a podají 
žádost. Bytová komise ve spolupráci 
s majetkoprávním odborem vyhod-

notí, zda nemá nájemník žádné dluhy 
a doporučí radě města umístit jej pře-
chodně do jiného zrekonstruovaného 
bytu. 

U něho „doma“ zatím proběhne 
rekonstrukce, která dle informace 
Technické správy budov potrvá tři až 
čtyři týdny. 

„Nájemník se může rozhodnout, zda 
v bytě, kam bude přechodně přestě-
hován, zůstane, nebo se vrátí do bytu 
původního – nyní zmodernizovaného,“ 
vysvětluje Klement. 

Město Žďár n. S. má ve svém byto-
vém fondu kolem 600 bytů, z toho 
asi polovinu tvoří domy s pečovatel-
skou službou a domovy klidného stá-
ří. Na svobodárnách č. 1 – 7 je 243 

malometrážních bytů. Rekonstrukcí 
již prošlo 182 a 61 bytů na ni tepr-
ve čeká. Někde nebyla oprava uvnitř 
bytů provedena 30 až 40 let.

Název „svobodárny“ se s těmito 
bytovými domy táhne již od dob pří-
livu nových pracovníků Žďasu v 60. 
letech 20. století. Na svodárnách začí-
nala nejedna žďárská mladá rodina. 

Společné prostory domů byly často 
již v dezolátním stavu. Jak Josef Kle-
ment říká, o ty se stará město a došlo 
k výraznému zlepšení a vymalování. 
Zrovna v lednu se prý konala schůz-
ka kolem svobodárny č. 6. „Opláštění 
a výměnu oken svobodáren město řeší 
v rámci zateplení celého domu,“ dodává 
místostarosta. -lko-

Modernizace pro nájemníky svobodáren

TÉMĚŘ 85letý Josef Málek již roky 
bojuje za nástupní ostrůvky na žďár-
ských zastávkách MHD. 

KRITIZOVANÁ zastávka Studentská u polikliniky, kde lidé ve všední dny vystu-
pují rovnou do zaplněného parkoviště. 
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Druhý život věcem. Tak se jmenu-
je projekt Nového Města na Moravě 
s cílem opětovného využití starých, 
ale stále funkčních věcí.

Jedni lidé je už doma nepotře-
bují, druhým mohou ještě dobře 
posloužit a životní prostředí tolik 
netrpí. Věci totiž neskončí v odpa-
du. Sociálně slabším rodinám nebo 
začínajícím manželstvím může tak-
to snadno pořízený starší nábytek, 
nádobí, hračky či sportovní vybavení 
pomoci začít lepší život.

Občané města i rekreanti mohou 
zdarma odevzdat nepotřebné funkč-
ní věci do sběrného dvora v areálu TS 
služeb na Soškově ulici, kde pracovníci 
použitelné věci roztřídí a uloží. 

Když si zájemce vybere, za věc vloží 
symbolický dar do uzamčené poklad-
ničky. Akce Druhý život věcem se však 
nevztahuje na elektroniku, pracovní 
elektrické nástroje a další elektrozaří-
zení. Radnice uvažuje o internetové 
nabídce věcí, kde by si zájemci předem 
vybrali a pak jeli najisto.  -lko-

Co jedni nepotřebují, 
druhým ještě poslouží
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Město řeší rozkopání nedáv-
no opravené ulice Mánesova 
kvůli trhlině na vodovodním 
potrubí. Nově bude ostražitěj-
ší.

� Lenka Kopčáková

V nově zrekonstruované ulici 
Mánesova se koncem loňského roku 
vyskytla havárie vodovodu a v před-
vánočním období bylo nutné povr-
chy znovu rozkopat. Taková událost 
se v minulém zastupitelstvu měs-
ta (12. 12.) neobešla bez odezvy. 
Živou diskuzi otevřel Josef Klement 
(KDU-ČSL). 

Volené zástupce občanů nejvíce 
nadzvedlo, že k havárii došlo i přes 
pečlivou přípravu celkové rekon-
strukce sídliště Vodojem. Město 
v dostatečném předstihu oslovilo 
všechny správce sítí, zda jsou jejich 
podzemní rozvody v pořádku, nebo 
zda se k městské rekonstrukci ulic 
připojí. Ideou bylo vše udělat při tzv. 
jednom bahně. 

Město chtělo začít právě ulicemi 
Kavánova a Mánesova. Plynaři se 
vyjádřili, že v této části sídliště plyn 
nevede a Svaz vodovodů a kanaliza-
cí (SVK) Žďársko situaci vyhodno-
til, že infrastruktura je tu v pořádku. 
„Začali jsme tedy od této části a jako 

první prošly rekonstrukcí povrchů jme-
nované ulice,“ ohlíží se místostarosta 
Klement. 

Informaci o poruše obdržela tehdy 
z Vodárenské a.s. Dagmar Zvěřinová 
(ČSSD) z titulu předsedkyně SVAK. 
Jak pak kolegy zastupitele informo-
vala, příčinou havárie byla nejspíš 
bodová trhlina na potrubí, k níž 
mohlo dojít vlivem zemních a povr-
chových prací, např. kvůli zatížení, 
hutnění, popř. při nějakém sesuvu 
půdy. Jak uvedla, porucha v Máneso-
vě ul. je formou minimální. „Tako-
vé poruchy na potrubí jsou četnější při 
přechodu počasí z podzimu na zimu, a 
pak ze zimy na jaro, kdy podloží pra-
cuje, “ vysvětluje.

Nešťastný je podle předsedky-
ně SVK Žďársko fakt, že musel být 
zničen nový povrch komunikace. 
„Bohužel nyní přes zimu nejedou oba-
lovny a nezbývá než odkrytý povrch 
provizorně zapravit a dokončit jej až 
na jaře,“ uvedla Zvěřinová při pro-
sincovém zastupitelstvu.

Vodárenská a. s. dle předsedkyně 

SVK na jednání s městem docháze-
la pravidelně a opakovaně deklaro-
vala, že v případě rekonstrukce ulice 
Mánesova není třeba potrubí měnit. 
Má za sebou 40 let provozu a to dle 
vodařů není konec životnosti, pro-
tože daný materiál má vydržet 70 let. 
„I dnes si VAS stojí za tím, že materiál 
je kvalitní a v plné síle,“ dodává před-
sedkyně. Sama prý byla pro výměnu 
potrubí před rekonstrukcí povrchů. 
Nicméně ve „vodařském“ plénu zví-
tězila varianta, že v lokalitě se zaříze-
ní vyměňovat nebude. 

Dle vysvětlení Zvěřinové jde o 
sítě budované těsně před revolu-
cí a VAS, a.s., která navázala na Jm. 
vodárny si rozhoduje operativně, 
co už je „zralé“ na rekonstrukci a co 
ještě ne. „Požadavků je totiž obrov-
ské množství. Jsou i obce, které chtějí 
výměnu i za cenu, že se samy budou 
podílet,“ připomíná Zvěřinová.

„Argument, že i po 40 letech a při 
nastalé poruše je materiál v pořádku, 
mi připadá poněkud zvláštní,“ vyjád-
řil pochyby i dalších kolegů starosta 
Martin Mrkos (Žďár- ŽM). 

Radnice pověřila svého zástup-
ce v SVK Žďársko Radka Zlesáka 
(ANO 2011), aby zjistil, proč sva-
zek a provozovatel nepočítal s touto 
investicí. Zlesák chce na předsednic-

tvu SVK Žďársko prosadit přehod-
nocení stavu částí vodovodů, které 
mají zůstat. 

„V dnešním důsledku správce sítě, 
na kterého my máme největší vliv, toto 
zanedbal. Nechal síť za poločasem své 
životnosti v zemi, kde byla provedena 
celková rekonstrukce povrchů,“ konsta-
tuje Zlesák. Obává se potíží, až začne 
rozmrzat půda. Nad vodovodním 
potrubím se při pokládání povrchů 
zhutňovalo a vibrovalo.

Město rozhodlo, že v ulici Máneso-
va bude trvat na obnovení povrchu 
v celé šíři, aby byla komunikace uve-
dena do naprosto perfektního stavu. 
Jde o asfalty a dlažbu na chodnících.

Jak místostarosta Josef Klement 
informuje, zbytek rekonstrukce síd-
liště Vodojem bude v letošní stavební 
sezóně pokračovat podle plánu, jak 
byla akce vysoutěžena. Tedy v něko-
lika etapách, ale jako jediná stavba.

„Oprava začne od ulice Špálova, 
povede vrchní částí Vodojemu, aby se 
zase vrátila do spodní části sídliště, kde 
už vodovod měněn byl,“ uvádí Kle-
ment. 

(Celou diskuzi zastupitelů si lze 
poslechnout na webu města, v zázna-
mu ZM 12. 12. 2019 – bod Různé). 

Příčinou havárie byla trhlina potrubí

Oprava na Vodojemu 
pojede dle plánu

Koncem minulého roku nás 
zastihla velmi smutná zpráva. Dne 
26. 11. 2019 zemřela ve věku 64 let 
po delší nemoci Mgr. Zora Černá. 
Naše bývalá kolegyně, dlouholetá 
ředitelka Státního okresního archi-
vu Žďár nad Sázavou. 

Svůj život měla s okresním archi-
vem spojen po více než čtvrtstole-
tí. Když 1. 3. 1987 ještě jako Zora 
Prokešová vstoupila do jeho služeb, 
ocitla se na zámku. Žďárský okresní 
archiv sídlil v několika místnostech 
státního zámku. Nutno dodat, že v 
místnostech nevyhovujících a vlh-
kých. Život žďárských archivářů roz-
hodně nebyl jako v pohádce. Odpo-
vědnost za chod a zajištění archivu 
brzy padla na bedra nové archivář-
ky. Dosavadní ředitel Jiří Petrlík byl 
dlouhodobě nemocen a odešel do 
penze. Vedením archivu byla pově-
řena Zora Prokešová a 1. 8. 1989 se 
stala oficiálně jeho ředitelkou. 

Už v roce 1988 započala náročná 
rekonstrukce archivních depozi-
tářů a posléze i kanceláří archivu, 
ukončená r. 1991. 

Aktuálně vyvstala potřeba zajistit 
odpovídající prostorové podmínky 
pro znovuotvíranou pobočku Okr. 
archivu ve Velkém Meziříčí. Též 
sídlila na zámku a též v nevyhovu-
jících podmínkách. Agilní ředitel-
ce se podařilo pro pobočku získat 
nové prostory v budově Agropod-
niku. A tak od dubna do června 
1991 probíhalo velké vyklízení a 
stěhování. Meziříčská pobočka ote-
vřela 1. 7. 1991. 

A začalo se blýskat na časy i pro 
centrálu archivu ve Žďáru n. S. 
V roce 1992 získal archiv příslib 
vlastní budovy (na ulici U Malého 
lesa po bývalém okresním podni-
ku služeb). Na podzim 1993 začala 
rekonstrukce a v létě 1994 se archiv 
stěhoval do nového. Otevřel 1. lis-
topadu. 

Starosti se sháněním nových pro-
stor a jejich rekonstrukcí či se stě-
hováním metráků a metráků archi-
válií, za přispění vlastních paží, ještě 
navýšil zesílený zájem veřejnosti o 
archiv. Sametová revoluce otevře-
la cestu k odčinění starých křivd – 
soudním rehabilitacím a restitucím, 
k nimž byly hojně hledány podkla-
dy v archivních dokumentech. Pro 
žďárský okresní archiv a hlavně 
jeho ředitelku byl přelom 80. a 90. 
let min. stol. časem velmi činoro-
dým a plným změn, které naštěstí 
přinesly i významné posílení per-

sonálního stavu archivu. 
Ve srovnání s touto dobou se 

mohlo Zoře Černé zdát následu-
jících dvacet let jako pohádka, i 
když naplněná běžnou prací archi-
váře. K ní se přidalo i působení v 
redakční radě vlastivědného sbor-
níku Západní Morava, na jehož 
založení se r. 1997 podílela, a také 
v něm publikovala. Navázala tak 
na své dřívější působení v redakční 
radě Zpravodaje města Žďáru n. S. 
a své články ve Zpravodaji i okresní 
Vysočině. 

Mgr. Zora Černá svoji aktivní 
archivní činnost ukončila v závě-
ru roku 2015 odchodem do penze. 
Nemilosrdný osud jí však nedopřál 
dlouhá léta odpočinku při milova-
ných procházkách. 

Milá Zoro, stále vzpomínáme! Za 
současné i bývalé žďárské a velko-
meziříčské archiváře

 Vít Křesadlo

Zora Černá
* 5. 4. 1955
† 26. 11. 2019

Odešla archivářka Zora Černá

Tříkrálová sbírka
je sečtena

Sumu téměř 3,8 miliónu Kč věnova-
li dárci ze žďárského okresu při letošní 
jubilejní 20. Tříkrálové sbírce. Potřeb-
ným jde o 205,7 tisíc Kč více než loni. 

Ředitelka oblastní charity Jana Zele-
ná vzkazuje velké díky dárcům, ale 
i samotným koledníčkům. Jak říká, 
výtěžek sbírky bude přímo v našem 
regionu využit na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí. Desetina 
výnosu tradičně směřuje na humani-
tární pomoc v zahraničí. -lko-

Lidé by na sběrných hnízdech tříděného odpadu uví-
tali kontejnery na papír a plasty s větším otvorem. Tak by 
mohlo skončit odkládání kartónů a rozměrných předmě-
tů z papíru a plastů na zem. To se potvrdilo o svátcích, kdy 
lidé namísto aby krabice od velkých spotřebičů rozřezali a 
uložili do běžného kontejneru, maximálně je zmáčknuli a 
odložili vedle. Město reagovalo zvýšením frekvence vývozu 
tříděného odpadu.

Jak na dotaz ŽN odpovídá místostarostka Ludmila Řez-
níčková (Ano 2011) zodpovědná za oblast komunálního 
odpadu, radnice již má některé kontejnery s velkými otvo-
ry nakoupené a zjišťuje, kde jsou nejvíc potřeba. Zároveň 
uzavírá smlouvy s podnikateli, kteří se chtějí do systému 

tříděného sběru papíru a plastů zapojit. Kontejnery s šir-
šími otvory se tak objeví např. u některých obchodních 
domů či na stanovišti kontejnerů v ul. Bratří Čapků.

„Od lidí máme řadu podnětů, které vyhodnotíme. Uvažujeme 
buď o přidání kontejneru se širším otvorem nebo o zvýšení frek-
vence vývozů,“ uvádí místostarostka. 

Město plánuje schůzku s provozovatelem svozu KO a 
tříděného sběru. Zejména obyvatelé lokalit s rodinnými 
domy požadují snížení frekvence svozů. Ta týdenní jim 
přijde zbytečná. „Takže v některých lokalitách bychom mohli 
nově vyvážet jednou za 14 dní a naopak, v lokalitách, kde je to 
potřeba, operativně zvýšíme frekvenci vývozu i na 2krát týdně,“ 
nevylučuje Ludmila Řezníčková. -lko-

Nádoby s širšími otvory budou
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Dodatek ke smlouvě o dílo na zajištění 
sběru, svozu, odstranění a využití velko
objemového a nebezpečného i ostatní
ho odpadu z města Žďáru n. S. uzavřela 
radnice s odpadářskou  společností AVE.
CZ, která provozuje Sběrný dvůr (SD) v 
Jihlavské ulici.

 Jak uvádí místostarostka Ludmila Řez
níčková (ANO 2011) zodpovědná za 
komunální služby města, novinka obča
nům přináší širší možnosti ukládání na 
SD. . „Navyšujeme množství a kategorii 
odpadů minimálně o polovinu,“ informu
je.

Město nemá své technické služby a fir
ma je v oblasti nakládání s odpadem pro
vádí pro Žďár dodavatelsky. Město se 
snaží občanům maximálně vyjít vstříc 
v jejich nakládání s odpady a třídění.

Sběrný dvůr na Jihlavské funguje od 
roku 2003, Žďáráci tu mohou řadu odpa
dů odkládat zdarma. Za ta léta se však 
změnila skladba odpadu oproti původní 
smlouvě, na což město reaguje zmíně
ným dodatkem. 

Odpady jsou totiž tříděny do tří kate
gorií: zpětný odběr – kdy občané mohou 
odpady ukládat zdarma;  odpady, které 
město umožňuje občanům uložit zdar
ma, ale provozovateli SD za ně samo pla
tí, a odpady mimo režim komunálního 
odpadu, např. stavební odpady a některé 
nebezpečné odpady, jejichž uložení musí 
lidé uhradit.

Součástí obnoveného materiálu je 
ceník uložení ostatního a nebezpečného 
odpadu na SD.  Jak Řezníčková uvádí, 
provozovatel nabídnul určitou cenu, ale 
město ji v porovnání s  mnoha dalšími 
městy odmítlo. „Podařilo se nám domlu
vit cenu podstatně nižší. Např. u některých 
odpadů byla nabídka 25 tis. Kč/tunu, my 
jsme usmlouvali cenu 15 tis. Kč /tunu,“ 
vítá místostarostka. 

Navýšení nákladů ovšem město nemi
ne, protože rozšířilo sortiment katalo
gových čísel (tedy druhů odpadu). Za 
odkládání tříděného odpadu na SD 
zaplatí asi o 200 tisíc Kč  navíc. Zástupci 
města to ale považují za dobrou investi
ci. Věří, že lidé budou více třídit a na SD 
vozit zvláštní odpady, které by jinak nee
kologicky končily v komunálním odpa
du.  -lko- 

AutosKlA nepatří do sběrných nádob ani vedle nich. Na to poukazuje autor snímku 
na webu Mělkovic, podepsaný jako Honza. Autoskla a rozměrné obaly od spotřebičů  
mohou občané Žďáru a místních částí zavézt na sběrný dvůr v Jihlavské ulici. 
 Foto: archiv m.č. Mělkovice  

Nově na Sběrném dvoře v Jihlavské 
ulici uložíme více druhů odpadu

Dva nákladní vlaky naložené 
uranovou rudou denně by 
vyjížděly z Přibyslavi přes 
Žďár nad Sázavou do Bystřice 
nad Pernštejnem. 

To je scénář, pokud stát při-
stoupí na těžbu uranové rudy 
na Přibyslavsku.
� Lenka Kopčáková

Obce Přibyslavska a Jihlavska se 
semkly a od ledna opět brojí pro
ti těžbě. Státní podnik DIAMO se 
totiž snaží o rozšíření chráněného 
ložiskového území, zahájení průzku
mu a následnou těžbu uranu. 

V Přibyslavi se možnost průzku
mu týká místní části Česká Jablon
ná, kde by se s těžbou uranu počítalo 
přímo v katastru obce. 

Uranové ložisko u Brzkova na Jih
lavsku je dlouhodobě vedeno od 
70. let 20. stol., a ještě koncem 80. 
let v Brzkově probíhala těžba uranu 
v rámci průzkumných prací. Před 
asi třemi lety státní podnik DIAMO 
představil záměr na obnovu těžby 
uranu u Brzkova a narazil na silný 
odpor obcí a občanských sdružení. 
Nyní jsou obce znovu v nejistotě.

Na Přibyslavsku se již dříve o těžbu 
uranu zajímala kanadská společnost. 
Lidé byli zásadně proti. V lokalitě 
pramenišť se obávají ekologického 
dopadu. V případě zahájení těžby 
českým státním podnikem by probí
hala doprava uranové rudy po želez
nici. 

„samozřejmě jsme se při veřejných 
i neveřejných jednáních snažili dopá

trat k číslům. Pokud by se těžba rozje
la na úroveň, jak probíhala v Rožínce, 
tak by to znamenalo dva nákladní vla
ky s uranem za den,“ informuje na
ši redakci místostarosta Přibyslavi 
Michael Omes. Z Jablonné by ura
novou rudu přivážely do Přibyslavi 
nákladní vozy, po přeložení by vlaky 
s rudou projížděly Žďárem a mířily 
do Bystřice. Lidé pochybují o doko
nalosti hermetické izolace tohoto 
nebezpečného materiálu. Při rych
losti jízdy se zvedá prach...

„u Brzkova se do konce 80. let 
v rámci průzkumu odtěžilo několik sto
vek tun materiálu. ložiska se nachází 
100 – 200 metrů pod povrchem. Do 
této hloubky se musí odtěžit hlušina, 
pak teprve začíná využitelná uranová 
ruda,“ vysvětluje přibyslavský mí
stostarosta.

Jak dále uvádí, s. p. DIAMO potře
buje ložiskové území rozšířit, aby 
mohlo předložit záměr k zahájení 
těžby. Problematiku dlouhodobě 
sleduje Calla  Sdružení pro záchra
nu prostředí. Na svém webu reaguje 
článkem s titulkem Touha těžit uran 
na Vysočině je silnější než rozum.

Informuje o tom, že Ministerstvo 
průmyslu a obchodu dál připravuje 
obnovu neefektivní a špinavé těžby 
uranu na území ČR, a že s. p. DIA
MO požádal Ministerstvo životního 
prostředí o stanovení průzkumné
ho území pro průzkum výhradního 
ložiska radioaktivních nerostů Brz
kov, za účelem přípravy otevírky 
tohoto ložiska.

„Dle informací zpracovaných členy 
Calla lze předpokládat, že současné 

množství uranu u Brzkova by doká
zalo pokrýt provoz jaderných elektrá
ren Dukovany a temelín na sedm let,“ 
uvádí Michael Omes. 

Obce jsou opět v nejistotě. Začát
kem ledna 2020 se představitelé Při
byslavi, Brzkova, Věžnice a Polné 
sešli a znovu se utvrdili, že dohoda 
o společném postupu v jednání se 
s. p. DIAMO platí. Usnesení tam
ních zastupitelstev mají negativní 
postoj k zahájení těžby. 

Obce si dokonce k obraně svého 
životního prostředí a zájmu občanů 
proti uranu najaly právníka, na kte
rého se skládají ze svých rozpočtů.  
„Ale je to nerovný boj, protože zřizova
telem s. p. DIAMo je stát – Minister
stvo průmyslu a obchodu,“ je si vědom 
místostarosta Přibyslavi. Věc by 
mohlo zvrátit Ministerstvo ŽP, kam 
žádost s. p. DIAMO putuje k připo
mínkám.

Tento státní podnik se zabývá hlu
binným uložištěm a sanačními pra
cemi ve všech lokalitách v ČR. Jeho 
bánští inženýři a geologové, kteří 
dříve zajišťovali provoz hlubinné
ho dolu v Dolní Rožínce, jsou beze 
sporu ve svém oboru kapacity. Dle 
Omese proběhlo několik veřejných 
projednání na úrovni. Veřejnost prý 
dokázala emoce potlačit, ale s těž
bou nesouhlasí. 

Zástupci s. p. DIAMO prezento
vali, že zdejší těžba by byla hlubin
ná a díky stabilní hornině relativně 
bezpečná. Informovali také, jak by 
probíhala. Obce ale soudí, že oproti 
těžbě ze 70. let by se mnoho nezmě
nilo. „Jsou jen přísnější bezpečnostní 
opatření a systém měřidel a dozimet
rů. Hornina by se sice již nevozila na 
odkrytých sklápěčkách, ale pod ochran
nými plachtami či v kontejnerech. Pře
sto máme obavy z ekologické zátěže, 
ohrožení spodních vod i manipulace 
s materiálem,“ tlumočí mínění svaz
ku obcí zástupce Přibyslavi. Aktivní 
důl na těžbu uranu v Dolní Rožín
ce byl pravděpodobně poslední ve 
střední Evropě. V provozu byl od 
poloviny 20. století do dubna 2017. 
Za šedesát let zde bylo vytěženo na 
20,220 tun uranu. Nyní zde běží 
sanační práce.

„My, obce těžbu nechceme a jsme ve 
střehu. o obnově těžby se rozhoduje 
v době, kdy některé západní státy od 
jaderné energie ustupují,“ poukazuje 
přibyslavský místostarosta. Důvo
dem je problém s jaderným odpa
dem, ale i hrozba havárie (Černobyl, 
Fukušima).

Jak také Michael Omes připomí
ná, v ČR dnes není technologie na 
obohacování uranu. Surovinu pro
to vyvážíme do Ruska či Ameriky, 
kde ji pro nás draze zpracovávají. 
„Bohužel naše elektrárny ještě neumí 
jadernou energii zcela využít. sice je 
řeč o čtvrté generaci reaktorů, ale to je 
na úrovni výzkumů, možná ve zkušeb
ních provozech malých měřítek,“ dodá
vá místostarosta Přibyslavi.

Nedaleká Přibyslav brojí proti těžbě uranu 

Problém sousedů 
se může týkat i Žďáru

Lapkům byla 
osudná „13“

Dopadené pachatele čtyř 
krádeží ve dvou žďárských 
obchodech řešili strážníci 
městské policie v pondělí 
13. ledna. 

Jak říká vedoucí MP Mar
tin Kunc, potraviny krad
li muži i ženy z okolních 
obcí. Nejmladšímu zlodě
ji bylo 18 a nejstaršímu 60 
let. Jeden pachatel dokon
ce odcizil čtyři velká balení 
tuňáka po 160 Kč.

„Provedli jsme na místě šet
ření a pokud to šlo, bylo zboží 
vráceno. Pachatelům je v pří
kazním řízení uložena poku
ta ve výši 500 až 1000 Kč,“ 
uvádí vedoucí MP Martin 
Kunc.

Dle zákona je krádež 
přestupkem do výše ško
dy 5000 Kč, pak již trest
ným činem. Pokud však byl 
občan v posledních třech 
letech odsouzen za trest
ný čin, tak i menší škoda 
krádeže je hodnocena jako 
trestný čin.

„Paradoxem je, že v době 
vánočních svátků, kdy 
se nakupuje ve velkém a 
obchodní domy mají posíle
nou bezpečnostní agenturu 
a kamerové systémy, ke krá
dežím nedocházelo,“ dodává 
šéf MP.  -lko-
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Ludmila 
Řezníčková 
klub ANO 2011

Starší a hendikepovaní obyvatelé Vysočan nejméně pět let marně volají po 
vybudování nástupních ostrůvků na zastávkách MHD v ul. Vnitřní, Květná a 
hlavně Studentská u polikliniky, kde lidé s berlemi nesnadno vystupují - rov-
nou mezi zaparkovaná auta (téma jsme otevřeli na str. 2).

Co s tím jako zastupitelé města chcete dělat? Jde o nevyřešený dluh 
vašich předchůdců. 

Studentská má prioritu
Co se týče zastávek na Studentské, 

ty se začnou stavět v průběhu tohoto 
roku, projekt je v podstatě připravený.

Méně příznivé podmínky pro nástup 
osob se sníženou pohyblivostí na uli-
ci Květná a Vnitřní, který je skutečně 
dluhem let hodně dávno minulých, 
vnímám. Nicméně prioritou jsou teď 
zastávky na Studentské, kde současný 

stav je nevyhovující nejen z důvodu nastupování. Protože se tato akce rozpoč-
tově pohybuje kolem 7 milionů, což je poměrně vysoká částka, jsou finanční 
zdroje směřovány právě výhradně na tento projekt. Ten má z hlediska zastávek 
naprostou prioritu. Vedle vlastního provozu MHD, které stojí více jak 9 milio-
nů korun ročně, jsou tak zastávky na Studentské dalším krokem k nepřetržité-
mu zkvalitňování služeb pro cestující v MHD a občany města.  

Za mě i zastávky u DPS 
Jako zastupitel města jsem se snažil dostat 

na jednání řešení petic našich občanů. 
Podařilo se to jen u velkého protestu oby-
vatel Smetanovy ulice. Jako nový zastupitel 
od ledna 2020 se o to budu snažit znovu. 

Takto je to totiž vždy. Hodně se mluví o 
otevřenosti, diskuzi, ale v praxi to vypadá 
úplně jinak. Vše je otázka priorit. Pro mě 
to jsou zastávky MHD u sociálních služeb, 

pečovatelských domů nebo u polikliniky. Někdo raději postaví za několik 
miliónů zastávky Na Klafaru. Mrzí mě, že fungující systém MHD se rozbil, 
stojí daleko více, a to především na investicích. Pokud budou tyto peníze 
využity pro důstojné nastupování maminek s kočárky, handicapovaných lidí 
a seniorů, tak nemáme problém tyto investice podpořit.

Komplexní řešení začne na podzim
Pravdou je, že dopravní situace u poli-

kliniky je již dlouhou dobu neúnosná. Při 
řešení rekonstrukce zastávek u poliklini-
ky se čekalo na dokončení projektu nové 
sportovní haly za průmyslovkou včetně její 
obslužné komunikace (projektuje a bude 
stavět kraj). 

Komplexní řešení nových přestupních 
autobusových zastávek na ul. Studentská, 

jejich přesun k Lidlu a rozšíření, bychom chtěli zrealizovat letos na podzim. 
Stavební povolení bylo vydáno nyní v lednu. Cena investice bude cca 7 mili-
onů korun. Co se týče zastávek na Vysočanech, mrzí nás, že se na ně nemys-
lelo již při prováděné rekonstrukci před lety. Současné projekty na moder-
nizaci nám připadají při relativně malém dopravním zatížení ulic Vnitřní a 
Květná zbytečně předimenzované a tím pádem i drahé.

Zaměřme se na dosluhující zastávky
Před třemi lety se koalice pod vedením 

starosty Navrátila a jeho pracovní komi-
se pro MHD pustila do radikálních změn 
systému MHD ve městě, byť po nich nikdo 
nevolal. Hnáni snahou za každou cenu ně-
co změnit, to udělali bez předchozí analýzy, 
bez zjištění potřeb a slabých míst. Výsled-
kem je systém vhodný pro krajská města, 
dražší o 3,5 mil. Kč ročně. Vedle vyšších 

provozních nákladů se proinvestovalo více než 10 milionů Kč do nových 
zastávek na Klafaru a rekonstrukcí některých dalších. 

Nic z toho nepřineslo více platících cestujících ani politické body a tak 
se přeskočilo na jiná témata, především ta, kde se vyskytuje nějaká dotace. 
Bylo by tedy dobré, kdyby se koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS vrátila 
k MHD, kterou rozdělala, ale nedokončila. A kdyby zvýšené náklady na pro-
voz neefektivní MHD investovala do dosluhujících zastávek, tak by kvalita 
cestování a spokojenost s MHD byla větší.

Nechť koná městská policie
Otázka chodníků, s níž je bezpro-

středně spjata problematika nástup-
ních ostrůvků, je dlouholetým ever-
greenem města a jeho vedení a 
samozřejmě i jedním z jeho dluhů. 
Je to zřejmě různý pohled (a ne vždy 
asi správný) zodpovědných komisí a 
odborů na prioritu potřeb obyvatel. 

Seniory budeme těžko přesvědčo-
vat například o nutnosti nadále budovat hustou síť cyklostezek tak, aby 
město bylo „in“ a „cool“, a tím o nedostatku peněz a odsunování projek-
tů na neméně potřebné úpravy zastávek MHD. Že to město umí, svědčí 
provedení nových zastávek Libická, pak snad jediným důvodem pro řeše-
ní současné nepříjemné situace je kombinace neexistence připravených 
stavebních úprav a nedostatku peněz v příslušné kapitole městského roz-
počtu. 

A co se týká zastávky Studentská a na ní parkujících aut, nechť přede-
vším urychleně koná městská policie, neboť se jedná o hrubé překročení 
Zákona 361/2000 Sb., §27, odstavec f ).

Požadavek je oprávněný
Vnímám oprávněný požadavek star-

ších občanů na nástupní ostrůvky měst-
ské dopravy pro hůře se pohybující 
občany opravdu jako dluh, který je tře-
ba rychle splatit. Chápu i jejich rozhoř-
čení, několikrát jsem sama pomáhala při 
nástupu a výstupu a vím, že je to někde 
složité. 

Zastávky v obou směrech na ulici Stu-
dentská budou realizovány samozřejmě i s nástupními ostrůvky ještě letos, 
budou sice posunuty směrem k prodejně LIDL, ale vyřeší se kompletně. 
Bohužel u polikliniky není dostatek místa pro realizaci moderních přestup-
ních zastávek. Věřím, že i tak budou občané spokojeni. Vnímám i problémy 
na dalších zastávkách a budeme je postupně zařazovat do rozpočtu a realizo-
vat jejich opravu nebo novou výstavbu, protože ještě stále jsou zastávky, kte-
ré chybí úplně. Například na ulici Brněnská a Dolní. Na některé požadované 
zastávky jsou již rozpracovány studie, je potřeba zpracovat kompletní prová-
děcí dokumentaci a postupně zastávky stavět.

Důstojné podmínky pro mobilitu 
V roce 2016 jsem nebyl zastupite-

lem města, o petici jsem se dozvěděl 
až nyní z položeného dotazu. Jsem za 
to velmi rád, protože si velmi vážím 
všech seniorů. O to více těch, kteří se 
v minulosti aktivně podíleli na budo-
vání našeho města, mnozí dokon-
ce povinně a bez adekvátní odměny. 
Problém se jistě netýká jen seniorů z 

Vysočan, ale i maminek s malými dětmi a jiných osob s omezenou mobili-
tou. 

Jako zastupitel strany, která není zastoupena v radě, mohu prověřit součas-
ný stav a následně apelovat na vedení města, aby se situace pohnula kupředu 
a aby naše město dokázalo zajistit důstojné podmínky nejen pro mobilitu 
našich starších občanů. 

Způsob umístění byl hloupý
Řešení zastávek městské hromadné 

dopravy, jakožto dopravy samotné je v 
našem městě velkým tématem. Toto bylo 
v minulosti dosti zanedbáno a nelze před-
pokládat, že mávnutím kouzelného prout-
ku se vše změní. Samozřejmě se ozvou 
hlasy, že je to chyba a nedůslednost stáva-
jící rady a vedení města. 

V rámci města je několik desítek zastá-
vek MHD a je opravdu nutnost je postupně rekonstruovat a také se tak 
činí. Aktuální umístění zastávek MHD u polikliniky ve smyslu zabráním 
parkovacích míst v tomto sídlišti bylo nedůstojným a hloupým řešením. 
Již je zpracován projekt na nové moderní a komfortní zastávky. Tím se 
uvolní parkoviště opět pro auta. Rozhodně nebudu sám, kdo z vedení 
města navrhne, aby se tyto zastávky realizovaly co možná nejdříve, a to 
ještě letos. -lko-

Na podzim začnou zastávkami Studentská

Petr Stoček,
klub KSČM
a SPOZ 

Jan Mokříš,
klub ODS

Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní

Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Jan
Havlík,
klub
Změna 2018

Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR- ŽM

Rudolf
Voráček,
klub ČSSD

Otázka pro politické kluby na únor
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Pošlete nám
životopis 

a sta te se
sou í 

našeho týmu.

•

• Specialista údržby
• Controller

Výrobní operátor / operátorka - 1směnný, 2směnný, 3směnný provoz
•
Skladník / Skladnice•
Vedoucí procesních inženýrů Neustále rosteme!

Problémy s agenturními pracovníky 
řeší nárazově městská policie, většinou 
kvůli alkoholu. Jednu osobu museli 
strážníci nedávno vykázat z ubytovny 
kvůli podezření na domácí násilí. 

Dle informace vedoucího MP Marti-
na Kunce je nyní ve Žďáře velký počet 
agenturních pracovníků, ubytovaných 
v hotelu Morava, Fit, Jehla či na nocle-
hárně Žďasu.

Kvůli výtržnostem agenturních pra-
covníků vyjíždějí strážníci a policisté 

do zdejších zábavních podniků hlavně 
o víkendech. „Opakovaně jsme problém 
řešili v diskotéce Domu kultury. Do toho-
to podniku se agenturní pracovníci rekru-
tují,“ říká Kunc. 

Strážníci také poskytovali prv-
ní pomoc zraněnému a podnapilé-
mu muži na jedné diskotéce v centru 
města. Resuscitovali jej až do příjezdu 
záchranky, která s mužem kvůli záváž-
nosti jeho zranění zamířila do brněn-
ské nemocnice.  -lko-

Výtržnosti pracovníků
Nový rok znamená pro živnostní-

ky proces s vyplňováním formulářů 
a tiskopisů. Povinností je i Přehled 
o příjmech a výdajích ze samostatné 
výdělečné činnosti za rok 2019. 

Největší česká pojišťovna přichá-
zí s webovou aplikací, pomocí kte-
ré mohou OSVČ elektronicky vypl-
nit Přehled během pár kliknutí. 
Nový formulář je snadno vyplnitel-
ný, pro toto podání je však třeba se 
zaregistrovat. „Pak již je vyplňování 
velmi intuitivní, protože interaktivní 
formulář doplní všechny údaje, které 
pojišťovna o podnikateli zná. Většinou 
tedy stačí uvést pouze příjmy a výdaje 

za daný rok. Formulář za klienta také 
sám spočítá pojistné a případný pře-
platek nebo nedoplatek na pojistném,“ 
informuje tiskový mluvčí pojišťovny 
Vlastimil Sršeň. 

Důležité termíny pro podání 
Přehledu:

OSVČ (bez povinnosti podávat 
daňové přiznání): do 8. 4.2020.

Podnikatelé s povinností daňového 
přiznání (DP): do 4. 5. 2020 (DP do 
1. 4.). Pokud podnikateli zpracovává 
DP daňový poradce: do 3. 8. 2020 
(DP do 1. 7.). Pojišťovně musí do 
30. 4. doložit skutečnost, že využije 
služeb poradce. -lko-

Pomocí je on-line Přehled
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Nastavení pravidel ohledně úklidu 
veřejného prostranství bude tématem 
schůzky vedoucího městské policie 
Martina Kunce s managery firem ve 
žďárské průmyslové zóně. 

Radnice eviduje podněty od občanů 
ohledně nepořádku, parkování kamio-
nů a státní vozů v křižovatkách. 

Během ledna strážníci provedli vel-
kou kontrolní akci. Shledali, že ke 
stání vozů v křižovatkách nedochá-
zí, ale problém je spíš se stáním kami-
onů. „Logistická oddělení firem mají 
přes víkend zavřeno, takže když přijede 
náklad v pátek, skládají jej až v pondě-
lí. V průmyslové zóně tak stojí kami-
on celý víkend, zjistili jsme i parkování 

na nezpevněných plochách,“ informuje 
Martin Kunc. 

U jedné z největších firem je autobu-
sová zastávka a v její těsné blízkosti se 
nachází kuřárna. Občané procházející 
po jediném přístupovém chodníku z 
Jamské ulice musí projít okolo, a myl-
ně si myslí, že nepořádek a nedopalky 
se nachází na autobusové zastávce.

Jak vedoucí MP říká, rád by s ředite-
lem společnosti nastavil pravidla ohled-
ně úklidu veřejného prostranství. „Byť 
je předmětná kuřárna na jejich pozem-
ku, chodník je veřejný. I firmy mají různé 
certifikáty kvality chování k životnímu 
prostředí a budeme na ně apelovat, aby si 
úklid zajistily,“ dodává šéf MP.  -lko-

V průmyslové zóně chtějí čisto



STRANA 9 Škola a tipy na jarní prázdniny ŽN - ÚNOR 2020

Nemůžete se dočkat jarních 
prázdnin? Co si takhle dobu 
čekání zpestřit zajímavým 
objevem. Jde o jediného české-
ho dinosaura. Zde je náš tip na 
rodinný či školní výlet.
� Lenka Kopčáková

Kdo má rád svět pravěkých ještěrů, 
musí se za ním vydat do Havlíčko-
va Brodu. Zdejší Muzeum Vysočiny 
pořádá přednášku s názvem Dino-
sauři z Česka. Koná se ve čtvrtek 20. 
2. od 17 hodin v tamní Kavárně Ve 
Vile. 

Představen nám bude český dino-
saurus, který žil na našem území v 
období rané pozdní křídy, tedy asi 
před sto miliony let. Jeho domovem 

byl ostrůvek na dnešním Kutnohor-
sku, který kdysi vyčníval z mělkého 
moře.

Pozůstatky tohoto ještěra objevil 
před 17 lety v pískovcovém lomu 
poblíž osady Mezholezy kutnohor-
ský lékař a amatérský sběratel fosílií 
Michal Moučka. Původně se vydal 
hledat zkameněliny ústřic. Překva-
pením byl asi 40 cm dlouhý frag-
ment stehenní kosti a úlomek z pán-
ve či žebra dinosaura. Jde o unikátní 
objev, neboť nikde jinde na českém 
území prokazatelné dinosauří fosílie 
(kromě několika zkamenělých stop 
a jednoho zubu) do té doby obje-
veny nebyly. Zajímavé je i to, že ste-
henní kost dinosaura zvrásnily zuby 
nejméně tří různých žraloků.

O dva roky později vydal lom u 

Mezholezů další dinosauří kost. Není 
ale jasné, zda nejde o toho samého 
jedince. V roce 2017 byl dinosau-
rus pojmenován jako Burianosaurus 
augustai. Jméno je poctou českému 
výtvarníkovi Zdeňku Burianovi a 
paleontologovi Josefu Augustovi.

Přednášet v Havlíčkově Brodě 
bude český odborník na dinosaury, 
38letý Vladimír Socha, publicista a 
popularizátor paleontologie, kterého 
občas zaslechneme v rozhlasových 
pořadech jako Meteor, Planetárium 
či Leonardo.

Ve světě dinosaurů je Socha odbor-
ník. Před 11 lety se účastnil vykopá-
vek pozdně křídových dinosaurů, 
pod vedením instituce Museum of 
the Rockies v americké Montaně. 

BURIANOSAURUS AUGUSTAI, jediný zatím objevený český dinosaurus. Ilustrace: Edyta Felcyn

Výlet za dinosaury Česka Žáky čekají dvoje 
prázdniny 

Jarní prázdniny mají v tom-
to školním roce 2019/2020 cel-
kem šest turnusů probíhajících od 
začátku února do poloviny března.

Jarní prázdniny ve Žďáru nad 
Sázavou jako v celém Kraji Vysoči-
na budou od pondělí 9. do neděle 
15. března 2020. 

S ohledem na to, že žďárští stu-
denti se vzdělávají na školách i 
v jiných regionech, přinášíme pře-
hled jarních prázdnin ve všech čes-
kých a moravských regionech. 

Jarní prázdniny v okresech
3. 2. – 9. 2. Mladá Boleslav, Pří-

bram, Tábor, Prachatice, Strako-
nice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov n/K, Olo-
mouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. – 16. 2. Benešov, Beroun, 
Rokycany, Č. Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardu-
bice, Chrudim, Svitavy, Ústí n/O, 
Ostrava-město, Prostějov

17. 2. – 23. 2. Praha 1 až 5, Blan-
sko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Zno-
jmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Karviná

24. 2. – 1. 3. Praha 6 až 10, Cheb, 
Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 
Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

 (Pokračování na str. 11)
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Proměny české společnosti od lis-
topadu 1989 do dneška. Tak zní 
téma besedy Petra Pitharta se stu-
denty žďárských gymnázií a někte-
rých základních škol v kině Vysoči-
na. 

Bývalý předseda Vlády a Sená-
tu zavítá do Žďáru n. S. v úterý 25. 
února, přednáška začíná v kině od 10 
hodin. 

Dříve výrazně exponovaný čini-
tel a nyní docent Katedry politolo-
gie a sociologie Právnické fakulty 
UK v Praze, se zaměří na historické a 
sociologické jevy objevující se v naší 
společnosti po Sametové revoluci, 
zejména v první dekádě po ní. 

„Jak jsme s panem docentem hovořili, 

velmi se těší na setkání s mladými lid-
mi a zejména ho láká dialog vztahující 
se k době před začátkem tohoto tisíci-
letí,“ uvádí Martin Müller, zástupce 
pořadatelského týmu spolku Ostrov 
Pohody a občanské iniciativy ZR 
Fórum. Přednášku podpořila žďár-
ská radnice.

Dnes 79letý Petr Pithart je nesto-
rem přelomového období. Byl přímo 
u zrodu současných demokratických 
struktur, svobodné společnosti a u 
základů nynějšího právního státu.

„Studenti budou mít jistě zásadní a 
zajímavé otázky jdoucí na kořen věci,“ 
očekává Müller. Pár volných míst pro 
veřejnost lze ještě rezervovat. 

 -lko-

Studenti pobesedují s Pithartem

Výlet za dinosaury Česka
(Dokončení ze str. 9)

Na kontě má 13 vlastních knižních 
titulů a šest brožurek o dinosaurech, 
pravěku a vesmíru pro děti a mládež.

Jak pro ŽN uvádí kurátor brodského 
muzea Marek Chvátal, host je znám 
svým přednesem a od besedy lze oče-
kávat dobrý zážitek. 

„Burianosaurus augustai měl velikost 
krávy. Byl to typicky zakrslý jedinec jako 
se vyskytují na ostrovech,“ říká Chvátal. 

Právě pro ostrovy jsou prý tzv. 
nanismy, čili zmenšené organismy 
typické. „Např. i dnes na pevnině ži-
jí velcí sloni, ale na ostrovech jsou sloni 
menší. Podobné to bylo i s dinosaury,“ 
přirovnává muzejník.

Český dinosaurus se sdružoval do 

malých stád jako většina ostatních 
druhů býložravých ornitopodních 
dinosaurů. Živil se převážně pobřež-
ními slanomilnými a poléhavými jeh-
ličinami

„Tehdy se na našem území rozprostí-
ralo mělké moře se soustavou ostrovů. 
Na Kutnohorsku z vody vykukovaly ost-
rovy, kterými jsou  dnešní kopce Kaňk 
a Kuklík... Tento dinosaurus žil na jed-
nom ostrově u Malešova,“ přibližuje 
Marek Chvátal.

Dinosauří fosílie jsou prý extrém-
ně vzácné, ale brodský muzejník sli-
buje, že sám na přednášku Vladimíra 
Sochy přinese zkameněliny z Vyso-
činy. Kromě dinosauřího příběhu se 
tedy dozvíme i něco navíc.
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Žáky čekají dvoje prázdniny
(Dokončení ze str. 1)

2. 3. – 8. 3. Kroměříž, Uherské Hra-
diště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Pra-
ha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec 
Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. – 15. 3. Česká Lípa, Jablonec 
nad Nisou, Liberec, Semily, Hav-
líčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, 
Bruntál.

Další budou Velikonoční prázd-
niny. Jaro žákům a studentům zpří-
jemní ještě velikonoční relax. Další 
prázdniny začínají ve čtvrtek 9. dub-
na a díky tomu, že byl před pár lety 
uznán Velký pátek státním svátkem, 
do školy se nejde ani 10. dubna. No, 
a volné Velikonoční pondělí 13. dub-
na 2020 to jistí. Je také státním svát-
kem. 

Ale do té doby žákům a studentům 
nezbývá než se těšit. -lko-

Jak dlouho by se měly naše děti 
učit? To je nejčastější z rodičovských 
otázek, které eviduje známé české 
studijní centrum. 

Jak pedagožky Kateřina Sazmo-
vá a Veronika Smejkalová uvádějí, 
jasná odpověď není. „Každý z nás je 
unikát, každý rodič, každé dítě. A na 
každého platí něco úplně jiného,“ sho-
dují se. Ale pár rad máme.

Co se týče čtení, prvňáčci potře-
bují procvičovat písmenka a slabiky, 
aby se jim později písmena neplet-
la. A to samé v matematice. Formou 
hry počítat  třeba auta, brambory při 
vaření ap. „Veďte děti k samostatnosti, 
ať samy zkouší, vymýšlejí jak a co udě-
lat, ať se snaží. Ukazujte jim jak a co, 
když píší. Povzbuzujte je, když se něco 
nepovede,“ radí odbornice.

Starší děti by si měly úkoly udělat 
samy a my rodiče jen kontrolovat. 
Případně jim ukázat místo, které je 
potřeba opravit a dát jim prostor to 
udělat samostatně. Pokud uvidíte, 
že neví, pak pomoci. Vysvětlit a uká-
zat jak. Bez rozčilování a hodnocení. 
Prostě pomoci. Nutné podle odbor-
nic je, aby děti měly zvládnuté zákla-
dy. Každý další rok ve škole staví na 
tom předchozím. Když se děti samy 
učí, přezkoušejme je. Ptejme se jich 
na látku. Z různých stran. Chtějme 
po nich, aby nám odpovídaly svými 
slovy. Aby dokázaly vysvětlit růz-
ná slova a pojmy. Tak máme jistotu, 
že látce rozumějí. Děti se tak naučí 
dívat se na probíranou látku z růz-
ných stran a postupně si osvojí fígl 
jak zvládat těžší látku. -red-

Znáte fígl na učení?
Důležité je zvládnout základy
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V únoru naše město opět na 
jeden den ovládnou rozpusti-
lé maškary. Letošní Žďárský 
masopust začne v sobotu 22. 
února přesně ve 14.14 hodin 
na náměstí Republiky a bude 
stát za to.
� Lenka Kopčáková

V roce 2018 se bývalá tradice Žďár-
ského masopustu díky nadšencům 
po půlstoletí obnovila. Letos čekej-
me oslavu všech masek světa v ryt-
mu polky, ale i kubánské salsy. Na 
žďárském náměstí se tak klidně může 
potkat Medvěd s dámou v benátské 
masce. A k tanci je může vyzvat tře-
ba oblíbená pohádková postava... 

V sále Active-SVČ na Horní uli-
ci poběží od 13 hodin dílna pro pří-
pravu masek. Mohou vstoupit děti i 
dospělí. 

Zajímavosti kolem letošního maso-
pustu pro ŽN uvádí jeho hlavní 
aktérka Lenka Šimo. V roce 2018 
se jí podařilo po padesátileté pau-
ze navázat na tradici. Tehdy ješ-
tě nesměle, ale premiéra nadšenců 
vzbudila ve žďárských ulicích ohlas. 

Jak patriotka již dříve pro ŽN 
uvedla, obnovit Žďárský masopust 
znamenalo hodně pátrání, a to i po 
etnografické stránce.

Do roku 1968 patřil rozpustilý prů-
vod masek ve Žďáře k oblíbené tra-
dici vrcholící zimy. Masopust orga-
nizovali místní hasiči, a jak Lenka 
Šimo říká, mají ve své kronice vše 
skvěle zdokumentované. A tak víme, 
že v průvodu šly tradiční postavy 
jako Medvěd, Klibna, Masopust, 
Kominík, Bába s Dědkem či Ženich 
s Nevěstou. 

„Jednou z typických postav Žďár-
ského masopustu býval král Brkoslav. 
Kromě hasičů se tehdy do masopustu 
zapojovali i členové jezdeckého oddí-
lu,“ uvedla s tím, že maškarní průvo-
dy v samotném centru Žďáru zdo-

kumentoval známý fotograf Vilém 
Frendl. 

Po roce 1968 však masopust ve 
Žďáře skončil.  „Tehdejší předseda 
MěNV Antonín Bubák bohužel tuto 
tradici zastavil. Prý rušila klid ve měs-
tě,“ lituje Lenka Šimo.

Loni se nadšencům bláznivý Den 
šprýmů obzvlášť vyvedl a tím si i 
nastavili vysokou laťku. Diváky bavi-
ly trefné průpovídky herců divadla 
DADABO v rolích zvířat a dalších 
masopustních postav. 

Třetí ročník již lidé kolem Len-
ky Šimo organizují ve spolupráci 
s městskými organizacemi. „Hlavním 
moderátorem bude Ivan Hora, který 
během loňského masopustu nadchl pří-
tomné jako skvělý a zábavný Kohout,“ 
informuje Lenka Šimo. 

A tak nás i letos čeká nabitý pro-
gram plný skvělé zábavy a veselí. 
Bude to jedinečný den, kdy je mož-
né si vyměnit role. A na chvilku se 
stát nějakou veselou postavou, která 
skrývá svoji identitu pod tajuplnou 
maskou. 

LETOŠNÍ Žďárský masopust bude moderovat Ivan Hora, který loni nadchl coby 
zábavný Kohout. Skvělý byl loni i vodník. Odposloucháno: „A strejčku, cože to 
máte v tý fajfce?“ „Travičku, holenku, vodní trávu!“ Foto: Lenka Kopčáková

Žďárský masopust letos ozvláštní 
kubánská salsa. Přidáte se?

Šmejdi se rojí Českem a přišli na 
další způsoby, jak hlavně ze seniorů 
vymámit peníze. Vydávají se např. 
za inspektory či zástupce dodavate-
lů energií, zkouší historky o chybě 
v dokumentech či účtech, které při-
chází napravit. Jejich hlavním cílem 
je vetřít se do bytu a pak v psycho-
logickém nátlaku často své hostite-
le přimějí do nevýhodných smluv. 
Zmatení lidé učiní a podepíší, co by 
jinak nepřipustili. 

Problematikou šmejdů se zabývá 
i žďárská městská policie. „Opět se 
nám pohybují po městě a jsme rádi, že 
nás občané o tom vyrozumívají,“ říká 
vedoucí MP Martin Kunc. Šmejdi 
ovšem mají propracovaný systém. 
V posledních dvou případech se 
strážníkům nepodařilo „nabízeče“ 
energií chytit. „Apelujeme na veřej-
nost, ať nás kontaktuje ihned, pokud jí 
bude kdokoliv něco nabízet,“ vzkazuje 
vedoucí MP.

Podvodů v celé ČR je poměrně 
hodně a MP spolupracuje s Policií 
ČR.„Šmejdi se pod nějakou zámin-
kou vloudí do bytu, zatím nevíme jak 
to dělají, ale během chvilky od seni-
orů vytáhnou jejich naspořené hoto-
vosti. V jednom žďárském případě šlo 
dokonce o částku 200 tisíc Kč,“ popi-
suje Martin Kunc. 

Důležité podle něho je, aby lidé 
kontaktovali strážníky nebo Policii 
ČR ihned, ne až následně. To už je 
pozdě. 

Žďár nad Sázavou má sice vyhlášku 
zakazující podomní prodej, ale jak 
vedoucí MP vysvětluje, legislativa je 
v tomto odvětví poměrně složitá. Na 
určité typy podomního prodeje se 
žďárská vyhláška nevztahuje. 

„Záleží také, zda jde o osobu fyzic-
kou nebo působící pod nějakou společ-
ností. Pak to řešíme v součinnosti s živ-
nostenským úřadem,“ dodává vedoucí 
MP Martin Kunc. -lko-

Pozor na šmejdy,
opět táhnou Žďárem

V prosinci 2019 obdržel starosta 
města rezignaci zastupitele za ČSSD 
Michala Huberta Zrůsta.

Dle výsledků komunálních voleb 
z října 2018 nastoupil na uprázdně-
ný mandát náhradník z kandidátní 
listiny ČSSD Rudolf Voráček. Rada 
města mu ještě před koncem roku 
předala osvědčení o tom, že se stal 
členem zastupitelstva města Žďáru 
nad Sázavou.

Jak pro ŽN uvádí odcházející 
Michal H. Zrůst, na post zastupitele 
rezignoval po pečlivé analýze osob-
ní situace. „Jelikož mně studium les-
nictví a práce pro Českou zemědělskou 
univerzitu zabírá mnoho času, nemohl 
jsem se zastupitelské práci věnovat tak, 
jak bych si představoval. Děkuji všem, 
kteří mě dali již podruhé u voleb důvě-
ru a kolegyním a kolegům v zastupi-
telstvu přeji mnoho zdaru a spoustu 

dobrých rozhodnutí pro Žďáráky,“ 
vzkazuje.

Staronový člen ZM Rudolf Vorá-
ček, povoláním odborný učitel na 
žďárské průmyslovce uvádí, že v 
městském zastupitelstvu pracuje s 
přestávkami již od roku 2010. „Minu-
lé volební období jsem nastupoval jako 
náhradník za Tomáše Martince a nyní 
za Michala Zrůsta. Chci pokračovat v 
práci pro občany a vítám všechny jejich 
připomínky, kritiku a snahy o zlepšení 
života v našem krásném městě,“ uvádí 
Rudolf Voráček. -lko-

Výměna v řadách zastupitelů,
staronový člen klubu ČSSD

Rudolf
Voráček

„Před začátkem našeho masopustní-
ho řádění opět požádáme o právo pana 
starostu. A pak už nastane zábava, kdy 
je téměř vše povoleno, samozřejmě ve 
vší počestnosti,“ směje se Šimo. 

K tanci opět zahrají Zelenohorští 
muzikanti a letos si můžeme zkusit 
zatančit atraktivní kubánskou salsu.

V předchozích letech projevili 
Žďáráci zájem o masopustní taneč-
ní zábavu, a té se letos dočkají děti i 
dospělí.

„Letošní velkou novinkou bude maso-
pustní karneval od 15.30 a masopust-
ní zábava od 18 hodin v sále Active na 
Horní ulici.

Kromě toho chystáme soutěž o nej-
krásnější masopustní masky a dal-
ší překvapení,“ slibuje Lenka Šimo. 
Z obnovení masopustní zábavy má 

velkou radost a vzkazuje velké díky 
organizaci Active, která poskytne 
svůj sál. 

„Těšíme se opět na krásné masky. 
Tímto opět vyzýváme nadšené milov-
níky masopustu, ať ztratí ostych a 
jdou do toho s námi. Potřebujeme 
zejména masky Medvěda, Koně, Stra-
káče (Šaška), Nevěsty, Ženicha, Poli-
cajta, Soudce, Žida či Smrti. Fanta-
zii se však meze nekladou,“ vzkazuje 
pořadatelka. 

Podle Lenky Šimo je báječné 
vědět, že masopustní veselice není 
nic nového, ale úžasná kulturní tra-
dice, kterou naši předkové slaví již 
od středověku. „Pojďme společně v 
této tradici pokračovat, a roztančeme 
ždárské náměstí,“ vyzývá pořadatel-
ka letošního třetího ročníku. 
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OZNAMOVATEL
KOupíM

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.:721 469 
234. 

� Koupím byt 3+1 nebo 2+1 ve Žďáře nad 
Sázavou. Platím hned a hotově, nejsem 
realitní makléř. Seriozní jednání. Děkuji za 
vaše nabídky. Tel. 604 231 229

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

Tálský mlýn pod hrází Pilské 
nádrže chce radnice pronajmout tak, 
aby fungoval jako celek. 

Stylový hotel s restaurací se nachá-
zí v přestavěném areálu původního 
mlýna v příměstské rekreační zóně u 
Pilské nádrže. Město areál vlastní od 
90. let 20. stol., hotel spravuje měst-
ská organizace Sportis a restauraci 
soukromá osoba. Rozdělené hospo-
dářství však nedělá dobrotu. 

Dle slov starosty Martina Mrko-
se (Žďár-ŽM) se v původně hote-
lové restauraci za posledních 10 let 
vystřídalo asi šest nájemců a městu 
je stále více jasné, že tento provozní 
model nebude fungovat. „Negativní 
recenze na restauraci napříč interne-
tem se podepisují na referencích a pro-
dejích hotelu. Klienta nezajímá, že jsou 
tu dva provozovatelé,“ uvádí starosta.

Oddělené provozy také neumož-
ňují nabízet provozní synergie, např. 
balíčky, polopenze či kulturní akce. 
„Bohužel vždy, když je na objektu více 
provozovatelů, vznikají nějaké třecí 
plochy,“ konstatuje Martin Mrkos.

Rada města došla u závěru, že měs-
to nemá podnikat v tak složitém 
komplexním a tvrdém byznysu jako 
je hotelnictví a restauratérství. Při-
stupuje tedy na pronájem Tálského 
mlýna jako celku. Při přípravě zámě-
ru využila radnice pomoci Asocia-
ce hotelů a restaurací ČR. „Od toho-
to profesního sdružení jsme kromě 
rad získali i data za srovnatelné hote-
ly a penziony v ČR. To nám pomoh-
lo nastavit realizovatelné podmínky 
záměru,“ uvádí starosta.

Záměr města poběží do konce 
března. V nastavených podmínkách 
si město říká o minimální pachtovné 
80 tis. Kč /měsíc. Požaduje mj., aby 
restaurace byla provozována jako 

hotelová, s přístupem veřejnosti. 
Současní zaměstnanci hotelu dle sta-
rosty nebudou propuštěni. „Plusový-
mi body v soutěži je, že budoucí provo-
zovatel stávající pracovníky převezme,“ 
uvádí Mrkos. Provozovatel také do 
města získá pětiletou jistotu na roz-
jetí byznysu. „Máme ideu, že nový 
nájemce bude Tálský mlýn provozovat 
od 1. května, kdy zde začíná turistická 
sezóna,“ říká starosta. 

Hotel Tálský mlýn má 18 pokojů 
a jeho obsazenost za rok 2018 čini-
la 62 %. Po odečtení investic se jeho 
hospodářský výsledek pohybuje v 
tzv. černé nule (zisk ani ztráta). 

Pokud se městu podaří záměr 
úspěšně zrealizovat, formu vlast-
nictví objektu bude vykonávat přes 
pronájem a inkasovaných 960 tisíc 
korun ročně chce dále investovat.

Investice do areálu probíhají dle 
starosty kontinuálně.

Např. v roce 2015 byly opraveny 
a natřeny střechy areálu a opraven 
nábytek restaurace, v letech 2016 
a 2017 dostal hotel nové koberce, 
opravou prošla klimatizace a kana-
lizace. V roce 2018 byla očištěna 
fasáda od mechů, na dvoře polože-
na zámková dlažba, pročištěny svo-
dy a okapy, opraveny komíny. Loni 
byl opraven altán a čerpací stanice 
splaškové kanalizace. V roce 2020 
opět dojde na opravy a nátěry všech 
střech.

Druhému městskému hotelu Mora-
va v Horní ulici se dle starosty daří 
výborně. Má charakter hotelové uby-
tovny a hlavní klientelu zde tvoří 
zahraniční dělníci, dočasní pracovní-
ci či obchodní cestující. „Obsazenost 
hotelu je přes 90 %. I sem město investu-
je. Loni jsme zrekonstruovali sociálky,“ 
uzavírá starosta Žďáru n. S. -lko-

Tálskému mlýnu chce město 
vrátit bývalý věhlas

Podnapilí bezdomovci
Sídliště Žďár 3 nyní prožívá nárazo-

vě problémy s bezdomovci, kteří se 
stahují na autobusové zastávky. Měst-
ská policie (MP) se je snaží z frekven-
tovaných míst opakovaně vykazovat. 

Přitom Žďár má ve stejné čtvr-
ti azylovou ubytovnu, v níž lidé bez 
přístřeší najdou zázemí. Ubytovaní 
se však musí podřídit stanoveným 
pravidlům, včetně abstinence. Zato 
jsou v teple s hygienickým zázemím 
a mohou využít odbornou pomoc 
k řešení osobní situace. Řadě lidí 
v těžké situaci se tak již podařilo vrá-
tit do normálního života. 

„V azylové ubytovně je současně asi 
20 lidí bez domova a stejný počet jich 
máme tzv. na pohybu po městě a v 
okolí,“ informuje vedoucí MP Mar-
tin Kunc s tím, že 80 % bezdomov-
ců není žďárských. Do našeho města 
nějak docestovali a už tu zůstali. 

Jak vedoucí MP uvádí, přibyl tu 
další problémový bezdomovec, proti 
kterému strážníci opakovaně zakro-
čují. „V extrémně podnapilém stavu 
tropí výtržnosti, např. na nádraží. Při 
dechové zkoušce jsme mu naměřili 3,8 
promile alkoholu a hlídkou MP byl 
převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici. Příště byl jeho stav ještě horší a 
musel k ošetření do nemocnice,“ infor-
muje Kunc.

Mnohé z nás asi napadne, kdo hra-
dí zásahy a pobyt na záchytce. Jak 
Martin Kunc informuje, přenocová-
ní na záchytce v Jihlavě stojí 4500 Kč. 
Protialkoholní záchytná stanice pro 
Kraj Vysočina patří pod Služby měs-
ta Jihlavy a poplatek si vymáhá sama. 
Zásah žďárských strážníků hradí naše 
město do chvíle, než zajištěného pod-
napilého převezou na záchytku. 

Jisté však je, že záchytka se potýká 
s vysokými nedobytnými pohledáv-
kami. „Když před několika lety došlo k 
reorganizaci záchytky z krajské nemoc-
nice pod jihlavský magistrát, tak nedo-
bytnost činila kolem 90 %,“ informuje 
Martin Kunc. 

Vzpomíná, jak MP asi před pěti 
lety opakovaně řešila podnapilou 
bezdomovkyni. „Když jsme ji tehdy 
kolem Nového roku vezli na záchyt-
ku, byl to již její padesátý pobyt,“ říká 
Kunc. Počtáři rychle dojdou k částce 
250 tisíc Kč, které žena za pobyty na 
záchytce promarnila. 

Zatímco během celého roku 2019 
MP provedla 18 záchytů opilců, do 
poloviny letošního ledna již vezla na 
jihlavskou záchytku opilce dvakrát. 
„Horší to bude na jaře, až se bezdo-
movci začnou do Žďáru vracet,“ oče-
kává po zkušenostech vedoucí Kunc. 
 -lko-

Angličtina a němčina

Renovace van

� 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. 506, 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 
projekty, 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

� 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

� 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

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

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

Tiskárny

� 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

Klimatizace

� 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

� 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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Přehledy

Kino Vysočina

Kultura Žďár n. S.

� POŘADY PRO DĚTI
Dětské divadelní předplatné 
St 19. 2. 9.00, 11.00; Čt 20. 2. 8.45, 

Městské divadlo
BROUHÁDKA - Co se všechno 

může stát, když se na paloučku potkají 
brouk Svalík, brouk Škodík, Beruška - 
a ještě k tomu najdou ubrečenou mra-
venčí kuklu... Divadlo Mimo.s., Praha 
(60 minut).

Kulturní minimum I. 
St 26. 2. 11.00; Čt 27. 2. 9.00 a 

11.00, Městské divadlo
LAZY GOAT - Komediální pohád-

ka s veselými anglicko-českými pís-
ničkami. Divadelní centrum Zlín (55 
minut).

� DIVADLA
Divadelní předplatné KOMORNÍ 
Po 10. 2. 19.00, Městské divadlo
TRAKTÁT O LÁSCE - Cit, kte-

rý nás provází v každé vteřině života, 
žene nás přes všechny překážky a lec-
kdy nás přiměje dělat psí kusy. Diva-
dlo Marianny Arzumanové v režii M. 
Arzumanové.

Po 17. 2. 10.00, Městské divadlo 
PO FREDRIKOVI – Zamilovanost 

je někdy náročná věc. Všichni to tvr-
dí a někdo to skutečně zažil. Pro Fre-
drika chvílemi naprosto nesnesitelná 
věc... Divadlo Na Fidlovačce v režii L. 
Pečenky. Hraje Jan Fanta. Dopolední 
představení pro SŠ a veřejnost (cenový 
tip pro seniory).

DP ŽLUTÉ
Po 17. 2. 19.00, Městské divadlo PO 

FREDRIKOVI - Divadlo Na Fidlo-
vačce.

DP ZELENÉ
Út 25. 2. 19.00, Městské divadlo 
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ! 

Komorní adaptace slavné Hervého 
operety Mamzelle Nitouche od slo-
venského básníka a dramatika Lubo-
míra Feldeka. Původní Hervého 
nápad s převleky autor dotáhl téměř 
do absurdních rozměrů. Vytvořil tak 
předpoklady pro inspirovanou kolek-
tivní spoluhru všech protagonistů na 
jevišti, typickou pro poetiku Ypsilonky. 
Studio Ypsilon v režii Petera Oravce.

� KONCERTY
Út 18. 2. 19.00, Dům kultury VÁC-

LAV NECKÁŘ & BACILY – 65 let na 
scéně.

� PLESY
So 15. 2. 20.00, Dům kultury
JIŘINKOVÝ BÁL – Retro ples DK 

a Active ve stylu sedmdesátek (Eremy, 
hvězdy muzikálu Pomáda a Cimbálová 
muzika Jožky Šmukaře, uvádí Luděk 
Savana Urbánek).

� BESEDY
St 5. 2. 19.00, Městské divadlo 

LADISLAV ŠPAČEK - Etiketa 
v kostce.

� VÝSTAVY
Do 9. 2. Galerie Staré radnice VĚRA 

DYTRYCHOVÁ – CESTOU ZA 
MRAKY   

11. 2. – 8. 3. Galerie SR ZDENKA 
SAMSONOVÁ RANNÁ - OBRAZY 
(Otevřeno út - pá 10.00 - 12.00 a 14.00 
- 17.00, so a ne 14.00 - 17.00).

Do 26. 2. Malá Galerie SR VÝSTA-
VA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ A MŠ POL-
NIČKA (Otevřeno dle Informačního 
centra).

Do 27. 2. Městské divadlo CO SI 

Sobota 1. února
14.30 TLAPKOVÁ PATROLA: 

VŽDY VE STŘEHU – Animovaný 
(Kanada 2019, ČD 2D) 

17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁ-
MOST - Komedie (Čes./ Slov. 2020, 
15+ 2D) 

19.30 STAR WARS: VZESTUP 
SKYWALKERA - Sci-Fi (USA 2019, 
T 2D ATMOS)

Neděle 2. února
14.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II - 

Animovaný (USA 2019, ČD 2D) 
17.00 GENTLEMANI - Krimi 

(USA 2020, T 2D 15+)
 
Čtvrtek 6. února
17.00 VLASTNÍCI – Drama kome-

die (Česko 2019, 12+ 2D)
19.30 MALÉ ŽENY – Romantické 

drama (USA 2019, T 2D)

Pátek 7. února
17.00 MODELÁŘ – Psychologický 

thriller (Česko 2020, 12+ 2D) 
19.30 BIRDS OF PREY (PODI-

VUHODNÁ PROMĚNA HARLEY 
QUINN) – Akční krimi (USA 2020, 
T 15+ 2D ATMOS)

Sobota 8. února
14.30 TLAPKOVÁ PATROLA: 

VŽDY VE STŘEHU – Animovaný, 
opakování. 

17.00 BIRDS OF PREY (PODI-
VUHODNÁ PROMĚNA HARLEY 
QUINN) – Akční, opakování (2D 
ATMOS)

19.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁ-
MOST – Komedie, opakování 

Neděle 9. února
14.30 SUPER MAZLÍČCI - Ani-

movaný (Čína / Něm. 2019, ČD 2D)
17.00 MODELÁŘ – Čes. psycholo-

gický, opakování

Oscarový čtvrtek 13. února
17.00 JUDY - Nominace na nejlep-

ší hl. roli. Životopisné drama (V. Brit. 
2019, T 12+ 2D)

19.30 1917 - Nominace na nejlep-
ší film. Válečné drama (USA / V. Brit. 
2019, T 15+ 2D)

Pátek 14. února
17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU - 

Komedie (Česko 2020, 12+ 2D)
19.30 FANTASY ISLAND – Dobro-

družný horor (USA 2020, T 15+ 2D)
 
Sobota 15. února
14.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 

– Animovaný, opakování
17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU – 

Čes. komedie, opakování
19.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU – 

Čes. komedie, opakování

Neděle 16. února
14.30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 

- Dobrodružný (USA 2019, ČD 12+ 
2D) 

17.00 JUDY - Drama, opakování

Čtvrtek 20. února
14.30 Bio senior: ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK - Romantický (Česko 2019, 2D)
17.00 SVIŇA - Drama (Slovensko 

2020, sl. verze 2D 15+) 
19.30 Filmový klub: PORTRÉT 

DÍVKY V PLAMENECH - Roman-
tický (Francie 2019, T 2D)

Pátek 21. února
17.00 SRDCOVÁ KRÁLOVNA - 

Drama (Dán./ Švéd. 2019, T 15+ 2D)
19.30 BIRDS OF PREY (PODI-

VUHODNÁ PROMĚNA HARLEY 
QUINN) – Akční, opakování ve 2D 
ATMOS

Sobota 22. února
14.30 JEŽEK SONIC – Animované 

dobrodružství (USA / Japon. 2020, 
ČD 2D) 

17.00 NA NOŽE - Mysteriózní 
(USA 2019, T 12+ 2D)

19.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU – 
Čes. komedie, opakování

Neděle 23. února
14.30 SUPER MAZLÍČCI – Ani-

movaný, opakování
17.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU – 

Čes. komedie, opakování

Čtvrtek 27. února
17.00 Vidíš měsíc, Danieli - Drama 

(Dánsko 2019, T 2D)
19.00 MODELÁŘ – Čes. psycholo-

gický, opakování

Pátek 28. února
17.00 PÁRTY HÁRD - Komedie 

(Česko 2019, 2D)
19.30 1917 – Válečné drama, opako-

vání

Sobota 29. února
14.30 Volání divočiny - Dobrodruž-

ný rodinný (USA 2020, T 2D) 
17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁ-

MOST – Čes-Slov. komedie, opako-
vání 

19.30 1917 – Válečné drama, opako-
vání 1917

Neděle 1. března
14.30 Film naslepo pro děti
17.00 1917 – Válečné drama (USA / 

V. Brit. T 15+ 2D)

� KLUB KARDIAKŮ
6. 2. 9.00, sál DDM Horní 2 Klubo-

vé setkání - plány akcí a přihlášky na 1. 
pololetí 2020 (divadelní představení, 
zájezdy ap.); 20. 2. 8.15, hala ČD Brno, 
Poklad Inků - Výstava (jen pro přihláše-
né); 27. 2. 15.00, INGOT, Nádražní ul. 
46 Bowling - Sportovní akce. Více na 
www.civilky.cz/zo-zdar

� POINTY, 4. patro polikliniky
4. 2. 9.30, Family Point Nošení mimi-

nek - vhodné způsoby využití šátků a 
babyvaků. Nošení může miminku pro-
spět, ale při nesprávném použití uškodit. 
Lektorka Marie Dočekalová.

5. 2. 9.00, Senior Point Setkání peču-
jících – novinka poběží každou první 
středu v měsíci. Setkání všech, kteří v 
domácím prostředí pečují o blízkého čle-
na rodiny.

11. 2. 9.30, Senior Point Český červe-
ný kříž - lektorka Jelizaveta Mašková. 

19. 2. 9.30, Senior Point Mediální 
obezřetnost - Důvěřuj, ale ověřuj - pro-
jekt Lepší senior, lektor Zdeněk Svobo-
da. 

25. 2. 9.30, Family Point Prohlídka 
hasičské stanice - exkurze do Hasičské-
ho záchranného sboru pro rodiče s dět-
mi. Ukázky zásahu, lektor Miloslav Čer-
ný.

� VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM, Gymnázium
Volné přednášky z cyklu Vzdělávat se 

lze v každém věku pokračují.
Konají se vždy od 15.30 v aule školy. 
5. 2. Petrohrad: Alena Čeplová a Vlas-

timil Čepelák
19. 2. Geopolitika aneb Svět kolem 

nás: Milan Hána

� JAZZMINE CLUB, Dolní 30
15. 2. 20.00 Jenda Novák za piánem 

- Klasický hudební večer plný známých 
melodií; 23. 2. 19.00 Country jam ses-
sion - Neformální setkání muzikantů. 

� ŘK FARNOST, Žďár 2
16. 2. 15.00, Křížová chodba fary v 

zámku 
Spiritualita ženské větve řádu sv. 

Benedikta - Přednáška s promítáním 
sester benediktýnek z Bílé hory. Bílá 
hora v historii a čím promlouvá dnes.

16. 2. (19.00 – 21.00) kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH

Nikodémova noc – Zvláštní chvíle k 
modlitbě či tichému duchovnímu roz-
hovoru.

� SENIOŘI ČR, budova ČP
18. 2. 16.30, místnost č. 213, Dolní 

165/1
Vietnam – Přednáška s promítáním 

v podání manželů Michálkových 

9. 2. 14.30, sál Active-SVČ Horní 2 
KARNEVAL – Dětské odpoledne se 
soutěžemi a překvapením. 

12. 2. 17.00, Knihovna M. J. Sychry 
PĚŠÍ ZÓNA - Setkání zástupců města a 
odborníků s občany

Čt 13. 2. 16.00, Husova kaple CČSH, 
Kopečná 13

STAROVĚKÉ ŘECKO ANEB 
NEJEN PO STOPÁCH APOŠTOLA 
PAVLA - Cestopisná beseda s Vítězsla-
vem Lorenoviczem. Navštívíme polo-
ostrov Peloponés, Mykény, Epidaurus, 
Olympii, starý Korint, Korintský prů-
plav, starověkou Spartu, z pevninského 
Řecka Delfy a Athény.

13. 2. 16.00, RC Srdíčko PARTNER-
SKÁ KOMUNIKACE – Volná beseda s 
rodinnou terapeutkou Janou Dvořáčko-
vou. Hlídání dětí zajištěno.

22. 2. 14:14, nám. Republiky ŽĎÁR-
SKÝ MASOPUST – Obnovená lidová 
tradice -lko-

MYSLÍ NAŠE DĚTI…; CO VZKA-
ZUJÍ BABIČKY A DĚDEČKO-
VÉ. Práce dětí ZŠ Světnov (Otevřeno 
hodinu před a během představení).

� PŘIPRAVUJEME
 1. 3. MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 

(MD) 
 3. - 5. 3. MALÝ PRINC  - KM II 

(MD) 
 4. 3. HANA ZAGOROVÁ A PETR 

REZEK (DK)
 5. 3. THE NAKED TRUTH – DP 

žluté (MD) 
 7. 3. YZOMANDIAS & NIK TEN-

DO (DK)
10. 3. ISLAND, ZEMĚ OHNĚ A 

LEDU (Cafe u TH)
12. 3. FANTASTICKÁ ŽENA 

(MD) 
14. 3. FESTIVAL VÍNA (DK)
15. 3. KŘEMÍLEK A VOCHO-

MŮRKA – nedělní pohádka (MD) 
16. 3. LADISLAV ZIBURA – 

Prázdniny v Evropě (MD) 
18. a 19. 3. JAK UHLÍŘ SKOU-

MAL SVĚRÁK – DDP (MD) 
20. 3. ARGEMA (DK) 
22. 3. MARYŠA – DP komorní 

(MD) 
25. 3. EVA URBANOVÁ – Druhá 

tvář (DK)
27. 3. HOOK – pro 2. stupeň ZŠ 

(MD) 
30. 3. MAGICKÉ HOUSLE – JAN 

PŘEUČIL (Cafe u TH)
31. 3. KOČKA NA ROZPÁLENÉ 

PLECHOVÁ STŘEŠE, DP zelené 
(MD) 

Vysvětlivky: DK – Dům kultury; MD 
– Městské divadlo; SR – Stará radnice.

Předprodej: pokladna DK po, út, st 
13.00 – 17.00. Info: 566 502 253, e-mail: 
dkzdar@dkzdar.cz

Pokladna KV je otevřena hodinu před a 
do začátku posledního představení (564 
407 559)ON-LINE na www.dkzdar.cz.
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Žďárské noviny

KNIHOVNA SENIORŮM / 
JARO 2020

10. 2. 8.00, odd. pro dospělé čtená-
ře - Začíná cyklus přednášek z různých 
oborů pro předem přihlášené seniory. 
Program a přihlášky v čítárně.

4. 2. 17.00, Peripetie růstu a pokle-
su města od nejstarších dob do 20. 
století - přednáška Miloslava Lopaura 
o Žďáru; 25. 2. 17.00 - Pokračování 
přednášky M. Lopaura o Žďáru

12. 2. 18.00 
Hlasy moře - dokument v rámci pro-

jektu Promítej i ty! Zdarma.
Stárnoucí rybář Pita žije se svou 

mladou ženou Marielou v chudé pří-
mořské kubánské vesničce. Jeho lás-
ka k domovu a smířlivost se střetává s 
Marielinou touhou zajistit dětem lepší 
budoucnost.

22. a 29. 2. (14.00 – 18.00) 
Vykresli se z toho: olejomalba – 

Tvůrčí odpoledne s L. Šoulákovou, 
přihlášky v čítárně.

Výstavy
3. - 28. 2. Čechův dům
Černobílý svět podle Antonína 

Vystrčila – autorské snímky, hosté 
Zdeněk Bureš, Petr Dlouhý a Jan Vol-
ný

3. - 28. 2. Galerie u Sychry
Fotoklub Freeland Žďár n. S. – 

fotografie. Vernisáž obou výstav 10. 2. 
od 17.00.

Únor 2020, odd. pro děti a mládež
Malí pacienti - malým čtenářům - 

výtvarné práce pacientů dětského odd. 
Nemocnice Nové Město n. M.

Tanečníci překvapili
Nové choreografie s mnoha překva-

pivými nápady a nezvyklými námě-
ty úspěšně představili žákyně a žáci 
tanečního oboru ZUŠ na lednovém 
pololetním koncertu v Městském diva-
dle. 

Děkujeme za finanční podporu 
Sdružení rodičů a za organizační vstříc-
nost vedení MD.  

Již osmé Plesohrátky
Nejen žáky ZUŠ s jejich rodiči, ale i 

širokou veřejnost zve Základní umě-
lecká škola Františka Drdly spolu se 
Sdružením rodičů při ZUŠ na tradiční 
zábavnou akci Plesohrátky. 

Již poosmé se v sobotu 15. úno-
ra od 13 hod. rozezní velký sál soko-
lovny populárními skladbami. Ty 
se svými vyučujícími připravili žáci 
hudebního oboru v instrumentálních 
souborech. Program obohatí vystou-
pení žáků tanečního oboru. Pro menší 
děti budou připraveny hry. 

Vstup je doporučován pro malé i vel-
ké v maskách, každá zamaskovaná oso-
ba získá u vstupu los do bohaté tom-
boly. Účinkující žáci budou odměněni 
občerstvením, které financuje sdružení 
rodičů jako poděkování za předvede-
ný výkon. Více na webu školy v týdnu 
před Plesohrátkami. 

Koncert klavíristy
Ve čtvrtek 27. února zazní od 17 

hodin sálem ZUŠ klavírní koncert. 
Vystoupí Drahoslav Bango, student 
pátého ročníku JAMU v Brně. Před-
vede skladby Beethovena, Chopina či 
Liszta.

Spolu s žáky a jejich rodiči zve škola 
hudbymilovnou veřejnost. -red-

Buďte v obraze
Milovníci místních zajímavostí by si 

neměli nechat ujít netradičně pojatou 
výstavu obrazů ze sbírek Regionálního 
muzea. Představuje totiž umělecká díla 
poněkud jinak. 

Při klasické výstavě obrazů se dozví-
me, že obraz interiéru žďárského kon-
ventního kostela namaloval Alois 
Podloucký, zjistíme možná i techniku 
malby, určení podkladu, případně je-
jí rozměry. Zde ale poznáme, k čemu 
sloužila na obraze vymalovaná chórová 
přepážka, kde ji dnes najdeme a co má 
autor společného se Zelenou horou.

Jak k výstavě uvádí historik RM  
Stanislav Mikule, dozvíme se tře-
ba, co spojuje malíře Konůpka, hrad 
Házmburk, sci-fi literaturu a zdejší 
muzeum. 

Prostřednictvím obrazu Jaroslava 
Bureše zase můžeme nahlédnout do 
pralesa na Žákově hoře. Dozvíme se, 
jaká velká zvířata by na nás kdysi moh-
la vykouknout zpoza stromů. A třeba i 
zjistíme, proč má vyobrazený milostný 
Chrudimský Salvátor na čele hvězdu.

„Přijďte k nám na výstavu a budete v 
obraze. Příležitost potrvá do 12. dubna,“ 
zve historik.

Nejnavštěvovanější výstava
Výstava „Když stromeček zazáří“ se 

stala nejúspěšnější vánoční expozicí na 
Tvrzi za posledních deset let. Návštěv-
nost těchto výstav se zpravidla pohy-
buje mezi čísly 1600 a 1900. „Výstavy 
s tématikou vánočních svátků za socia-
lismu ovšem vždy překračují číslo 2000. 
Letos poprvé přišlo více než 2500 náv-
štěvníků. Všem moc děkujeme a věříme, 
že nám zachovají přízeň i nadále,“ vzka-
zuje za tým pracovníků Regionálního 
muzea Stanislav Mikule. -lko-

Mistrovství 
v thajském boxu

Příznivci thajského boxu by neměli 
propásnout letošní 108. Mistrovství 
ČR v Muaythai, které hostí Žďár nad 
Sázavou. 

Soutěž začne 8. února přesně v 
poledne ve žďárské sokolovně. Thaj-
ský box je plnokontaktní bojové 
umění, jeden z nejtvrdších bojových 
sportů, s povolenými údery lokty a 
koleny. Každý zápas otevírá tradiční 
ceremoniál vai-kru (tanec-modlit-
ba). Zápasí se na tři kola.  -red-

Region Press 
Foto 2019

Snímky z loňských Žďárských 
novin byly v lednu k vidění na Kraj-
ském úřadu v Jihlavě, při již sedmé 
krajské výstavě Region Press Foto 
2019.

Návštěvníci mohli porovnat sním-
ky profesionálních fotografů i zábě-
ry amatérské, z necelé dvacítky 
tištěných i elektronických médií 
vycházejících na Vysočině. Jsou 
to právě snímky, které mnohdy 
zaujmou čtenáře k přečtení celého 
článku. 

Kromě Žďárských novin se z naše-
ho vydavatelství Parola, spol. s r.o. 
na výstavě představily Jihlavské listy, 
Třebíčské noviny a Noviny jihlavské 
radnice. Výstavu tradičně uspořáda-
lo Územní sdružení Syndikátu novi-
nářů Vysočina.  -lko-

Jaké nejdůležitější akce v Regionál-
ním muzeu města lze v letošním roce 
čekat? Tak zněla otázka ŽN na histori-
ky muzea, jejichž zábavné a interaktiv-
ně pojaté akce z historie Žďáru bývají 
návštěvnicky vyhledávané. 

Jak se ale pracovníci muzea shodují, 
letošní rok by mohl být kvůli napláno-
vané revitalizaci lokality Tvrze kompli-
kovaný. Od května bude ulice Tvrz pře-
kopána a to může znesnadnit navážení 
exponátů na výstavu k 65. výročí ukon-
čení 2. sv. války. Utrpět může i obvyklé 
zázemí tradiční Muzejní noci. V době 
uzávěrky ŽN bylo ještě vše otevřené. 

Jak pro ŽN potvrdila oslovená 
vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování MěÚ Irena Škodová, v květ-
nu má stavba dle předpokladu začít. 
„Přístup do Regionálního muzea bude 

zajištěn i v případě, že v okolí budovy 
Tvrze bude probíhat revitalizace nebo 
archeologický průzkum,“ dodává.

Současnou výstavu v RM s názvem 
Buďte v obraze by měla v květnu 
vystřídat expozice modelů techniky ke 
2. světové válce, kterou připravuje his-
torik Pavel Elbl zaměřený na vojenství. 

Na 5. června chystají historici Muzej-
ní noc, věnovanou událostem květ-
nových dnů roku 1945 ve Žďáře. „Při 
několika zastaveních po městě připome-
neme např. popravu osob na náměstí u 
benzinky, nebo i vypuštění lihovaru, aby 
to nebylo jen smutné povídání,“ infor-
muje další z týmu muzejníků Stanislav 
Mikule.

Jeho kolega Miloslav Lopaur při-
pomíná i letošní 100. výročí podniku 
TOKOZ. „Regionální muzeum se účast-
ní na přípravě výstavy, která bude na pře-
lomu dubna a května otevřena v zámku. 
K vidění bude ke 400 fotografií z minu-
losti podniku,“ uvádí historik. Mnohé 
zapůjčili sami pamětníci.  -lko-

SPORTOVNÍ HALA 
TJ NA BOUCHALKÁCH

2. liga mužů: So 1. 2. 19.00 VLCI 
- KK Val. Meziříčí; Ne 2. 2. 10.00 
VLCI - Slavia Kroměříž; So 29. 2. 
19.00 VLCI - SK UP Olomouc; Ne 
1. 3.  9.30 VLCI - TJ Šumperk

HALA 2. ZŠ KOMENSKÉHO 
Ne 2. 2. 9.30 VLČATA - SK K2 

Prostějov, OP ml. minižákyně U12; 
11.30 VLCI - BK Žabiny „B“, OP 
minižákyně U12; 13.30 BK VLCI - 
SAM Brno „B“, liga kadetů U17

So 8. 2. (10.00 – 15.00) Kvali-
fikační turnaj o Národní Finále 
nejmladších minižáků U11 (Vlča-
ta Žďár, Tygři Brno, Skokani Brno): 
10.00 Vlčata - Tygři Brno; 11.45 
Tygři Brno - Skokani Brno; 13.30 
Vlčata - Skokani Brno

So 15. 2. 11.00 BK Žďár Open - 
BK Brandýs n. L. „B“, nadregionál-
ní liga kadetek U17; 13.00 VLCI - 
USK Praha, extraliga ml. žáků U14; 
15.00 BK Žďár Open - BK Brandýs 
n. L. „B“, nadregionální liga kade-
tek U17; 17.00 VLCI - BK Příbor, 
liga kadetů U17

Ne 16. 2. 9.30 VLCI - BK Pardu-
bice, extraliga ml. žáků U14; 17.00 
VLCI -  SKB Zlín, liga kadetů U17

So 22. 2. 16.00 VLCI - SAM Brno 
„B“, liga juniorů U19

Ne 1. 3. 9.30 VLČICE - Studánka 
Pardubice, liga ml. žákyň U14

Sportovní hala Bouchalky
So 9. 2. 9.00 a 11.00 Pelhřimov, V. 

Meziříčí: Kraj. přebor žáci
So 15. 2. 9.00 a 13.00 Střešovi-

ce: 2. liga ženy; 11.00 a 15.00 Havl. 
Brod: 2. liga muži

Tělocvična ZŠ Palachova
So 8. 2. 9.00 a 11.00 Polná, H. 

Brod: Krajský přebor ml. žákyně
Ne 9. 2. 10.00 a 12.00 Havl. Brod: 

Krajský přebor juniorky
So 15. 2. 10.00 a 13.00 Pelhřimov: 

Krajský přebor muži
Ne 23. 2. 10.00 a 12.00 Humpolec: 

Krajský přebor juniorky
So 29. 2. 9.00 a 11.00 Jihlava, H. 

Brod: Kraj. přebor ml. žákyně

1. a 2. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6 (566 642 545)

8. a 9. 2. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

15. a 16. 2. MUDr. Olga Semerá-
dová, Palachova 35 (774 430 777)

22. a 23. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6 (566 642 545)

29. 2. MUDr. Marie Kulková, 
Strážek 80 (566 567 332)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz. 

Klub českých turistů

Basketbal BK VLCI

Volejbal

ZUŠ F. Drdly      Regionální muzeum

Víkendové služby 
stomatologů

Knihovna M. J. Sychry        

Muzeum připomene letošní 
výročí konce války

 1. 2. Memoriál L. Dymáčka – 
Sobiňov (15 km) 8.00 nádr. BUS

 8. 2. Masopust – Hamry u Hlinska 
(16) 8.00 nádr. BUS

15. 2. Údolím Doubravy – Ledové 
údolí (12) 7.25 nádr. ČD

22. 2. Nížkov – Ronov – Nížkov 
(14) 7.25 nádr. ČD

29. 2. Žďár n. S. – Nové Veselí (12) 
9.00 nádr. ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí.
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