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Letošní žďárský den taška-
řic v sobotu 22. února ovládl 
náměstí a přilehlé ulice. Masky 
se vlnily v  rytmu kubánské 
salsy a vzápětí poskakovaly na 
svižnou polku v podání Zele-
nohorských muzikantů.

� Lenka Kopčáková

Vše ale začalo předáním maso-
pustního práva a klíče od města. 
Když se vůdce maškar Ivan Hora 
zeptal starosty, zda je klíč i od 
městské pokladny, Martin Mrkos 
se smíchem opáčil, ať ani nechce 
vědět, od čeho všeho je...Staros-
ta musel rychle oddat snoubence, 

neboť Masopust se hlásil na svět. 
A jak to v tento popletený den bý-
vá, nevěstou byl břichatý muž a 
snoubencem žena. Za nemotorné 
pomoci legračních aktérů se Maso-
pust narodil. 

Muzikanti bujaře foukli do trub 
a průvod zamířil ke kostelu. Zde 
je farář Blažej Hejtmánek pohostil 
koblihami a stopečkou pro zahřá-
tí. Vtipně reagoval na žádost masek 
o oddání snoubenců. „Máte, co jste 
chtěli,“ smál se farář. Moderátor při 
loučení popřál, ať mu tam nahoře 
dobře berou telefony. 

Na vysokou loutku Masopusta si 
mohli Žďáráci napsat, co je štve. 
Napsali např. koruna vir a že není 

sníh. Muži se střídali v nesení klá-
tící se loutky, když přišla řada na 
starostu, neunikl rozpustilému šaš-
kovi, který lidem kreslil na tváře 
srdíčka a červené nosy. 

Pestrý průvod zamířil do Vesel-
ské ulice, kde opět čekaly koblihy, 
tekutá medicína a na parketu lekce 
salsy. Když muzikanti zahřímali, šlo 
se dál. Na pěší zóně uhnaní maška-
rádi vyzunkli připravené kelímky 
s pořádnou dávkou Havana drin-
ku a během chvilky se ještě více 
rozjařili. Kroky salsy se už nikomu 
nepletly a maskovaní vytvořili hada 
vlnícího se v kubánských rytmech. 
Při krátké zastávce zajásali nad 
stolkem s jednohubkami a maji-

tel domu spolu s přáním maškar 
obdržel na tvář pořádné srdce. 

Obnovená tradice Žďárské-
ho masopustu přilákala do ulic 
celé zamaskované rodiny. Oslava 
předjaří je tu. Děti byly unešené i 
z dobového kolotoče, na němž je 
vozily ručně vyřezávané koně ještě 
z předválečné doby. 

Až do podvečera se ti nejmladší 
bavili na karnevalu a dospělí večer 
o masopustní taneční zábavě v sále 
Active. 

„Mám radost, kolik lidí přišlo a 
hlavně, že nám přálo počasí,“ je spo-
kojena obnovitelka lidové tradice 
Lenka Šimo, která oblékla masku 
Lišky.  Více na str. 8

LETOŠNÍ Žďárský masopust rozparádila salsa a dobrá nálada. Had masek se klikatil pěší zónou. Foto: Lenka Kopčáková

Masopust letos přilákal celé rodiny
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Kauza, která se dostala do 
skript právnické fakulty. To je 
dlouholetý soudní spor mezi 
Základní školou Švermova 4 
a bývalou učitelkou Hanou 
Humpolíkovou o náhradu 
mzdy. Nyní okresní soud roz-
hodl ve prospěch žalobkyně, 
která vysoudí na škole sumu 
v řádu miliónů korun.

� Lenka Kopčáková

Rozhodnutí Okresního soudu ve 
Žďáře n. S. z 18. února začne být pra-
vomocné po 15 dnech. Námi oslo-
vený ředitel Jaroslav Ptáček, který 
je i zastupitelem za ODS, v pondě-
lí 24. února pro ŽN uvedl, že ještě 
neobdržel rozsudek okresního sou-
du. „Teprve nyní nám bylo ale jasně 
řečeno, že úhradu mzdy máme platit 
za dobu devíti let, dvou měsíců a 22 
dní, kdy jsme se řídili rozhodnutími 
obecních soudů. Je to suma v objemu 
1,981.110 Kč plus úroky,“ informuje 
ředitel a dodává, že 8. 3. bude s práv-
ním zástupcem navrhovat radním 
další postup.

Vážná situace byla tématem širo-
ké diskuze v zastupitelstvu města 6. 
února, kdy sice nebylo jisté, jak soud 
rozhodne, ale zastupitelé pověřili 
vedení města přípravou řešení. 

Jak ředitel Ptáček vysvětlil, s Hanou 
Humpolíkovou uzavřel pracovně 
právní vztah na dobu určitou. Po 
jeho ukončení jí oznámil, že smlouva 
končí 30. 6. 2007, ona prý požado-
vala pokračování. Spor rozhodl soud 
v listopadu 2007 ve prospěch školy. 
Za devět let prošel všemi soudními 
instancemi, od okresního, krajského 
a nejvyššího soudu až k soudu Ústav-
nímu. Zatímco obecné soudy potvr-
dily správnost postupu ZŠ, tedy, že 
škola pokládala pracovní poměr za 
ukončený a tak nevyplácela mzdu, 
Ústavní soud (ÚS) v roce 2016 zru-
šil usnesení obecných soudů a vrátil 
věc zpět k novému projednání soudu 
okresnímu. Na ten došlo až letos 18. 
února.

Do únorového zastupitelstva prosa-
dil tento bod mimořádně Jan Havlík 
(Změna 2018), byť se to některým 
kolegům zdálo ještě před soudním 
procesem zbytečné.

Havlík se však zajímal, zda má 

škola po těch letech sporu vytvoře-
ný nějaký fond, nebo zda je pojiště-
ná. Také se ptal, kde město vezme 
peníze. V důsledku je totiž zodpo-
vědné za závazky své příspěvkové 
organizace. „Už několik let nám proti-
strana poskytuje různé informace, kte-
rým můžeme a nemusíme věřit. Chtěl 
jsem znát údaje i z opačné strany,“ říká 
Havlík. 

Klíčovým bodem problému je pod-
le něho to, že po rozhodnutí ÚS v r. 
2016, že Hana Humpolíková je stá-
le zaměstnancem školy, ji ředitel na 
základě tohoto propouštěl. Přitom 
dle Havlíka neinformoval zastupitel-
stvo, že jí škola dluží mzdy od roku 
2007. „Dle protistrany jde o čísla nad 
5 mil. Kč. Ale okresnímu soudu bylo 
doporučeno, z čeho a jakým způsobem 
se má částka dopočítat. Takže uvidí-
me,“ očekává Havlík.

Jaroslav Ptáček odpověděl, že orga-
nizace má povinnost dle pravidel 
tvořit fondy, ale žádnou „vatu“ škola 
coby příspěvková organizace nemá a 
nesmí mít. „Ale nečekáme se zavřený-
ma očima, až uhodí. V roce 2016 jsem 
okamžitě informoval zřizovatele, že 
ÚS zrušil všechna rozhodnutí a vrací 
to zpět na okresní soud, který rozhodl 
už jednou v roce 2007 v náš prospěch, 
a s naším právním zástupcem situaci 

průběžně řešíme,“ odpověděl Ptáček.
Zdeněk Navrátil (Žďár – Živé měs-

to) uvedl, že jako předchozí starosta 
města případ sledoval a i pro něho 
bylo překvapením rozhodnutí ÚS, 
který popřel jednání soudů nižší 
instance. „V případě, že bude 
škoda vyměřena, byl bych 
rád, aby se tajemnice 
s příslušnými odbory 
MěÚ věnovala mož-
nosti, jak násled-
ně takovou škodu 
požadovat po stá-
tu a zda se můžeme 
v tomto případě 
zahojit,“ navrhuje 
Navrátil. „Škola se celé 
roky chovala přesně pod-
le rozhodnutí soudů. Když 
ty nyní obrátily, městu může vznik-
nout jednáním státu škoda,“ dodal. 

Romana Bělohlávková (KDU-
ČSL) konstatovala, že rozhodnutí 
ÚS bylo překvapující nejen pro lai-
ky, ale i pro většinu právníků. „Tato 
opravdu neobvyklá kauza se dostala až 
do skript právnické fakulty. Je to prece-
dens, který děsí mnohé. Ale vyčkejme 
definitivního rozsudku a s ním potom 
pracujme,“ navrhuje Bělohlávková. 

Ostatní zastupitelé souhlasili. 
Vyslechli si dlouholetého předsedu 
odborové organizace ZŠ Švermova 
Miroslava Suka. „Paní Humpolíko-
vá k nám nastoupila v roce 2004, pro-
tože jsme měli krizi. Zastoupila paní 
učitelku s vážnou zdravotní příhodou 
a poté zastupovala za paní učitelku, 
co náhle odešla na mateřskou dovole-
nou. Od začátku věděla, že zastupuje,“ 

informuje Miroslav Suk. „Když v roce 
2007 skončila její pracovní smlouva a 
já se dozvěděl, že nás žaluje, sám jsem 
se pokoušel o smír. Ale marně,“ vzpo-
míná odborář. 

Možnost smíru byla i otázkou zastu-
pitelů na ředitele školy. Jaroslav 

Ptáček uvedl, že na začátku 
každého soudního jed-

nání, které probíhalo 
od roku 2007, soud-
ce nabízel smírné 
mimosoudní vyře-
šení sporu. Žalující 
strana tuto nabídku 
nepřijímá. 
Jaromír Brychta 

(Změna 2018) připo-
menul, že někdy kolem 

roku 2013 zazněl v radě města 
návrh, kdy paní Humpolíková byla 

ochotná k vyrovnání v objemu 900 
tisíc korun. „Tehdy Dagmar Zvěřino-
vá, coby starostka navrhovala, že město 
dá 500 tis. Kč a škola doplatí 400 tisíc 
Kč. Ředitel ale této možnosti nevyužil,“ 
připomíná Brychta s tím, že soudní 
náklady a penále od té doby závratně 
vzrostly. 

Dle předsedy kontrolního výboru 
ZM Vladimíra Novotného (ČSSD) 
výbor kauzu podrobně sleduje. Ředite-
li Ptáčkovi radí, aby ihned po obdržení 
soudního rozhodnutí s vyčíslením 
zamířil do rady města. „Doporučujeme 
připravit postup a způsob řešení případ-
ných dopadů na příspěvkovou organiza-
ci, včetně těch finančních. Pokud to bude 
nad síly organizace, je jasné, že rada musí 
navrhnout rozpočtové opatření do zastu-
pitelstva,“ uvádí Novotný. 

Učitelka vysoudila na škole milióny
Ústavní soud zrušil

po devíti letech
usnesení obecných soudů 
a vrátil věc k projednání

Bývalá učitelka ZŠ Švermova Hana Humpolíková 
odpovídá na otázky ŽN. 

Škola je přesvědčena, že pracovně právní vztah uza-
vřený mezi vámi a ZŠ Švermova byl deklarován jako 
zástup na dobu určitou.

Takové přesvědčení školy je v rozporu s obsahem pra-
covní smlouvy, kterou se mnou ředitel Ptáček uzavřel. 
Je nutno se řídit smlouvou a nikoliv přesvědčením. Ško-
la nemohla opakovaně prodlužovat dobu trvání pracov-
ního poměru na delší období než připouští zákon. Pro-
to soud již v roce 2011 závazně konstatoval překlopení 
mého pracovního poměru na dobu neurčitou, k čemuž 
došlo již v červnu 2007. Škola i její zřizovatel však dál 
dělali mrtvého brouka.

Co říkáte rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáře n. 
S. z 18. 2. 2020? Skončil tímto pro vás letitý spor?

S rozsudkem jsem spokojená. Byly mi přiznány náhra-
dy platů za dobu 10 let z důvodu překážek v práci na 
straně zaměstnavatele. V takovém případě výši náhra-
dy stanoví zákon a ani soud nemá oprávnění částky krá-
tit. Bylo tedy věcí mzdové účtárny žalované školy část-
ky určit a včas mi je uhradit. Pokud zjistím, že soudem 
přiznaná výše neodpovídá mému zákonnému nároku, 
nezbude než v nepřiznaném zbytku se odvolat. Předpo-
kládám však, že bude již v zájmu školy i jejího zřizova-
tele dát věci do pořádku a nenavyšovat svůj závazek o 
další úroky z prodlení, které za tu dobu jsou již vyšší než 
samotná dlužná částka. -lko-

Hana Humpolíková: S rozsudkem jsem spokojená

Dotaci v objemu 400 tis. Kč na 
restaurování barokních varhan 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
poskytne město zámecké farnosti. 

Příspěvek z dotačního programu 
na obnovu architektonicky cenných 
staveb schválili zastupitelé města 
při svém únorovém zasedání. Ten-
to dotační program město vypisuje 
již čtvrtým rokem a tentokrát měst-
ské peníze pomohou k zrestaurová-
ní píšťalových řad, vzduchovodů, 
manuálových klaviatur a levé stra-
ny varhaní skříně. Vzácný barok-
ní nástroj pochází asi z dílny Jana 
Davida Siebera, který pracoval dle 

architektonického konceptu Jana 
Blažeje Santiniho-Aichla. Je mimo-
řádným dílem varhanářského umě-
ní ve střední Evropě.

Jak na církevním webu oceňuje 
restaurátor a varhanář Dalibor Mi-
chek, na nástroji je unikátní jeho 
výtvarné řešení a umístění. Restau-
rátoři při obnově varhan postupují 
tak, aby zůstaly co nejdéle funkč-
ní. „Práci jsme začali restaurová-
ním měchové soustavy, kterou v sou-
časnosti nahrazuje měch provizorní 
a varhany lze používat k doprovodu 
liturgie,“ dodává restaurátor.

Oprava varhan od roku 2017 pro-

bíhá s přispěním města i kraje.
Ze stejného dotačního programu 

radnice podpoří i majitele byto-

vých domů na Stalingradě, kte-
ří chtějí zachránit fasády z 50. let. 
Jsou cenným pozůstatkem tzv. soci-
alistického realismu. 

Jde zejména o zdobené ati-
ky, rozety, balustrády či sgrafita. 
Původních fasád již na Stalingra-
dě mnoho nezbylo. Při zateplová-
ní bytových domů před asi 20 lety 
často tyto architektonické prv-
ky mizely. Tehdejší technologie 
totiž neuměly vyřešit tepelné mos-
ty (ztráty tepla) mezi moderním 
obložením a zdobnými prvky. Stát-
ní dotace tyto komplikace nepři-
pouštěly.  (Pokračování na str. 3)

VZÁCNÉ varhany ze žďárské baziliky 
prochází obnovou. 
 Foto: www.zdarskefarnosti.cz

Dotace směřují do obnovy památek

Foto: pixabay
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Veřejnou dopravou Vysočiny s novou jízdenkou
- od 1. března 2020 začíná platit nový tarif veřejné dopravy 
 na Vysočině (regionální autobusy i vlaky)
- cestující zaplatí stejnou cenu za cestu bez ohledu na volbu 
 dopravního prostředku a dopravce
- dojde k úpravám jízdného, slevy pro studenty 
 a seniory zůstávají platné
- začíná platit přestupní jízdenka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Od 1. března 2020 dojde u vybraných autobusových spojů
k úpravám návazností a vyladění přestupových intervalů. 
U vlakových regionálních spojů k témuž dojde 
k 16. březnu 2020.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Děkujeme cestujícím regionální autobusové i vlakové 
dopravy, že využívají služeb Veřejné dopravy Vysočiny.

Poznámka:
Veškeré změny a novinky se týkají pouze spojů pod objednávkou Kraje Vysočina.

Dotace směřují do obnovy památek
(Dokončení ze str. 2)

Některé bytové domy v severní části Okružní ulice 
vyřešily poničení ozdob dodatečnou iluzivní mal-
bou na zateplené fasádě, která upomíná na původ-
ní architektonické prvky šambrán, říms a polorozet. 
Provedl je žďárský výtvarník Miloš Sláma.

Letos město na záchranu zdobných prvků posílá 
z dotačního programu 100 tisíc korun Společen-
ství vlastníků domu na ulici Okružní (horní). Ti 
chtějí zachránit betonové prefabrikované prvky s 
konkávním vzorem, tzv. polorozety. I tuto dotaci 
schválili v únoru zastupitelé. 

Město od roku 2017 vypisuje každoročně dotač-
ní program na obnovu architektonicky cenných 
staveb a i s letošní pomocí se podařilo zachránit 
zdobný ráz fasád u pěti bytových domů. Dříve 
radnice na takové opravy přispívala individuální-
mi dotacemi. -lko-
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Zcela poprvé řeší žďárská 
radnice žalobu zastupitele na 
město. Ojedinělá kauza nej-
spíš vstoupí nejen do historie 
města.

� Lenka Kopčáková 

Městu byla letos v lednu doru-
čena žaloba ve věci ochrany osob-
nosti a náhrady nemajetkové újmy 
vedené u Okresního soudu ve Žďá-
ře n. S. Svých práv se chce domo-
ci Jan Havlík, 55letý zastupitel za 
hnutí Změna 2018, předtím dlou-
holetý tajemník městského úřadu.

Podrobný materiál je k přečte-
ní na webu města, kde je i audio 
záznam z jednání zastupitelů 6. 2. 
2020. Stojí za poslechnutí.

Ve vzrušené diskusi padaly ze 
strany vedení města a koaličních 
zastupitelů argumenty proti žalu-
jícímu. Jan Havlík byl tajemníkem 
MěÚ od roku 1997. V komunálních 
volbách 2018 byl zvolen do zastu-
pitelstva města. Zde na pár měsíců 
nastalo překrytí obou funkcí, tedy 
nepolitického tajemníka a opozič-
ního politika, což zákon umožňuje, 
ale jemu to v očích koalice uškodi-
lo. Narušené vztahy gradovaly.

Jak Jan Havlík uvádí v žalobě na 
město, nejvíce se jej dotklo usne-
sení rady města z 28. 1. 2019, kdy 
ukládá představitelům města řešit 
nekompetentní jednání tajemní-
ka MěÚ Ing. Jana Havlíka, MPA 
s cílem zamezení vzniku škod. 

„Tvrzení žalovaného (města) je 
nepravdivé a jsem schopen to doložit 
a prokázat,“ uvádí v žalobě Havlík. 
Dodává, že po celou dobu svého 
pracovního poměru k Městu Žďár 
n. S. se nikdy nedopustil žádného 
nekompetentního jednání. Jak tvr-
dí, ani v tomto směru nebyl nikdy 
na něco podobného upozorněn, ani 
mu nebylo nic vytknuto. Za výkony 
byl navíc mimořádně odměňován. 
„Úřad pod mým vedením byl od roku 
2016 do roku 2019 hodnocen Minis-
terstvem vnitra ČR jako nejpřívětivěj-
ší úřad Kraje Vysočina a umisťoval se 
mezi prvními třemi nejlepšími úřady 
v ČR,“ připomíná Havlík. 

Zmiňované usnesení rady měs-
ta považuje za pomluvu. „Je nejen 
nepravdivé, ale i negativně ovlivňuje 
moji pověst na veřejnosti, čest i sou-
kromý život...významně je ovlivňová-
na a snižována moje důvěryhodnost 
jako opozičního zastupitele, tedy oso-
by veřejně známé,“ argumentuje mj. 
v žalobě. 

Jan Havlík loni v únoru, ihned 
po vydání daného usnesení rady, 
vyzval město k vysvětlení a dobro-
volné nápravě. Jak uvádí, neobdržel 
odpověď. Proto v březnu vyzval 
město k revokaci onoho usnese-
ní rady. “Naposledy jsem se pokusil 
o možné smírné vyřešení věci mnou 
odeslanou předžalobní výzvou ze dne 
15. 4. 2019, na kterou žalovaný sice 
reagoval dopisem (z 30. 4. 2019), 
nicméně z obsahu tohoto dopisu je 
zřejmé, že se nejedná o přiléhavou 
reakci na vzniklou situaci,“ uvádí 
v žalobě Havlík. 

Snahy o možnou nápravu a smír-
né vyřešení věci se prý ze strany 
města nedočkal. Jan Havlík se již 

nespokojí s pouhým odvoláním 
nepravdivého údaje a omluvou. 
Za přiměřenou satisfakci považuje 
náhradu nemajetkové újmy částkou 
200 tisíc korun. 

Jak v zastupitelstvu poukazo-
val starosta města Martin Mrkos, 
je potřeba, aby byl celý spor pro-
jednán nestranným soudem, aby 
nedošlo k neoprávněnému výdaji 
z rozpočtu města na náhradu nema-
jetkové újmy, a byla splněna povin-
nost péče řádného hospodáře.

Ihned po doručení žaloby na měs-
to schválili radní udělení plné moci 
advokátovi České advokátní komo-
ry Luboši Klimentovi k zastupová-
ní města při soudním řízení vede-
ném u okresního soudu. Město 
požádalo o prodloužení lhůty ve 
věci vyjádření k věci samé do 29. 2. 
2020. Soud vyhověl. 

Rada chtěla znát stanovisko 
zastupitelstva. V návrhu řešení 
byly dvě varianty usnesení. Radou 
doporučené pověření starosty měs-
ta Martina Mrkose hájit zájmy 
města v tomto soudním sporu, a 
nebo schválení náhrady nemajetko-
vé újmy ve výši 200 tis. Kč s příslu-
šenstvím a náklady soudního řízení 
z rozpočtu žalovaného, města Žďá-
ru nad Sázavou.

V diskusi se zvláště opoziční 
zastupitelé divili, proč mají schva-
lovat pověření starosty Martina 
Mrkose k hájení zájmů města, když 
starosta z titulu své funkce automa-
ticky zastupuje obec navenek. Pod-
le Vladimíra Novotného (ČSSD) 
měli spíš zastupitelé schválit, aby 
zájmy města hájil advokát Luboš 

Kliment, ale ten byl potvrzen radou 
města. 

To starosta Martin Mrkos (Žďár-
ŽM) vysvětluje, že rada města se 
ocitla v časové tísni, když 16. 1. 
obdržela žalobu s termínem vyjá-
dření. Musela jednat, aby termín 
nevypršel a zastupováním města 
pověřila advokáta Luboše Klimen-
ta, který má plnou moc vykonávat 
právní servis pro město.

Někteří zastupitelé se shodují, 
že tento pracovně právní spor měl 
být řešen mezi starostou a bývalým 
tajemníkem a nemusel tak vygra-
dovat. „To jsou jediní dva, kteří si 
mají tyto věci vyříkat a nějak s nimi 
pracovat. Myslím, že k tomu nebylo 
potřeba toto velmi zvláštní usnesení, 
s nímž se nemohu ze strany rady zto-
tožnit,“ uvedl Vladimír Novotný. 

„Já a kolega Trávník děláme spous-
tu let do sportu. Jestliže v kabině do-
jde k nějakému rozporu, tak se to 
vyřídí v té kabině a klub funguje 
dál,“ přirovnal Petr Stoček (Koa-
lice KSČM a SPOZ) Podle něho 
byla vzájemná komunikace podce-
něna. „K nám zastupitelům se dostá-
vá celá tato situace značně přeceze-
ná,“ dodává.

Dle místostarosty Josefa Klemen-
ta (KDU-ČSL) je variantním řeše-
ním nejít do soudního sporu. „Ale 
jelikož je rozsudek zřejmý, že bychom 
měli vyplatit 200 tisíc Kč, tak usne-
sení jasně říká, že se chceme obhájit 
tím, že tato škoda panu Havlíkovi 
nevznikla,“ uvádí. Sám se prý diví, 
proč nebyla podaná žaloba na kon-
krétní osobu. „Takto podaná žaloba 
na Město Žďár nad Sázavou míří i 
na řadu jeho poctivých zaměstnan-
ců,“ poukazuje Klement. 

Seznámil přítomné s okolnost-
mi, které vedly radu města 28. 1. 
2019 k jejímu usnesení. Mezi sil-
nými argumenty např. zaznívalo, že 
v roce 2017 vydal tehdejší tajemník 

Havlík ústní příkaz, aby si vedoucí 
pro sebe a své podřízené nulova-
li v systému elektronické evidence 
přesčasové hodiny. „Ztrácela se tím 
kontrola, mohlo se jednat o úpravy 
mazáním předčasů nebo i dopsáním 
absencí. Myslím, že se tím porušila 
transparentnost a kompetence pana 
Havlíka,“ říká Klement. Město dle 
jeho slov nabylo dojmu, že dochá-
zí k privilegovanosti některých 
zaměstnanců a k nerovnému pří-
stupu. 

„V průběhu roku 2018 dále dochá-
zelo se zveřejňování urážlivých pří-
spěvků na anonymní dotazovnu na 
webových stránkách města panem 
Havlíkem, jakožto administráto-
rem této dotazovny. To bylo proti 
pravidlům dotazovny i proti kode-
xu zaměstnance tajemníka – s cílem 
snad poškodit vedení města a úřad,“ 
pokračuje Klement. 

Místostarostka Ludmila Řez-
níčková ocitovala před zastupiteli 
jeden z dotazů, který má urážlivý 
a vulgární charakter a tajemníko-
va odpověď je podle jejího názoru 
evidentně politická.

„Tento již několikátý projev nekom-
petentnosti pana tajemníka vedl rad-
ního Radka Zlesáka (ANO 2011) 
k návrhu dotčeného usnesení, které 
rada města přijala,“ říká Řezníčko-
vá. Podle ní bývalý tajemník poru-
šil nejen etický kodex úřadu ale i 
standardy kultury organizace měst-
ského úřadu, které sám zavedl. 

Místostarosta připomněl i usta-
vující zasedání zastupitelstva z lis-
topadu 2018, kdy byl navržen 
Jan Havlík (Změna 2018), který 
v té době ještě vykonával funkci 
tajemníka MěÚ, do funkce před-
sedy finančního výboru. „Existuje 
audiozáznam. Pan Havlík to přijal, 
čímž jednal v rozporu se zákonem o 
obcích,“ poukazuje Klement. 

  (Pokračování na str. 5)

Dva monology se zatím
s dialogem míjejí. 

Co to Žďáru přinese?

Rarita - zastupitel žaluje své město

Zde je rozhovor se zastupitelem Ja-
nem Havlíkem (Změna 2018), který 
žaluje město Žďár nad Sázavou.

Při projednávání vaší žaloby 
v zastupitelstvu opakovaně zazní-
valo, že podáváte žalobu na město 
– tedy i na řadu poctivých zaměst-
nanců MěÚ, kolegů zastupitelů, 
ale i sám sebe...

Bohužel, žaloba na osm radních, 
kteří přijali napadené usnesení, není 
z procesních důvodů možná. A jak 
jsem uvedl na ZM, tak mne mrzí, že 
po třech marných pokusech o smír 
bez nákladů pro mne i město jsem 
musel řešit žalobou na město, kde 
pracuji více než 22 let a které mám 
rád.

Koaličním kolegou vám bylo 
v zastupitelstvu doporučeno 
rezignovat na funkci zastupitele 
města. Uvažujete o této možnosti?

Ne. Nevidím k tomu důvod. Není 
náhodou, že mne k tomu vyzývali 
lidé a strany, které jsem v minulosti 
kritizoval nebo poukazoval na jejich 

nedostatky. Navíc to nebyli ti, kteří 
mne do ZM zvolili.

Vzniklou situaci vnímá zastupi-
telka Dagmar Zvěřinová (ČSSD) 
jako selhání všech a k zastupite-
lům se obrátila výzvou ke smíru. 

Přistoupil byste na tuto mož-
nost domluvy a stáhnul žalobu 
na město?

Paní Zvěřinová možná pod doj-
my z projednávání předchozího 
bodu týkajícího se 13 let trvající-
ho soudního sporu na 4 ZŠ, který 
bude znamenat miliónové výdaje 
pro město, zmínila promarněnou 
možnost ukončit spor dohodou s 
pouze statisícovými výdaji. Nic-
méně to ředitel 4. ZŠ odmítl, jak 
uvedla. Já jsem se třikrát snažil o 
vysvětlení a mimosoudní dohodu, 
ale bezvýsledně. Na první pokus 
mi nikdo neodpověděl, na dru-
hý návrh na revokaci usnesení mi 
sdělili, že nevidí důvod a na tře-
tí předžalobní výzvu mi napsali, 
že usnesení bylo zkonzumováno. 
K dohodě musí být dva, a já jsem 
partnera bohužel nenašel.

Jistě máte věc dobře promyšle-
nou. Jste připraven na všechny 
možnosti výsledků tohoto spo-
ru?

Jistě. -lko-

Jan Havlík, bývalý tajemník MěÚ a 
dnes zastupitel opoziční strany Změna 
2018

J. Havlík: K dohodě musí být dva
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Pro nová stromořadí
Dobrovolníci po celé Vysočině vysa-

zují stromy. Iniciativa s názvem Sázíme 
budoucnost slaví úspěchy.

V CHKO Žďárské vrchy se tak poda-
řilo oživit původní rozoranou polňačku 
vedoucí k Vetelským rybníkům. Dob-
rovolníci v režii města Žďáru tu vysa-
dili 47 stromů. Přičiněním rodičů dětí 
z MŠ ve Žďáře 6 vznikla Zahrada u Stu-
dánky. V zelené oáze s květinami přiby-
lo pět stromů a 35 keřů.

Iniciativa Sázíme budoucnost plánuje 
do roku 2024 vysadit v ČR na 10 mili-
onů stromů. Na Vysočině již díky pro-
jektu roste na 10.311 nových stromů. 
Unikátní portál s interaktivní mapou 
najdeme na www.sazimebudoucnost.
cz  Dozvíme se, jaké druhy stromů jsou 

zrovna v kurzu nebo kdo za výsadbový-
mi akcemi stojí. „Nejčastěji lidé vysazují 
duby, javory a lípy. Bývají to spolky a obce, 
největší počet stromů si připsaly těžeb-
ní společnosti v rámci rekultivace,“ říká 
mj. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace 
Partnerství, která výzvu spustila. Sama 
poskytuje metodickou podporu k výsa-
dbám a péči o stromy, řeší legislativ-
ní bariéry či snazší čerpání peněz i na 
následnou péči. 

Zájemci o výsadby ve městech 
mohou žádat o podporu ze Státního 
fondu životního prostředí. „Na jaře 
Fond spustí také posílený titul Programu 
péče o krajinu. Již tradičně mohou zájem-
ci soutěžit o granty Nadace Partnerství,“ 
uzavírá Miroslav Kundrata.  -lko-

(Dokončení ze str. 4)
„Žalobu pana Havlíka na město, na 

zastupitelstvo, na sebe sama jako zastu-
pitele města považuji za nestoudnost a 
nenasytnost, protože se snaží z města 
dostat co nejvíc peněz. Dvě stě tisíc za 
něco, co se nikdy nestalo, je nesmysl,“ 
uvedla mj. Ludmila Řezníčková.

Radek Černý (ODS) upozornil, 
že zastupitelstvo poprvé prožívá 
situaci, kterou tento sál ještě nepa-
matuje, kdy zastupitel žaluje měs-
to. „Pan tajemník byl odborně zdatný, 
znalý legislativy a chodu úřadu. To ale 
není všechno,“ poukazuje mj. Černý. 
Radek Zlesák doporučil Janu Havlí-
kovi rezignovat na funkci zastupitele, 
aby se mohl hájit všemi dostupnými 
prostředky. Situace podle něho není 
důstojná pro žádnou stranu. 

Bývalý starosta Zdeněk Navrátil 
(Žďár-ŽM) připomenul, že v roce 
2014 nastala ve Žďáře z hlediska 
vedení města velká změna, razant-
ní obměna uvolněných i rady města. 
„Musím konstatovat, že po celou dobu 
ve funkci starosty jsem neměl pocit, že 
bych se mohl o svého nejbližšího pod-
řízeného opřít. Špatná komunikace, v 
mých očích ztratil pověst profesionála, 
nestranného manažera, který pracu-
je ve prospěch rozvoje našeho města,“ 
sdělil Navrátil na adresu bývalého 
tajemníka. 

Starosta Mrkos promluvil o nut-
nosti být tým a táhnout za jeden 
provaz. „Pokud ti nejdůležitější v tom 
týmu nefungují jak by měli, tak město, 
byť se to nezdá, to zásadním způsobem 

pociťuje,“ uvedl.
Dagmar Zvěřinová (ČSSD) vznik-

lou situaci vnímá jako selhání všech a 
vyzvala kolegy k urovnání záležitosti. 
„Vytahujeme tu věci staré pět let. Najdě-
me tu sílu, a srovnejme se sami mezi 
sebou. Jestli máme rozhodovat o způ-
sobu žití občanů v tomto městě, musí-
me mít jejich důvěru se vším všudy, tedy 
že umíme i některé záležitosti překous-
nout. Nezávidím panu starostovi, že by 
stál u soudu,“ říká Zvěřinová.

Na další poznámky opozičních 
zastupitelů o absenci dialogu starosta 
Mrkos poznamenal, že dva monology 
ještě neznamenají dialog. Místosta-
rosta Klement dodal, že několikrát si 
chtěli s J. Havlíkem nad problémem 
sednout, ale že z jeho strany k tomu 
nedošlo.

Při hlasování o návrhu usnese-
ní bylo 16 zastupitelů pro, jeden byl 
proti a osm zastupitelů se hlasování 
zdrželo. Návrh na pověření starosty 
hájit město u soudu byl schválen. 

Žďárské noviny položily Janu Hav-
líkovi otázky k závažným argumen-
tům, které ze strany vedení města 
a některých koaličních zastupitelů 
zazněly v neprospěch jeho osoby. 

Možnost vyjádřit se Jan Havlík 
využil jen v některých případech.

„Budu se držet toho, co jsem řekl na 
zastupitelstvu a doporučení právní-
ho zástupce. K otázkám a důvodům v 
nich uvedených, které jsem slyšel na ZM 
poprvé, se vyjádříme u soudu,“ dodal 
Jan Havlík.

 Více v rozhovoru ŽN.

Rarita - zastupitel žaluje své...

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů

1 300 000

750 000 000 Kč750 000 000 Kč750 000 000
za rok vynaloženo na prevenci
z veřejného zdravotního pojištění 

 klientských

 bonusových příspěvků

Služba Lékař na telefonu 24 hodin24 hodin24

Slevy a výhody u více než 800
našich obchodních partnerů

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem
Díky
všem
Díky

Přestupní termín pro změnu zdravotní  
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března 
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Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.

Elektromechanik

Skladník / Skladnice

Neustále rosteme!

Čas montoven ve Žďáru nad Sáza-
vou pomalu končí. V nové průmys-
lové zóně dostanou zelenou obory 
s technologicky náročnější výrobou 
a vývojem, dále automatizace, robo-
tika či pokročilé strojírenství.

„Žďár na to má, aby zde byly menší 
a střední fi rmy, které dají práci lidem 
s vyšší kvalifi kací, a za práci je lépe 
odmění,“ míní starosta města Mar-
tin Mrkos. Zdejší odborné školství 
přesně takové absolventy produkuje. 

Průmyslová zóna Jamská II. vyros-
te na spojnici mezi ulicemi Jamská a 
Novoměstská, součástí bude asi půl 
kilometru dlouhý úsek silnice. 

Celý projekt se kvůli nárokování 
státní dotace podařilo radnici při-
pravit za rok. Žďárské poháněl fakt, 
že k 31. 12. 2019 skončil dotační 
program CzechInvestu na podpo-
ru více hektarových průmyslových 
zón. „Pokud bychom jej nestihli, tak 
by zóna nebyla. Projekt za 103 mili-

Na Jamské II. bude práce pro odborníky

óny korun by samo město neutáhlo. A 
tohle je zásadní dotace,“ vítá starosta 
Martin Mrkos. 

Děkuje za rychlou a kvalitní práci 
úředníkům i za vstřícnost zastupite-
lům, kteří projekt na výstavbu prů-
myslové zóny upřednostnili a pod-
pořili. „Takhle si představuji týmovou 
spolupráci ve prospěch rozvoje města,“ 
neskrývá radost.

Přitom ještě na začátku loňské-

ho roku nemělo město vykoupené 
všechny pozemky. Bylo třeba připra-
vit podklady pro územní rozhodnu-
tí, stavební povolení, zajistit fi nanco-
vání a vysoutěžit dodavatele stavby.

Průmyslová zóna Jamská II. navazu-
je na již vzniklou průmyslovou zónu 
Jamská I. Bude mít rozlohu 100.000 
m2. Konkrétní stavební parcely mají 
vznikat na základě požadavků inves-
tora. Celkem tu bude kolem 400 
pracovních míst. Jak žďárský starosta 
uvádí, snahou města bude do zóny 
dostat jak rozvíjející se perspektivní 
místní fi rmy tak i investory odjinud. 
 (Pokračování na str. 8)

Žďár zavádí ekologický 
manuál pro investory
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aktuálnì rozšiøuje svoje výrobní kapacity závodu ve Žïáøe nad Sázavou 
a nabízí perspektivní práci na níže uvedených pracovních pozicích.
Pøidejte se k nám…
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Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:
E-mail: hcr-personal@hettich.com, Hettich ÈR k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žïár nad Sázavou, Telefon (+420) 566 692 111

Aktuální zamìstnanecké výhody:
• Odpovídající mzdové ohodnocení 
• Roèní finanèní bonus do výše jedné mzdy
• 25 dnù dovolené 
• Pøíspìvek na dopravu
• Celodenní dotované závodní stravování
• Penzijní pøipojištìní až do výše 5 % z vymìøovacího základu 
• Bezplatné jazykové vzdìlávání pøímo ve firmì

• Program podpory zdraví zamìstnancù 
• Èerpání výhod u externích partnerù 
• 15 % sleva na kování Hettich
• Sportovní a kulturní akce pro zamìstnance
• Možnost krátkodobých i dlouhodobých zahranièních stáží 
    v sesterských spoleènostech

Obsluha lisovny zinku
S podporou náborového pøíspìvku 30.000,- Kè pøijmeme spolehlivé kolegy do 
provozu tlakového lití zinku pro obsluhu strojù a zaøízení vèetnì plynové tavicí 
pece. Jedná se o práci v nepøetržitém provozu zajímavì finanènì ohodnocenou.

Pracovní náplò:
• Obsluha stroje a zaøízení vèetnì plynové tavicí pece dle provozních pokynù 
• Manipulace s materiálem a jeho doplòování do zásobníkù strojù 
• Preventivní údržba provozního zaøízení a dodržování technologického postupu 
• Dodržování standardù BOZP a 5S a kontrola jakosti v prùbìhu zakázky

Požadavky: 
• Min. SOU 
• Oprávnìní k øízení VZV výhodou
• Schopnost pracovat v nepøetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

Montážní dìlník/dìlnice
S podporou náborového pøíspìvku 20.000,- Kè pøijmeme šikovné a usmìvavé pra-
covnice, které jsou schopné pracovat ve vícesmìnném provozu na montáži komple-
tù nábytkového kování.

Pracovní náplò:
• Montáž kompletù nábytkového kování z komponentù z plastu a kovù
• Provádìní samokontroly
• Výroba kontrolních vzorkù, hlášení závad
• Další èinnosti spojené s prací operátora
• Udržování poøádku na pracovišti 

Požadavky: 
• Min. SOU 
• Schopnost pracovat ve tøísmìnném / nepøetržitém provozu
• Zkušenosti z výrobní spoleènosti výhodou
• Peèlivost, pøesnost, flexibilita

Hettich ÈR Žïár nad Sázavou - svìtový výrobce nábytkového kování

V sobotu 8. února již potřetí spojily své 
síly žďárské fi rmy Del, Gremis, He� ich a 
Tokoz a společně přispěly na provoz nezis-
kové organizace Popálky. Pro ty, kteří Popál-
ky neznají, uvádíme, že Popálky pomáha-
jí popáleným i jejich blízkým vyrovnat se s 
následky tohoto zranění, a to během hos-
pitalizace i individuálně po propuštění z 
nemocnice. Zároveň Popálky zajišťují osvě-
tu o tomto zranění skrze své účelově zpra-
cované preventivní programy. 

Charitativní ples 2020 s podtitulem Mam-
ma Mia! se tentokrát nesl v duchu Řecka, 
moře a hitů skupiny ABBA. Více než 700 
návštěvníků plesu si mohlo užít nejen dob-
ré jídlo a pití, ale také vystoupení hudební 
skupiny ABBA Stars, stand up show Lukáše 

Pavláska, chvilky napětí v bájné delfské věš-
tírně a samozřejmě jedinečnou atmosféru 
temperamentního řeckého pobřeží. 

Charitativní záměr celého večera vygrado-
val vytvořením symbolického květinového 
srdce pro Popálky. Celkově na účet Popá-
lek na závěr plesu doputovalo úžasných 
61.600,- Kč. 

Společnost He� ich ČR k.s. je hrdá, že 
může být součástí tohoto dnes již tradiční-
ho charitativního projektu. Rádi bychom 
poděkovali všem zaměstnancům i ostatním 
plesajícím, kteří koupí květiny podpoři-
li dobrou věc. Zároveň zveme všechny čte-
náře na čtvrtý ročník tohoto charitativního 
plesu, který se uskuteční 6. 2. 2021 opět ve 
žďárském kulturním domě.  (PI-z03-he� M)

Charitativní ples Mamma Mia! ve prospěch Popálek 
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Na Jamské II. bude práce...
(Dokončení ze str. 6)

Společným jmenovatelem musí 
být výroba s vysokou přidanou hod-
notou práce. To znamená firmy s 
technologicky náročnější výrobou, 
vývojem, nebo zabývající se automa-
tizací, robotikou či pokročilým stro-
jírenstvím. „Koneckonců, to je i strate-
gie MPO v rámci projektu Country for 
Future. Naopak sklady, logistické parky, 
obchodní jednotky nebo výroby zname-
nající vysokou zátěž pro životní pro-
středí nebudou preferovány,“ upřesňuje 
Martin Mrkos.

Snahou města je začlenit průmys-
lovou zónu do krajiny tak, aby její 
ekologické charakteristiky odpovída-

ly kulturní krajině před rokem 1950. 
Město bude apelovat na investory, 
pro které vytvořilo manuál, jak zavést 
opatření pro zvýšení ekologické hod-
noty celého území. Manuál pracu-
je s jednoduchými opatřeními, které 
používali už naši předkové – tedy aby 
v celku utvořili fungující ekosystém.

Celková cena projektu činí bezmála 
103 miliony korun, z toho 94 mil. Kč 
padne na stavební práce a inženýrské 
sítě a 9 mil. Kč jsou náklady spojené 
s úvěrem. Město získalo na projekt 
dotaci ve výši 53 mil. Kč. Přípravné 
práce už začaly, hlavní akce se rozjede 
se stavební sezónou. Hotovo má být 
letos v listopadu. -lko-

Žďárský masopust 22. února přilákal stovky příznivců. Zde je malá ochut-
návka, více v naší fotogalerii na webu. 

Žďárský masopust 2020 obrazem

ROzPustilí šašci rozdávali dobrou náladu.  Foto: Lenka KopčákováDřevěNý kolotoč přenesl děti do jiných časů.

Dívka představující Jaro.Ještě srdíčko na tvář.
stAROstA Martin Mrkos v úvodu nabízel tradiční koblihy.

/ZN
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Základní vzdělávání je už pár sto-
letí jistotou všech dětí. Ale nebývalo 
tomu vždy. V takovém 11. století zři-
zovala první školy katolická církev. 
Většinou šlo o školy klášterní, které 
cílily na výchovu jeptišek, mnichů a 
na podporu církevního systému.

Pak tu byla i soukromá výuka, 
kterou si ovšem mohly dovolit jen 
bohaté a urozené vrstvy. Většina 
ostatních lidí byla negramotná. 

Prvním skutečným reformáto-
rem přístupu ke vzdělávání nejen na 
našem území byl Jan Amos Komen-
ský, učenec, kněz a otec moderní 
didaktiky. Proslul jako Učitel náro-
dů. A čím si to zasloužil?

Vytvořil speciální metodiku výu-
ky jazyků a sám sepisoval originální 
učebnice. Už za jeho působení měly 
oblibu příručky Brána jazyků otevře-
ná a Svět v obrazech. Psal latinsky a 
kromě toho i bohatou a působivou 
češtinou.

Narodil se 28. března 1592 na jiho-
východní Moravě. Tento den k jeho 
poctě dodnes slavíme jako Den uči-
telů. Od Komenského smrti letos 
v listopadu uplyne rovných 350 let.

Životu a dílu Učitele národů se 
věnuje řada odborných prací, které 
najdeme na netu. My vybíráme ze 
zdrojů: www.mjakub.cz, www.stale-
tekoreny.cz, www.citarny.cz a www.
bystricepodlopenikem.cz.

J. A. Komenský jako dítě začínal 
své vzdělání na Bratrské škole  v Pře-
rově, kam se po letech vrátil coby 

představený. Uvědomoval si špat-
ný stav školství a chtěl s tím něco 
udělat. Ve prospěch vlasti a Jednoty 
bratrské napřímil všechny své vědo-
mosti a sbíral látku k první české 
encyklopedii s názvem Divadlo veš-
kerenstva věcí. Nad ní již přemýšlel 
za studií. 

Jan Amos Komenský zastával na 
svou dobu revoluční názor. Že žád-
né dítě by nemělo být vyloučeno z 
výchovy, protože i to nejméně nada-
né dítě lze alespoň poněkud vycho-
vat.

Komenského život, stejně jako 
osudy mnoha krajanů, však změ-
nila třicetiletá válka (1618–1648). 
Dosud největší evropský ozbrojený 
konflikt měl pro český národ tragic-
ké důsledky.

Po porážce stavovského povstá-
ní (1621) se českobratrský kněz a 
reformátor ukrýval na území Čech 
i Moravy a nakonec musel coby 
nekatolík utéci z vlasti. Od roku 
1628 působil v exilu. Prvně v pol-
ském Lešně, centru bratrské víry, 
pak působil v Anglii, kde dokonce 
vystoupil před Královskou akademií 
věd. Ve Švédsku zase vedl reformu 
tamního školství. Zde byl dokonce 
přijat švédskou královnou Kristinou, 
která s ním hovořila plynně latinsky. 

Jak uvedla, naučila se latinsky prá-
vě podle Komenského knihy Brána 
jazyků otevřená.

Kněz se nakonec vrátil do Lešna, 
kde však roku 1656 při obléhání a 
vypálení města málem zahynul. Poda-
řilo se mu prchnout, ale přišel o svá 
díla. Zvláště o Česko-latinský slovník, 
na němž čtyřicet let pracoval. 

Na pozvání přítele Louise De Gee-
ra se uchýlil do Amsterdamu, ale po 
předešlých událostech se již nikdy 
nevzpamatoval z tragické osobní 

i vědecké ztráty. Komenský začal 
marodit se srdcem. Přesto vydal ješ-
tě na 62 spisů a děl. 

Do amsterdamské čtvrti, kde 
Komenský žil, se přistěhoval zce-
la zchudlý Rembrandt. Kdysi slavný 
nizozemský umělec, který je dodnes 
považován za jednoho z nejlepších 
malířů a grafiků západního umění. 
Oba zralí muži se spřátelili. Má se zato, 
že Rembrandtův obraz Starý muž je 
právě portrétem Jana Amose Komen-
ského. (Pokračování na str. 10)

REMBRANDTŮV obraz s názvem Starý muž je asi portrétem jeho přítele J. A. 
Komenského. Zdroj: cs.wikipedia.org

Letošní výročí
Jana Amose Komenského

Rodák z Moravy byl Učitelem národů



Světlá nad Sázavou je klidné a příjemné měs-
tečko ležící na rychlíkové trase Brno – Praha. 
Proto je škola velmi snadno dostupná i pro 
studenty ze vzdálenějších lokalit. 

Světelská akademie je umístěna v krásném 
prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybu-
dovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou 
úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově 
zrekonstruované a zmodernizované budovy. 
Součástí celého komplexu jsou i domov mlá-
deže, sportovní areál, FIT centrum a moderní 
jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně 
vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají 
své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vyba-
vením. Součástí školy je také školní sklářská 
huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a 
budovách jsou vystaveny práce studentů. Obo-
ry zabývající se kamenem a umělečtí kováři 
mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném 
prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých 
škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vyso-
koškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, 
čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost 
a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvar-
ných (designových) oborů a uměleckých 
řemesel.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale 
dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, pro-
tože jeho zpracování v tomto kraji je třeba pod-
porovat. Ale k němu přibyly i další materiály. 
V současné době si lze kromě skla zvolit např. 
keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu 
chlapci většinou volí obor umělecký kovář, 
dívky zase obor zlatník a klenotník. 

Všechny materiály se vyučují jak v tříletém 
oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném 

nebo výtvarném (designovém) maturitním 
oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi 
žádané obory bytový architekt, průmyslový 
design i aranžér-propagační grafi k. Absolven-
ti se dostávají na vysoké školy a velmi dobře 
se umisťují v republikových i mezinárodních 
soutěžích. Nedávnou absolventkou školy je 
i  Lucie Horáková, vysokoškolačka, která zís-
kala titul Best in Design 2019 v mezinárodní 
soutěži designérů.

Součástí světelské školy je také Gymnázium, 
které má kromě všeobecné větve ještě další 
zaměření. Jazyková větev uspokojí uchazeče, 
kteří se chtějí věnovat jazykům, pedagogické 
zaměření si vybírají uchazeči se zájmem o prá-
ci především s dětmi. 

Každý student dostává k dispozici i pro osob-
ní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, 
cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmos-
tí, stejně jako prospěchové studium, cenově 
zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i více-
denní exkurze a zájezdy. Četní absolventi svě-
telského gymnázia se stali a stávají výbornými 
lékaři, právníky, učiteli a vědci. 

Profese, která je dnes na trhu práce velmi 
žádaná, je zaměřená na sociální služby. Prá-
vě ve světelské akademii jsou připravováni i 
studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou 
tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor 
maturitní, zaměřený na pečovatelskou čin-
nost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že 
absolventi těchto oborů jsou stále více dobře 
uplatnitelní, není pochyb. 
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Rodák z Moravy byl Učitelem...
(Dokončení ze str. 9)

Učenec doslova do posledního svého 
dne pracoval na dosud největším pan-
sofi ckém díle Obecná porada o nápra-
vě věcí lidských. Nestihl jej dokončit. 
Před smrtí zapřísahal svého syna a pří-
tele, aby tak učinili oni. Těm se to však 
nepodařilo.

Jan Amos Komenský zemřel 15. lis-
topadu 1670 ve věku 78 let. Je pohřben 
v Naardenu. V životě se třikrát oženil 
a všechny své mladé manželky přežil. 
Zůstaly po něm tři dcery a syn. V USA 
dosud žije potomek J. A. Komenské-
ho. Jmenuje se Jan Ferdinand Kallik 
a je devátou generací z rodu Alžběty 
(* 1629), dcery Učitele národů.

Dodnes je záhadou, kde se J. A. 
Komenský vlastně narodil. I po o 428 
letech se oborníci přou, a tak se uvádí 
na jihovýchodní Morava. 

O toto prvenství se dohadují obce 

Nivnice, Komňa i město Uherský Brod. 
Pro každou z možností existují důkazy, 
a ty si místní patrioti nenechají vyvrátit.

Mezi obcemi Komňa a Nivnice ovšem 
leží vesnice Bystřice pod Lopeníkem. 
Na jejím webu můžeme nalézt zajíma-
vou verzi sepsanou Liborem Velanem, 
autorem pojednání o J. A. Komenském. 

Je založená na místní pověsti, předá-
vané mezi lidem ústně. Říká, že v lesíku 
Kopce byl údajně kámen, který ozna-
čoval místo narození J. A. Komenské-
ho. Pověst mluví o tom, že Komňané jej 
rozbili, aby jim nebylo ukradeno prven-
ství. Zbytky památného kamene měli 
být použity do základu kapličky, jež sto-
jí na místě  dodnes. 

„Byla by ovšem malichernost považo-
vat za to nejdůležitější místo narození, a 
nikoliv nadčasové myšlenky a odkaz J. A. 
Komenského budoucím generacím,“ dodá-
vá autor. -lko-

Lázeňské město Jeseník a tamní způ-
sob zajištění technických služeb je pro 
žďárskou radnici vzorovým příkladem 
pro údržbu veřejné zeleně a místních 
komunikací.

Žďár sbírá zkušenosti i z okolních 
měst, kde ovšem technické služby 
města nikdy nezrušili, tak jako se v 90. 
letech stalo ve Žďáru. 

„To byla strategická chyba. Technické 
služby města se rozdělily a postupně zpri-
vatizovaly. Pak se ukázalo, že být závislý 
na externích dodavatelích není pro město 
ideální cestou,“ konstatuje starosta Mar-
tin Mrkos (Žďár-Živé město). 

Na mysli má třeba tolik kritizované 
sečení města. Soutěž na zakázku tehdy 
vyhrál dodavatel služby, který zásadním 
způsobem podstřelil cenu, ale nedoká-
zal zajistit kvalitu služby. Po všech těch 
zkušenostech a stížnostech od obča-
nů chce nyní radnice zkusit model, 
kdy bude mít dispečink a management 
zakázek město více v režii. 

„Při návštěvě Jeseníku jsme zjistili, že 
mají mnohem širší portfolio služeb a fi r-
ma (TSM) je velkým zaměstnavate-
lem. Na údržbě jejich města je to poznat. 
V rámci celé koalice si myslíme, že toto je 
ta správná cesta,“ uvádí místostarosta 
Josef Klement (KDU-ČSL).

Žďárští radní dali loni v srpnu výpově-
di smluv oběma stávajícím fi rmám. Jak 
na zajištění letní a zimní údržby komu-
nikací, tak i na zajištění služby údržby 
veřejné zeleně mimo sečení. Obě výpo-

vědi běží. Údržba zeleně s aktuální fi r-
mou Purum s.r.o. končí k 31. 5. 2020 a 
Stako Pitka končí letní a zimní údržbu 
komunikací 30. 6. 2020.

Odbor komunálních služeb měl sice 
původně připravit nové výběrové říze-
ní na fi rmy, ale to si rada rozmyslela a 
v únoru své usnesení revokovala. Zastu-
pitelé napříč politickými kluby se shod-
li, že problematiku dostane za úkol dis-
tribuční společnost Sa� , která již pár 
měsíců patří městu. 

Vedoucí odboru KS Daně Wurzelo-
vé zadali radní úkol, aby ve spoluprá-
ci s ředitelem Sa� u Petrem Scheibem 
navrhli způsob zajištění služeb. Řešení 
mají předložit radě 23. března. Ve hře 
je vznik tzv. malých technických služeb 
města, které bude spol. Sa�  dispečersky 
řídit. 

„U obou vypovězených služeb nám dis-
pečerská služba opravdu chyběla,“ kon-
statuje místostarosta Klement. Sa�  sice 
zatím nemá ve své struktuře lidi, kteří 
by službu vykonávali, ale může si nají-
mat dodavatele prací a jejich služby pro 
město outsourcingovat, tedy externě 
zajišťovat.

Jak vysvětluje starosta Mrkos, nový 
dispečer musí dodržet současný rozpo-
čet na dané služby. Na ten jdou z měst-
ské kasy tyto prostředky: letní úklid 4,5 
mil. Kč, zimní úklid 4,5 mil. Kč, údržba 
zeleně 5,3 mil. Kč. Ještě zvlášť mimo 
toto řešení je sečení, na které jde ročně 
6,7 mil. Kč. -lko-

Údržbu města chtějí zlepšit

Poznejte nás, navštivte nás!
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Vyhodnocení spotřeby tepla v roce 2019
Předkládáme vám vyhodno-

cení spotřeby tepla na vytá-
pění za rok 2019 za domy ve 
správě ZELENÁ HORA, sta-
vebního bytového družstva. 
Z vývoje (viz. přiložený graf 
s tabulkou) je zřejmé, že v 
letech 2018 a 2019 nedochází 
k výrazné změně měrné spo-
třeby tepla na vytápění vyjád-
řené jako podíl spotřeby v GJ 
na jeden metr čtvereční vytá-
pěné plochy bytu. Hlavním 
důvodem tohoto stavu je sku-
tečnost, že se klimatické pod-
mínky v těchto letech zásadně 
neměnily. 

Graf znázorňuje vývoj spo-
třeby celkem za domy ve 
správě našeho družstva za 
posledních pět let. Pokud 
máte zájem zjistit, jak je na 
tom konkrétně dům, ve kte-
rém bydlíte, máte možnost 
se na stránkách družstva 
(www.sbdzh.cz) podívat na 
další grafy, kde je uvedena 
spotřeba v členění podle jed-
notlivých domů a technolo-
gie jejich výstavby.

Měrná spotřeba dosáhla v 
roce 2019 výše 0,266 GJ/m2. 
Podíváme-li se do historie, 
zjistíme, že na počátku toho-
to tisíciletí byla tato měrná 
spotřeba např. v roce 2002 
ve výši 0,454 GJ/m2, což 
znamená její snížení o 41,4 
%. Při ceně tepla u primár-
ní dodávky v roce 2019 ve 
výši 489,90 Kč/GJ znamená 
dosažený pokles měrné spo-
třeby například snížení nákla-
dů na vytápění na jeden metr 
čtvereční o 92,1 Kč/m2. Při 
vytápěné ploše domů v roce 
2019 ve výši cca 228,8 m2 

to představuje roční úsporu 
nákladů za domy ve správě 
našeho družstva ve výši přes 
21,07 mil. Kč. 

Zásadní podíl na tak výraz-
ném snížení spotřeby ma-
jí bezpochyby realizovaná 
opatření ke snížení energe-
tické náročnosti domů, ke 
kterým patří především 
výměny oken, zateplení 
obvodového pláště a střech 
domů a stropů ve společ-
ných částech domů, rovněž 
i instalace termostatických 
ventilů a rozdělovačů top-
ných nákladů na radiátory v 

bytech, které vedly k zodpo-
vědnějšímu chování i samot-
ných uživatelů bytů při vytá-
pění jimi užívaných bytů. 

Snahy o dosažení úspor 
tepla při vytápění ale mohou 
mít i negativní dopady. 
Jedná se zejména o přípa-
dy, kdy byt není z různých 
důvodů pravidelně užíván 
a vlastník či nájemce vypne 
topení. Je třeba si ale uvě-
domit, že i v těchto přípa-
dech je povinností vlastní-
ků či nájemců bytů zajistit 
temperování bytu, a to tak, 
aby v době od 6:00 hod. do 
22:00 hod. bylo dosaženo 
průměrné teploty vnitřního 
vzduchu pro obývací míst-
nosti a kuchyně v bytech ve 
výši 20 stupňů Celsia. Prak-
ticky to tedy znamená, že i 
v neužívaném bytě by měl 
jeho majitel či nájemce zajis-
tit vytápění na těchto 20 
stupňů Celsia, a to nastave-
ním na termostatické hla-
vici radiátorů nebo v pří-
padě vlastního plynového 
vytápění na kotli pro vytá-
pění bytu. V případě bytů s 
ústředním vytápěním pak 
nadměrné šetření tepla spo-
jené s vypnutím radiátoru 
uživateli stejně moc nákla-
dů neušetří. Vyhláška č. 
269/2015 Sb., o rozúčtování 
nákladů na vytápění, v ust. 

§3 odst.2) ukládá rozúčto-
vatelům tepla upravit výpo-
čtovou metodu tak, aby roz-
díl v nákladech u bytu, který 
spoří teplem, nebyl nižší o 
více než 20 % z průměrných 
nákladů na m2 vytápěné plo-
chy v domě. Prakticky to 
znamená, že ten, kdo uspo-
řil teplo vypnutím radiátorů, 
zaplatí i to uspořené teplo, 
které překročí uvedenou 20 
% hranici, a to i přesto, že ho 
neodebral.

Součástí vyhodnocení spo-
třeby je i porovnání nákla-
dů na teplo na vytápění na 
„průměrný byt 1+3“ o ploše 
72 m². Tímto přepočtem zís-
káváme srovnatelný údaj pro 
všechny domy, ze kterého 
bylo zjištěno, že v roce 2019 
rozdíl mezi prvním bytem v 
pořadí s nákladem 4 547,1 
Kč/rok a posledním bytem 
s nákladem 25 443,0 Kč/rok 
činí částku 21 401,2 Kč/rok. 
Je však třeba konstatovat, 
že dům s uvedenou nízkou 
spotřebou je dům s vlastní 
plynovou kotelnou, kde jako 
náklad na teplo je účtován 
pouze náklad za spotřebova-
ný plyn. Pro přesnější srov-
nání by bylo potřeba zahr-
nout do nákladů na vytápění 
i další náklady na provoz té-
to kotelny, které jsou běžně 
kalkulovány do ceny tepla 

dodávaného v rámci cent-
rálního zásobování teplem. 
Naproti tomu dům s nejvyš-
ší spotřebou je starý cihlový 
venkovský dům, takže tako-
véto srovnání nedává vypo-
vídající obraz. Srovnatelný 
je spíš až dům Dolní 32-36, 
Žďár nad Sázavou, který byl 
komplexně zateplen v rámci 
dotačního programu IROP 
v roce 2018, kde je zajiště-
na klasická dodávka tep-
la z horkovodu, s nákladem 
5 558,3 Kč/rok/byt. Srov-
natelný z těch domů s nej-
vyššími náklady na teplo je 
pak cihlový dům bez zatep-
lení Revoluční 38-42, Žďár 
nad Sázavou, s nákladem 19 
100,4 Kč/rok/byt. I v tom-
to případě je rozdíl v nákla-
dech vysoký a tvoří částku 
13 542,1 Kč/rok. Průměr-
ný náklad na vytápění za 
domy ve správě družstva pak 
vychází 9 200,7 Kč/rok/byt. 
Pokud Vás zajímá, jak v tom-
to srovnání dopadl váš dům, 
můžete se podívat na inter-
netové stránky družstva, 
kde je zveřejněna tabulka 
zahrnující domy ve správě 
družstva.

Ing. Zdeněk Štursa
předseda představenstva

ZELENÁ HORA, 
stavebního bytového 

družstva

Porovnání měrné spotřeby - SBD celkem
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klub ŽĎÁR- ŽM

Radním byla dne 16. 1. 2020 doručena žaloba zastupitele Jana Havlíka 
na město Žďár nad Sázavou o 200 tisíc Kč. To ve věci ochrany osobnosti a 
náhrady nemajetkové újmy. Naše otázka pro politické kluby zní: 

� Co říkáte žalobě zastupitele na město?

Osobní ataky a hledání chyb
Jako nový zastupitel jsem byl poněkud pře-

kvapen atmosférou jednání posledního zastu-
pitelstva. A nejenom k uvedenému bodu. 
Veřejnost místo věcné argumentace občas 
sledovala osobní ataky a snahu hledat chyby 
možná i za každou cenu a v dávné minulosti. 
Inu, taková je politika. Ale že už i na komu-
nální úrovni, pane rado? 

Spory kolem kolegy Havlíka jsou zbytečné 
a pouze pracovně právní. Statutární zástupce, starosta, si měl s tajemníkem věci 
vyříkat, chovat se jako zodpovědný zaměstnavatel. Rada potom nemusela při-
jímat poškozující usnesení, které vyústilo ve snůšku vzájemného obviňování a 
žalobu na ochranu osobnosti. 

Nikdo nechce ustoupit a tak se blížíme k situaci jako ve sporu ZŠ ve Švermově 
ulici. Tam také chyběla oboustranná snaha o smírné řešení a po rozsudku krajské-
ho soudu se věc po skoro 15 letech zase vrací. Budiž nám to poučením!

Zastupitel má právo se bránit
Vím, že nejsem řečník, ale nepravos-

ti nenávidím. Panu starostovi, který 
nám přál v novém roce věcná a klidná 
zastupitelstva, se to vymklo… Hlavně 
to byl 2. a 3. bod posledního ZM z 6 .2.  
Pan Zlesák navrhoval panu Havlíko-
vi odstoupit z postu zastupitele města. 
Za co? Za to, že 22 let zodpovědně pra-
coval na MÚ (viz 3. bod ZM - podě-

kování pana Brychty). Zastupitel má právo se bránit. Několikrát požadoval 
vysvětlení a omluvu, nedočkal se. Muselo k tomu všemu dojít? Nazývat jeho 
chování nekompetentní? Vedení města dodnes ani nedokázalo slušně podě-
kovat za práci tajemníka MÚ. Kde je úcta, pokora a komunikace? 

Ješitní jsme všichni, každý jinak
Vzhledem k tomu, že panem Havlíkem 

byla podána žaloba na město a město 
bude zastupovat právník, nechci se k situ-
aci veřejně vyjadřovat. Celou záležitost 
považuji za zbytečné plýtvání časem a 
energií. Ješitní jsme všichni. Někdo více, 
někdo méně.

Pro mě je to smutný příběh
Pro mě je to smutný příběh, kte-

rý začal před pěti lety, kdy se zásadně 
změnily poměry na radnici. Komplet-
ně se vyměnilo vedení, rada, došlo 
ke generační obměně části zastupi-
telstva lidmi nezatíženými minulostí. 
Zastávám názor, že tato změna ved-
la k upozadění a omezení moci býva-
lého tajemníka Jana Havlíka, který, 

koneckonců, jak na jednom z loňských zastupitelstev celkem bezelstně při-
znal Jaromír Brychta, často řídil, jaksi v pozadí, i celé město. Tím začal vzni-
kat hluboký předěl. Ten pod vlivem dalších událostí vyústil v žalobu dnes již 
bývalého tajemníka a dnešního zastupitele na vlastní město. Zastupitel, který 
má hájit město, žaluje město.

Žalobu vnímám ale také symbolicky jako žalobu pana Havlíka na svůj 
vlastní život, ve kterém neunesl zmíněné změny. Panu Havlíkovi bych chtěl 
každopádně popřát, aby dokázal najít trochu větší odstup od sebe sama, a 
především zdraví a klid v duši. A aby našel cestu k poznání, že práce ve pro-
spěch města a komunity může být nejlepším lékem na osobní bolístky.

Jde o klasický pracovně právní spor
V tomto případě se jedná o klasicky moti-

vovaný pracovně právní spor, který měl být 
řešen na úrovni dotyčného pracovníka, sta-
rosty města a případně ještě ředitele krajské-
ho úřadu. Nikoliv v zastupitelstvu města. Ten-
tokrát nebudeme na otázku odpovídat. 

Žabomyší boje - dozvuk minulosti
Osobně je mi velmi líto, že tato situace 

dospěla až do těchto absurdních rovin. Celá 
věc by se dala s trochou pokory a nadhledu 
řešit smírem. Přenášet politické soupeření 
do roviny soudních sporů je vždy nešťast-
né.

Zastupitel Havlík jako člen nejvyššího 
orgánu města v podstatě žaluje sám sebe. 
Jinými slovy žaluje všechny Žďáráky, které 

má svým mandátem zastupovat, o 200 tis. Kč. Pokud se Ing. Havlík domní-
vá, že utrpěl újmu, má bezpochyby právo se soudit. Nicméně by bylo víc než 
správné, aby nejprve rezignoval na svůj zastupitelský mandát, a pak vedl s 
městem soudní spory. Zajisté se v jeho politickém uskupení nalezne mnoho 
schopných kandidátů, kteří ho dokáží plnohodnotně zastoupit. 

Naštěstí jsou tyto žabomyší boje již dozvukem minulosti. V současnosti již 
městský úřad vede profesionální, nestranná a nepolitická tajemnice bez dlou-
holetých vazeb na jakékoliv politické subjekty nebo na dodavatelské firmy.

Žaloby zastupitelů na město se dějí...
Žaloby zastupitelů na své město ne-

jsou zas tak výjimečné, jak mylně zazně-
lo na posledním zasedání zastupitelstva. 
Děje se tak a i v jiných městech. Posou-
zení oprávněnosti žaloby pana Havlí-
ka ponechám na nezávislém soudu a 
nebudu se pouštět do spekulací o vině 
a nevině.

Ztratil tolik ceněnou loajalitu
Nemám ráda smutné lidské příběhy – 

a toto je jeden z nich. Pana zastupitele 
Ing. Jana Havlíka znám více jak 10 let – 
tehdy jsem ho poznala coby sebevědo-
mého úředníka a profesionála na svém 
místě, jako šťastného tátu od rodiny. 
Potom se však něco pokazilo – nejprve 
v jeho osobním a později i profesním 
životě. 

Ve chvíli, kdy se jeho jméno ocitlo na kandidátní listině v komunálních vol-
bách 2018, jako zkušený úředník věděl, že ztrácí jednu z nejvíce ceněných 
vlastností dobrého státního úředníka, a tou je loajalita. Již v tomto okamžiku 
se ocitnul ve střetu zájmů – zatím pouze na rovině morální. Ve chvíli, kdy 
však přijal post zvoleného zastupitele města, dochází ke střetu zájmů na rovi-
ně právní. Věděl to – byla to jeho svobodná volba – jeho rozhodnutí. Věděl, 
že nemůže současně být nejvyšším úředníkem města a zastupitelem. Přístup 
i k velmi citlivým informacím o našem městě mu však zůstal – k informacím, 
které lze dobře využít v opozičním boji, ale kterých lze dobře i zneužít. Dlou-
hodobá pracovní neschopnost mnohé odsunula. Jsem přesvědčena, že jeho 
současné potíže s hledáním nového zaměstnání nesouvisí s žádným usnese-
ním rady, ale právě se ztrátou tolik ceněné loajality. -lko-

Zastupitelé k žalobě kolegy na město

Slova se mluví a peníze tečou
Když město koupilo 38 % akcií SATT 

proto, aby vlastnilo 100 %, za praktic-
ky nenávratných 80 mil. Kč, tak jsme od 
pana radního a poslance Zlesáka a sta-
rosty Mrkose četli, že tím chtějí zabránit 
vstupu soukromého kapitálu do společ-
nosti a držet nízkou cenu tepla ve Žďáře, 
jejíž výši vlastnictvím 100 % akcií SAT-
Tu stejně neovlivní. Jedná se totiž o tzv. 
věčně usměrňovanou cenu, kterou hlí-
dá, určuje a reguluje u všech firem kte-
ré vyrábí, distribuují a prodávají teplo, 
Energetický regulační úřad a ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Na zastupitelstvu 
dne 6. 2. 2020 mohli ukázat, jak vážně 
to mysleli. S poukazem na zefektivnění 
řízení a snížení nákladů, promítajících se 
do ceny tepla, jsme navrhli snížení počtu 
členů představenstva z 6 na 4 a dozorčí 
rady z 9 na 5 členů. Hlasy koalice ŽŽM, 
ANO, KDU-ČSL a ODS byl tento návrh 
zamítnut. Současně jsme dostali odpo-
věď na otázku, proč ve Žďáře po snížení 
DPH o 5 % nedošlo ke snížení ceny tep-
la, přestože v okolních městech snížena 
byla. Finanční odměny pro věrné spo-

lustraníky za členství v těchto orgánech 
jsou důležitější, než cena tepla pro Žďá-
ráky. Vysvětluje to také obavu ze vstupu 
soukromého kapitálu, protože ten by asi 
nesnesl, aby počtem členů managementu 
společnosti na každé 4 zaměstnance při-
padal 1 placený člen představenstva nebo 
dozorčí rady. Tedy naprosto nadbytečný 
počet dobře placených členů těchto orgá-
nů firmy SATT se 40 zaměstnanci, který 
dokonce převyšuje počet členů těchto 
orgánů firmy ŽĎAS se 2500 zaměstnan-
ci. Vlastní názor s ekonomickým vyhod-
nocením si, prosím, udělejte sami…

 Blíží se krajské a senátní volby a bude-
me bombardováni dobrými úmysly a 
jasnými řešeními. Jejich naplnění však 
můžeme očekávat jen od těch, u kterých 
existuje jednota mezi slovy a činy. Tady 
máte jeden z testů zastupitelů města, z 
nichž se někteří jistě budou ucházet o 
vaši přízeň a usilovat o další funkce, ačko-
liv to před vstupem na radnici kritizovali. 
To ale byla zase jiná pohádka.

 Jaromír Brychta
 (Autor je zastupitelem města 
 za klub Změna 2018)

Rudolf
Voráček,
klub ČSSD

MUDr. Romana
Bělohlávková,
klub KDU-ČSL



STRANA 13 Inzerce / Služby ŽN - BŘEZEN 2020

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

Angličtina a němčina

Hodinový manžel

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

� Firma Ferda IČO: 08848033 - 
hodinový manžel, elektoinstalační práce, 
zámečnické práce. 
Tel: 731 201 928, 
e-mail: cech-lubos@seznam.cz, 
www.prace-vseho-druhu.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 - rozvoz 
kvalitního bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m 
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej 
písků a kameniva, autodoprava. 
Tel. 733 536 004, 
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz, 
www.krestan-uhli-sterky-pisky.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

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů, pokud roční 
období dovolí, nabízí: ovocné a okrasné 
stromy a keře, růže, sadbu salátu a jiné 
zeleniny, substráty a rašelinu. Provedeme 
střih ovocných stromů. Projekty a realizace 
zahrad. 
Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz
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Přehledy

Kino Vysočina

Kultura Žďár n. S.
Program na měsíc březen 2020

� POŘADY PRO DĚTI

Kulturní minimum II. 
Út 3. 3. 10.30; St 4. 3. 9.00 a 11.00; Čt 5. 

3. 9.00 a 11.00, Městské divadlo
MALÝ PRINC NA ZEMI - Interaktivní 

představení Divadla Metro Praha plné ori-
ginálního černého divadla, tance a panto-
mimy. Trvá 80 minut.

Ne 15. 3. 15.00, Městské divadlo
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA – 

Účinkuje Divadlo ANFAS Praha

Dětské divadelní předplatné 
St 18. 3. 9.00 a 11.00; Čt 19. 3. 8.45, 

Městské divadlo
JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK 

- Tajemné, poučné, místy nespoutané i 
mezigalaktické. Takové je první autorské 
dílo Divadla Věž Brno s písněmi skladatelů 
Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala a textaře 
Zdeňka Svěráka. Trvá 60 minut.

� DIVADLA

DP mimo předplatné 
Ne 1. 3. 19.00, Městské divadlo
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD - Bernard 

a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece 
tolik rozdílní. Divadlo v Rytířské, režie J. 
Nvota, hrají A. Háma, P. Motloch, T. Kost-
ková, N. Boudová ad. Trvá 120 minut.

DP ŽLUTÉ
Čt 5. 3. 19.00, Městské divadlo 
THE NAKED TRUTH - Pět žen se 

potká ve vesnické tělocvičně na kurzu 
pole dance. Divadlo Stage Art Cz, režie 
P. Halberstadt, hrají A. Stropnická / H. 
Kusnjerová, A. Hladká / A. Rusevová, A. 
Vaculčiaková / N. Tichánková, G. Míčová, 
P. Špindlerová, K. Apolenářová / D. Cho-
děrová.

DP mimo předplatné 
Čt 12. 3. 19.00, Městské divadlo
FANTASTICKÁ ŽENA - Současná 

komedie úspěšného kanadského autora. 
Jaké vlastnosti by měla mít ideální part-
nerka? Agentura Familie, režie M. Vokoun, 
hrají P. Solaříková / D. Šoltýsová, V. Krátký 
/ O. Volejník, A. Jastraban / J. Škvrna.

DP KOMORNÍ 
Ne 22. 3. 19.00, Městské divadlo
MARYŠA - Nejslavnější české drama z 

tvorby bratří Mrštíků.  Divadlo A. Dvořáka 
Příbram, režie M. Schejbal, hrají T. Töpfer, 
H. Karochová, A. Fixová, V. Senič, D. Šiš-
ková, D. Krchňavý ad. 

Po 30. 3. 19.00, Café u tety Hany 
MAGICKÉ HOUSLE – JAN PŘEUČIL 

– hercovo fascinující vyprávění o tajemství 
houslí, houslařů a umělců jako byli Stradi-
vari, Da Vinci, N. Paganini, Bach či Dvo-
řák. Na klasicistní housle zahraje V. Návrat. 
Závěrečná beseda s umělci. 

DP ZELENÉ
Út 31. 3. 19.00, Městské divadlo
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHO-

VÉ STŘEŠE - Hra o vztazích, touze po 
penězích, falši, ae i čestnosti a lhostejnosti k 
bohatství. Těšínské divadlo, režie P. Kracik, 
hrají P. Sklářová, O. Frydrych, V. Kryške, L. 
Waclawiecová ad.

� KONCERTY
St 4. 3. 19.00, Dům kultury 
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
So 7. 3. 19.00, Dům kultury 
YZOMANDIAS & NIK TENDO 
Pá 20. 3. 20.00, Dům kultury 
KABÁT – REVIVAL - Host Airback
St 25. 3. 19.00, Dům kultury 
EVA URBANOVÁ – DRUHÁ TVÁŘ, 

Doprovodná formace BAROCK se smyč-
covým tělesem.

� FESTIVALY
So 14. 3. 13.00, Dům kultury FESTI-

VAL VÍNA, III. ročník

Neděle 1. března
14.30 FILM NA SLEPO PRO DĚTI: 

Nevíte na co jdete, nic neplatíte. Kdo zůsta-
ne do konce, zaplatí do klobouku částku, 
na niž si film cení!

17.00 1917 – Válečné drama (USA / VB 
T 15+ 2D)

Čtvrtek 5. března
17.00 V SÍTI – Dokument. Verze od 18 

let s uvedením filmu. Česko 2020, 18+ 2D)
19.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU - 

Komedie (Česko 2020, 12+ 2D)

Pátek 6. března
17.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST - 

Komedie (Čes. / Slov. 2020, 15+ 2D) 
19.30 NEVIDITELNÝ - Horor (USA 

2020, T 15+ 2D)

7. března - Sobota s Českými lvy
14.30 STAŘÍCI -, Drama (Čes. / Slov. 

2019, 12+ 2Dú
17.00 VLASTNÍCI – Drama-komedie 

(Čes. 2019, 12+ 2D)
19.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU – Čes. 

komedie, opakování

Neděle 8. března
14.30 FRČÍME - Animovaný (USA 

2020, ČD 3D) 
17.00 MALÉ ŽENY – Romantické dra-

ma (USA 2019, T 2D)
 
Středa 11. března 
Jarní prázdniny v kině
14.00 FRČÍME – Animovaný, opaková-

ní ve 2D

� KLUB KARDIAKŮ

5. 3. 7.15 hala ČD V zahradách imagi-
nace - výstava J. Trnky, Kutná Hora, vedou-
cí M. Klimešová

12. 3. 13.00 sál Hasičské pojišťovny, 
Komenského 1 Slavnostní členská schůze 
- 30. výroční založení žďárské ZO SPCCH 
v ČR 

19. 3. 11.15 hala ČD Rybí restaurace H. 
Brod, vedoucí J. Mazáč (jen pro přihláše-
né).

25. 3. 14.00 DnV Praha Český román - 
Divadelní představení, vedoucí B. Skřipská 
(jen pro přihlášené)

26. 3. 15.00 INGOT Nádražní 46 BOW-
LING – Sportovní odpoledne, vedoucí 
Marie Hrdinová 

Více na www.civilky.cz/zo-zdar

� POINTY, 4. patro polikliniky

SENIOR POINT: 3. 3. 9.30 Chléb a 
jeho příběh: Kam až sahá historie chleba, 
jakým vývojem prošel voňavý bochník a 
jak jej upéci doma? Povypráví Ivana Petro-
vá; 4. 3. (9.00 - 11.00) Setkání pečujících: 
cítíte se unaveni z péče o blízkého člově-
ka? Setkání s lidmi ve stejné životní situaci 
a prostor pro vzájemnou podporu a získání 
užitečných informací; 31. 3. 9.30 Spotřebi-
če v našich domácnostech: Jakou roli mají 
v odběru energií běžné domácí spotřebiče 
a vyplatí se je vyměnit za úsporné? Co jsou 
energetické třídy? Vysvětlí Michal Bačov-
ský.

FAMILY POINT: 13. 3. (9.00 - 10.00) 
Zdravotní monitoring: měření krevního 
tlaku a analýza tělesných hodnot; 24. 3. 
9.30 Finanční gramotnost: Petr Loučka 
nás naučí rozumět financím a umět s nimi 
zacházet.

� VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM, Gymnázium

Volné přednášky z cyklu Vzdělávat se lze 
v každém věku pokračují. Konají se vždy 
od 15.30 v aule školy. 

4. 3. Geopolitika aneb Svět kolem nás: 
Milan Hána; 18. 3. Bylinkování: Jitka 
Rösslerová; 1. 4. Jak se v Rusku malovalo 
(první portrétisté): Zdenka Šírová

� JAZZMINE CLUB, Dolní 30

7. 3. 20.00 Jenda Novák za piánem 
- Klasický hudební večer plný známých 
melodií; 12. 3. 18.00 Jam session s Láďou 
Výmolou: jazzové standardy a blues si 
můžete poslechnout, ale i zahrát; 18. 3. 
19.00, Divadlo, Jazzmine club Střídavá 
péče pro Ponorku: celovečerní improvi-
zační přestavení na témata od diváků. Na 
dobročinné účely a podporu nízkopra-
hových zařízení pro děti a mládež; 29. 3. 
19.00 Country jam session: Neformální 
setkání muzikantů.

3. 3. 9.00, sál ZUŠ F. Drdly OKRESNÍ 
KOLO KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE

16. 3. (19.00 – 21.00) kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH

NIKODÉMOVA NOC – Zvláštní chvíle 
k modlitbě či tichému duchovnímu rozho-
voru ve ŘK farnosti Žďár 2.

18. 3. 16.00, Husova kaple CČSH, 
Kopečná 13

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY V DOPRO-
VÁZENÍ PĚSTOUNŮ – beseda s Lenkou 
Gláserovou o tom jak SOS dětské vesničky 
podporují pěstounské rodiny, jaké služby 
nabízí v Kraji Vysočina, specifika výchovy v 
pěstounské péči a poruchy citové vazby.

21. 3. (20.00 – 21.30)Rebel Klub Na 
Farských TAKHLE SHOW NENÍ PRO 
GÁDŽE: Stand-up speciál v podání rom-
ského komika Daniela Ference.

22. 3. (13.00 – 20.00) zimní stadion
PLAMEŇÁK CUP 2020: první roč-

ník pick-up turnaje. Z přihlášených (do 6. 
3.) budou sestaveny týmy dle hokejových 
schopností. S sebou brusle, hokejku, helmu 
a holenní chrániče. Pořádá SKLH.

26. 3. 16.00, RC Srdíčko VÝVOJOVÉ 
MEZNÍKY V ŽIVOTĚ DÍTĚTE: Beseda 
k věku od 1 do 3 let.

27. 3. Dům kultury VELKÁ TANEČNÍ 
SOUTĚŽ ŠKOL v režii Active – SVČ.

 -lko-

� BESEDY
Út 10. 3. 19.00, Café u tety Hany 

ISLAND, ZEMĚ OHNĚ A LEDU – BOB 
STUPKA

Po 16. 3. 17.00, Městské divadlo LADI-
SLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V 
EVROPĚ

� VÝSTAVY

Do 8. 3. Galerie Stará radnice ZDENKA 
SAMSONOVÁ RANNÁ - OBRAZY   

10. 3. – 5. 4. Galerie Stará radnice JIŘÍ 
ALTMANN – DŘEVOŘEZY / GRAFI-
KA. Otevřeno: út - pá 10.00 - 12.00 a 14.00 
- 17.00, so, ne 14.00 - 17.00

1. 3. - 30. 4. Malá Galerie SR VÝSTAVA 
PRACÍ DĚTÍ MŠ ŽĎÁR NAD SÁZA-
VOU. Přístupné dle otevírací doby Infor-
mačního centra.

1. - 31. 3. Městské divadlo
TOMÁŠ HÁJEK A MIROSLAV JANO-

ŠÍK: ŘEZBY A FOTOGRAFIE - Výtvar-
né sdružení 2. nástupiště 2. kolej. Otevřeno 
hodinu před a během představení

24. 3. Kino Vysočina
COLECTIVO MEDITERRÁNEO 

(Španělsko) Zahájení výstavy 17.00; kon-
cert GABO NAAS TRIO + MARTA 
TÖPFEROVÁ (Argentina, CZ) 18.00. 

Výstava k vidění v době promítání kina

� PŘIPRAVUJEME

 2. 4. TRHÁK, DK 
 3. 4. BOTY, BOTY, BOTIČKY - Žďár-

ské folklórní soubory, MD
 5. 4. ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉ-

HO MANŽELA, MD
 7. 4. EWA FARNA, DK 
 8. 4. THE LOSER(S) – DP komorní, 

MD
15. a 16. 4. MEDOVÁ KRÁLOVNA – 

DDP, MD
16. 4. JAROSLAV SAMSON LENK, 

MD
17. 4. ŠKWOR, DK 
21. 4. VLASTA REDL, MD
22. - 23. 4. POVÍDÁNÍ BEZ MLUVE-

NÍ - KM I, MD
23. 4. PRAŽSKÝ VÝBĚR, DK
25. 4. PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA 

– sobotní pohádka, MD
27. 4. SCREAMERS, MD
28. 4. THE BACKWARDS, DK
29. 4. SMRT MU SLUŠÍ - DP zelené, 

DK
29. - 30. 4. BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL - 

KM II, MD.

16.30 V SÍTI - Verze od 12 let. Doku-
ment (Čes. 2020, 12+ 2D) 

18.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU – 
Komedie, opakování

 
Čtvrtek 12. března
17.00 KRÁL PETR I. – Historický (Srb. 

/ Řec. 2018,  T 12+ 2D)
19.30 3 BOBULE - Komedie (Čes. 2020, 

2D)

Pátek 13. března
17.00 1917 – Válečné drama, opakování
19.30 BLOODSHOT - Fantasy (USA 

2020, T 12+ 2D)

Sobota 14. března
14.30 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY 

VE STŘEHU - Animovaný (Kanada 2019, 
ČD 2D) 

17.00 MODELÁŘ – Psychologický (Čes. 
2020, 12+ 2D) 

19.30 3 BOBULE – Komedie, opakování

Neděle 15. března
14.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽ-

TÍKA – Krimi-komedie (Čes. 2020, 12+ 
2D) 

17.00 3 BOBULE – Komedie, opakování

Středa 18. března
15.00 Bio senior: PŘÍLIŠ OSOBNÍ 

ZNÁMOST - Komedie (Čes./ Slov. 2020, 
15+ 2D) 

17.00 V SÍTI – Verze od 18 let,  opako-
vání

Čtvrtek 19. března
17.00 DOKONALÝ PACIENT - Thriller 

(Švéd. 2019, T 12+ 2D)
19.30 Filmový klub: KRÁLÍČEK JOJO 

- Válečné drama (USA / N. Zéland / Čes. 
2019, T 2D)

Pátek 20. března
17.00 MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN - Rodinný 

(USA 2020, ČD 2D)
19.30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II - Horor 

(USA 2020, T 12+ 2D)
 
Sobota 21. března
14.30 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACE-

NÝ POKLAD - Animovaný rodinný (USA 
/ Indie / J. Korea / Čína 2019, ČD 2D)

17.00 3 BOBULE – Komedie, opakování
19.30 BLOODSHOT – Fantasy, opako-

vání

Neděle 22. března
14.30 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACE-

NÝ POKLAD – Animovaný, opakování
17.00 PARAZIT - Vítězný oscarový film 

(Drama J. Korea 2019, T 15+ 2D)

Čtvrtek 26. března
17.00 ŠARLATÁN – Životopisné dra-

ma (Čes. / Irs. / Pol. / Slov. 2020, ČD 12+ 
2D)

19.30 EMMA – Drama komedie (V. Brit. 
2020, T 2D)

Pátek 27. března
17.00 MULAN - Dobrodružný rodinný 

(USA 2020, T 2D)
19.30 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEM-

STVÍ - Komedie (Něm. 2019, ČD 15+ 
2D)

Sobota 28. března
14.30 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACE-

NÝ POKLAD – Animovaný, opakování
17.00 EMMA – Drama komedie, opako-

vání
19.30 ŠARLATÁN – Životopisný, opa-

kování

Neděle 29. března
14.30 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČA-

SE – Fantasy pohádka (Čes. 2020, 2D)
17.00 ŠARLATÁN – Životopisný, opa-

kování

Připravujeme: 
Balet v kině LABUTÍ JEZERO; Opera v 

kině TOSCA. 

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

Klub českých turistů

Senioři ČR Basketbal BK VLCI

Volejbal

Regionální muzeum

Víkendové služby 
stomatologů

Knihovna M. J. Sychry        
Hala 2. ZŠ Komenského 

Sobota 7. 3. 
9.30 – 15.00 Den s basketbalem - 

turnaj basketbalových přípravek ČBF 
U10. Účastníci: Vlčata Žďár, Sojky 
Pelhřimov, TJ Jiskra H. Brod, TJ Jis-
kra Humpolec

15.00 BK VLCI - Lions Jindřichův 
Hradec, liga starších žáků (U15)

17.15 BK VLCI „B“ - SP Uherský 
Brod, jihomoravská liga mužů

Neděle 8. 3. 9.30 BK VLCI - BC 
Vysočina, liga starších žáků (U15)

Sobota 14. 3. 16.00 BK VLČICE - 
BK Litomyšl, 2. liga žen

Neděle 15. 3. 
10.00 BK VLCI - Sojky Pelhřimov, 

liga juniorů (U19); 11.00 a 13.00 BK 
Žďár Open - Lokomotiva Liberec, 
nadregionální liga kadetek (U17)

Sobota 21. 3. 
10.00 – 15.00 Turnaj nejmladších 

minižákyň (U11)  - oblastní přebor; 
10.00 Vlčata - KP Brno; 11.30 Žabi-
ny Brno - KP Brno; 13.15 Vlčata - 
Žabiny Brno; 16.00 BK VLCI - BC 
Vysočina, liga juniorů (U19)

Sobota 28. 3. 
9.00 – 14.00 Kvalifikační turnaj o 

Národní finále mladších minižá-
ků (U12): 9.00 Vlčata - Tygři Brno; 
10.30 Tygři Brno - Skokani Brno; 
12.00 Vlčata - Skokani Brno; 14.00 
VLČICE Žďár - Sojky Pelhřimov, 
liga mladších žákyň (U14); 16.00 BK 
VLCI - BK NH Ostrava, extraliga ml. 
žáků (U14); 18.00 BK VLČICE - SK 
UP Olomouc, 2. liga žen

Neděle 29. 3. 
9.30 BK VLCI - BK Opava, extraliga 

ml. žáků (U14)
11.30 VLČICE - Sojky Pelhřimov, 

liga mladších žákyň (U14)

Sportovní hala TJ Bouchalky
Sobota 14. 3.
18.00 PLAY OFF 2020 – čtvrtfiná-

le, 2. liga mužů

Národopisná 
výstava

Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb 
Vesnický život na přelomu 19. a 20. 
století. Tak zní pozvání do Havlíčko-
va Brodu na výstavu z etnografické 
sbírky Dušana Naňáka.

Je o všedním i svátečním životě na 
Německobrodsku. Vernisáž 13. 3. od 
17 hodin v Muzeu Vysočiny (Hav-
líčkův dům) zpestří krojové vystou-
pení. Trvá do 21. 6. Akce udá tón i 
tamní Muzejní noci (5. 6.). -lko-

V březnu – Měsíci čtenářů se konají 
stěžejní knihovnické akce Josefská noc 
a Noc s Andersenem. Všechna odděle-
ní knihovny pořádají v březnu Burzu 
knih, časopisů a zvukových dokumen-
tů (mluvené slovo na kazetách).

2. 3. 16.00 VĚRA RUDOLFOVÁ - 
Beseda a autorské čtení o osobnostech 
Českomoravské vysočiny

9. - 13. 3. Přijďte si zpříjemnit jar-
ní prázdniny. 

Odd. pro děti a mládež (během 
půjčovní doby) ZÁBAVNÉ HÁDÁNÍ 
- Soutěže a kvízy pro děti, stolní hry. 
Pobočka Nádražní (během půjčov-
ní doby) KDO SI HRAJE, NEZLO-
BÍ – Zahrajte si hry, které možná ještě 
neznáte.

20. 3. XI. JOSEFSKÁ NOC
17.30, odd. DM Michaela Klevi-

sová - Autorské čtení  dvojnásobné 
držitelky Ceny Jiřího Marka za nejlepší 
detektivní knihu roku. Současně patří 
k nejprodávanějším autorům detekti-
vek v ČR.

19.30, odd. DM Jan Mráz: Na 
„konec světa“ na kole Favorit – Výlet 
na starém Favoritu z Velkého Beranova 
u Jihlavy až k Atlantskému oceánu ve 
Španělsku a na pomyslný konec světa 
v místě zvaném Fisterra.

21.30 Galerie u Sychry Peperek 
Band – Koncert.

27. 3. odd. pro děti a mládež XX. 
NOC S ANDERSENEM - Tradiční 
nocování v knihovně (jen pro přihlá-
šené děti)

31. 3. (dopoledne) VYNÁLEZCE 
ALVA: ŠKOLA VYNÁLEZCŮ - Lite-
rární workshop s Jiřím W. Procházkou 
pro žáky ZŠ.

Výstavy:
2. – 28. 3. Čechův dům & Galerie 

u Sychry OBRÁZKY SMYSLNÉ I 
NESMYSLNÉ - Díla Jiřího Grégra a 
Yvony Bartoňkové. 

Celý březen odd. pro děti a mládež 
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ (5.A, 
ZŠ Palachova).

17. 3. 16.30, budova ČP, místnost č. 
213 Dolní 165/1

ČERNÁ HORA - Promítají a prů-
vodní slovo mají manželé Michálkovi. 

Začíná jarní turistika
22. 3. Nádraží – Grejdy – Vetla (6 

km) 13.00 nádraží
29. 3. Bílek – Naučná stezka Sobi-

ňov (10 km) 11.35 nádraží
 5. 4. Ořechov - Třídvorský rybník 

- křížová cesta uzdravení - Osová Bí-
týška (7 km) 12.25 nádraží

12. 4. Rozsochy – Albrechtice - 
údolí Nedvědičky – Rovné – Divi-
šov (8 km) 12.30 nádraží.

Máme volná místa na pobytový 
zájezd do Máchova kraje (6. - 12. 9., 
Litice, penzion Ráj). Autobus k dispo-
zici na výlety, bohatý program. Více na 
https://seniori-zdar8.webnode.cz. Při-
hlášky vždy v úterý (8.30 - 9.30) Klub 
seniorů Dolní 165/1 (2. poschodí).

7. 3. Prudká (zast.) - Brusná – Tiš-
nov (15 km) 8.15 nádr. ČD

14. 3. Řečkovice – Ostrá hora (roz-
hl.) - Král. Pole (13) 8.15 nádr. ČD

21. 3. Zahájení jarní turistické sezó-
ny Pelhřimov (15) 7.30 AAA...

28. 3. Havl. Brod – Jarní Vysočinou 
(15) 7.25 nádr. ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí. 

Buďte v obraze
Netradičně pojatá výstava obrazů ze 

sbírek RM představí umělecká díla poně-
kud jinak. Dozvíme se např., co má kvoč-
na Karla Svolinského společného s tyran-
nosaurem, štramberské uši s rožnovským 
skanzenem, věž hradu Kost s věží žďár-
ského kostela sv. Prokopa a svatý grál s 
domem U Floriánka. „Zjistíte, odkdy má 
Spravedlnost zavázané oči, co se skrývá za 
tajemným slovem pareidolie a který žďárský 
malíř byl zároveň úspěšným motocyklovým 
závodníkem. Přijďte k nám na výstavu a 
budete v obraze. Končíme 12. dubna,“ vzka-
zuje historik Stanislav Mikule.

 
Přednáška Radima Kapavíka
„Odloučený prapor jihlavského IR 81 

na srbském bojišti 1914“. Tak zní název 
přednášky Radima Kapavíka ze spo-
lečnosti Signum belli 1914. Koná se 
ve středu 25. března od 16 hodin v sále 
Moučkova domu. „Tento prapor prodělal 
na počátku války všechna tři tažení rakous-
ko-uherské armády proti Srbsku. Místa 
jako Jagodnja, Valjevo nebo Šiljak nám 
dnes již nic neříkají, pro mnoho vojáků z 
Vysočiny se však v roce 1914 stala osudný-
mi. Mezi nimi byli samozřejmě i Žďáráci,“ 
dodává Stanislav Mikule. -red-

Sportovní hala Bouchalky
So 7. 3. 9.00 a 13.00, Plzeň (2. liga 

ženy)
So 7. 3. 11.00 a 15.00, Brno (2. liga 

muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
Ne 1. 3. 10.00 a 12.00 Vel. Meziříčí 

(krajský přebor junioři)
So 21. 3. 9.00 a 12.00 Štoky (krajský 

přebor kadetky)
Ne 22. 3. 9.00 a 11.00 Třebíč, Pel-

hřimov (krajský přebor st. žákyně)
Ne 22. 3. 10.00 a 12.00 Přibyslav 

(krajský přebor juniorky)
Volejbalové soutěže březnem končí, 

na další se můžeme těšit v září 2020.

1. 3. BLADENT, s.r.o. Štursova 
111, Nové Město n/M (566 616 904)

7. 3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bez-
ručova 23 (724 388 249)

8. 3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, 
Bezručova 23 (724 388 289)

14. 3. MDDr. Simon Jiří, Student-
ská 1694/7 (603 298 447)

15. 3. BLADENT,s.r.o. Štursova 
111, Nové Město n/M (566 616 904)

21. a 22. 3. Zubní péče MUDr. 
Konečný, Žďárská 73, Nové Město 
n/M (566 618 060)

28. a 29. 3. Zubní péče MUDr. 
Konečný, Žďárská 73, Nové Město 
n/M (566 618 060)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuál-
ní LPS sledujte na www.nnm.cz. 
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Okružní 1889/11 (areál SATT)
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