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Sociální služby města a Oblastní 
charita rozváží nákupy seniorům. 
V záloze jsou připraveni i dobro-
volníci Českého červeného kříže.

� Lenka Kopčáková

Služba vznikla kvůli nouzovému sta-
vu při pandemii koronaviru COVID-
19. Cílem je ochránění starších lidí 
před nákazou. 

Nákupy obstarávají pracovníci den-
ních center, jejichž provoz byl preven-
tivně uzavřen. V případě Sociálních 
služeb města (SsM) nakupují pracov-
níci z denního stacionáře, z Oblast-

ní charity (OCH) jsou to pracovníci 
z dočasně pozastavených charitních 
zařízení. Charita poskytuje i pomoc 
seniorům v okolních obcích, kde 
nestačí nebo chybí sousedská výpo-
moc. 

Ve Žďáře si nákup mohou objednat 
žďárští senioři nad 65 let, kteří patří 
ke zdravotně nejvíce ohrožené věkové 
skupině. 

Charita má v rámci okresu nastave-
nou pomoc pro osoby starší 60 let, 
s ohledem na jejich zdravotní stav, a 
pokud jim nemá kdo nakoupit. To pla-
tí hlavně pro menší obce na Žďársku.

Pomoc seniorům nabízí i Český čer-

vený kříž (ČČK), který nenastavil 
věkový limit seniorů pro tuto službu. 

Pravidla nákupu uvádí město na 
svých stránkách. Objednat si lze 
základní potraviny, léky (po zaslání 
e-receptu) a nutnou drogerii, do výše 
300 Kč denně. Úhrada proběhne při 
předání nákupu a je dobré mít připra-
vené drobné peníze na vrácení.

Nákup si lze objednat telefonicky 
nebo emailem. Přijímání objednávek 
nákupů běží každý všední den od 8 do 
10 hodin dopoledne, nákup služba při-
veze po 12. hodině.

 (Pokračování na str. 2)

JAKO KAŽDÝ DEN hromadně nakoupili a nyní potraviny a léky rozvezou seniorům. Parta ze sociálních služeb a charity.
 Foto: Lenka Kopčáková

Nákupy a léky seniorům dovezou

Společně
to zvládneme! 

Žďárské noviny přináší vzkaz sta-
rosty města Martina Mrkose všem 
našim čtenářům. 

Vážení spoluobčané,
v době přicházejícího jara, na které 

se těšíme, ocitli jsme se kvůli korona-
virové pandemii ve složitém období 
– lidsky, společensky, ekonomicky.

Každá komunita se dokáže v době 
krize a obtížných situací spojit, lidé si 
navzájem pomáhají a vychází vstříc. 
Drobné projevy lidskosti a empatie 
snad v nějaké podobě zažívá každý z 
nás, ať ho postihla karanténa a šíření 
viru jakýmkoliv způsobem. 

Rád bych poděkoval všem, kte-
ří se starají „v první linii“ o dostup-
nost potravin, zdravotní péče a vel-
kou škálu základních služeb, k nimž 
samozřejmě patří i ty, které zajišťuje 
město. 

Víc než kdy jindy je teď na místě 
ohleduplnost a s ní spojená vnitř-
ní disciplína každého z nás, dodržo-
vat hygienická a zdravotní nařízení. 
Pochopitelně řadu z nás nějakým 
způsobem, více či méně, pohlcu-
je určitá vnitřní nejistota. Přesto je 
důležité zachovat klid, nevytvářet 
paniku a hysterii zejména na sociál-
ních sítích a naopak nabízet, je-li to 
aspoň trochu schůdné, pomocnou 
ruku a být solidární a empatičtí. 

Proto poděkování také patří všem 
dobrovolníkům pomáhajícím jiným, 
ať už jde o šití roušek, hlídání dětí 
nebo donášku potravin. 

A poprosím o dvě drobnosti, avšak 
zásadní: nestyďme se nosit roušky – 
chráníme tak především své okolí. 
A nezatěžujme zdravotníky relativ-
ně nepodstatnými drobnostmi nebo 
emocemi. Hraje se o čas – tedy co 
nejvíce eliminovat riziko přetížení 
zdravotnictví. Důležitá je teď trpěli-
vost a víra, že společně koronaviro-
vou situaci zvládneme. Zvládneme 
ji!

Klidnou mysl, pevné zdraví a víru 
bez virů přeje  Martin Mrkos

PRONÁJEM

OUTSOURCING

SPLÁTKOVÝ PRODEJ 
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Nákupy a léky seniorům dovezou
(Dokončení ze str. 1)

Povinnými údaji při objednávce 
je jméno a příjmení, rok narození, 
adresa a požadované položky náku-
pu.

Lékárny maximálně spolupracují.
Jak pro ŽN uvádí vedoucí denního 

stacionáře Zdeňka Štefáčková Chy-
bová, linku SsM zatím denně kon-
taktuje kolem 10 seniorů nad 65 let. 
„Předpokládáme, že zájem se může 
měnit, v případě potřeby zajedeme i do 
místních částí Žďáru,“ dodává.

Pracovníci roznášky vybírají pení-
ze od lidí na místě za předloženou 
účtenku z obchodu nebo lékárny. Jak 
Zdeňka Štefáčková Chybová upřes-
ňuje, avizovaná hranice 300 Kč je 
částkou orientační, možnost nákupu 
mají senioři každý všední den.

Službu ve Žďáře provádí dva 
zaměstnanci z denního stacionáře 
SsM a pracovnice z Oblastní cha-
rity. Tito lidé byli po přechodném 
uzavření center převedeni na jinou 
práci a platí je zaměstnavatel. Pra-
covníci roznáškové služby se chrání 
rouškami, jednorázovými rukavice-

mi a dezinfekcí.
Jak Zdeňka Štefáčková Chybová 

po zkušenostech říká, polovina vola-
jících požaduje nákupy základních 
potravin, ovoce a zeleniny, další část 
seniorů potřebuje vyzvednout léky a 
někdo zase zjišťuje možnost rozvozu 
hotového jídla.

Na otázku, jak vyzvedávání léků na 
e-recepty funguje – a komu je lékaři 
posílají na mobil, vedoucí roznášky 
vysvětluje: „E-recepty nám přeposílají 
senioři nebo je pošle přímo lékař. Pře-
posílání e-receptů probíhá zatím bez 
problémů. V lékárně předložíme SMS 
s receptem a vydané léky doručíme. 
Pokud má senior vypsaný papírový 
recept, musíme si pro něj zajet k němu 
domů, vyzvednout v lékárně léky a 
doručit.“

Zdeňka Štefáčková Chybová kvi-
tuje, že žďárské lékárny vycházejí 
roznáškové službě vstříc a nabízejí 
možnost přípravy léků a vyzvednutí 
najednou. 

Senioři se prý také často ptají na 
roušky a dezinfekce. „Ty se snaží-
me také zajistit a rozvézt,“ dodává 
pracovnice Sociálních služeb měs-

ta. Níže uvádíme kontakt, kam lze o 
roušku zavolat.

Jak pro ŽN vysvětluje David Filip, 
koordinátor Oblastní charity pro 
pomoc seniorům v době nouzového 
stavu, OCH zkontaktovala všechna 
větší města a nabídla pomoc při péči 
o jejich starší občany. 

„Současně jsme oslovili i kněze ve 
farnostech a lékaře. Zdá se, že měs-
ta mají péči o své seniory v tuto chvíli 
pokrytou. Přesto jsme nabídli možnost 
spolupráce,“ dodává Filip. 

Jak na dotaz ŽN upřesňuje, při spo-
lupráci charity s městem Žďárem je 
věková hranice seniorů, kteří mohou 
žádat o dovážku nákupů, nastave-
na na 65 let, v okolí OCH nakupuje 
lidem od 60 let.

Věkový limit pro pomoc seniorům 
s nákupem potravin a vyzvednutím 
léků nemá nastaven Český červený 
kříž. „Naše služba se týká občanů Žďá-
ru nad Sázavou. Připraveno pomoci je 
několik dobrovolníků z řad studentů i 
členů ČČK. Senioři zatím tuto mož-
nost nevyužili,“ informuje ŽN Irena 
Polednová, ředitelka OS ČČK. 

Kde lze nákup objednat:
Sociální služby města 
Na tel. čísle 778 486 003 se ozve 

Zdeňka Štefáčková Chybová. Elek-
tronickou objednávku pošlete na 
e-mail: nakup@socsluzbyzdar.cz

Oblastní charita Žďár n. S.
Na tel. čísle 777 755 658 se ozve 

David Filip. Elektronickou objed-
návku pošlete na e-mail: 
david.filip@zdar.charita.cz

Český červený kříž
Na tel. čísle 732 184 041 se ozve 

Irena Polednová. Elektronickou 
objednávku pošlete na e-mail: 
zdarnadsazavou@cervenykriz.eu

Objednávky roušek
Senioři nad 65 let, kteří nema-

jí možnost si sami zajistit roušku, 
mohou v týdnu do 15.00 volat lin-
ky: 566 688 131 nebo 566 688 336, 
kde nahlásí své jméno, adresu a tele-
fon. Jakmile budou zajištěny potřeby 
tzv. první linie, město začne roušky 
rozvážet seniorům. Doručeny jim 
budou dva kusy šitých roušek.

Život města Žďáru nad Sázavou 
ochromený koronavirem řídí krizový 
štáb města, který pravidelně zasedá 
na radnici. 

Spolu s ním se na organizaci opat-
ření ve městě podílí vedení poliklini-
ky, městské policie, městské jednotky 
hasičů a sociálních služeb města.

V čele žďárského krizového týmu 
stojí starosta města Martin Mrkos. 
Postupuje dle zákona o krizovém 
řízení č. 240/2000 Sb. Městský štáb 
spolupracuje se složkami integrova-
ného záchranného systému s cílem 
koordinace při ochraně obyvatelstva 
a života města.

„Povinně krizový štáb zřizují pou-
ze obce z rozšířenou působností, kterou 
Žďár je,“ vysvětluje Martin Mrkos.

Připravenost Kraje Vysočina na kri-
zovou situaci zajišťuje dle stejného 
zákona hejtman s pomocí příslušných 
krajských orgánů. 

Starosta Žďáru plní úkoly stanovené 
hejtmanem a orgány krizového řízení. 

Kdyby došlo k násobení případů 
onemocnění v regionu, určuje násled-
ná opatření krajská hygienická stani-
ce ve spolupráci s Krajem Vysočina a 
městem. „Hygienici jsou ti, kteří urču-
jí další kroky a postup,“ uvádí starosta 
Mrkos.

Ve Žďáře byla v rámci prevence a 
ochrany obyvatelstva dle nařízení vlá-
dy přijata opatření o omezení provoz-
ní doby institucí. MěÚ je v provozu 
dva dny v týdnu (po 7.30 - 10.30; st 
13.00 do 16.00), poliklinika provádí 
nezbytně nutná ošetření. 

„Žádáme občany, aby obě institu-
ce osobně navštěvovali pouze v přípa-
dech, ve kterých by toto omezení mohlo 
ohrožovat zdraví nebo majetek občanů,“ 
vyzývá starosta.

V MHD současně platí mimořád-
né jízdní řády, kdy cestující MHD 
a linkové autobusové dopravy musí 
nosit roušku či jinou ochranu zame-

zující vzdušné šíření nákazy. Linková 
autobusová doprava pokračuje v tzv. 
prázdninovém režimu.

„Sociální služby města rozváží náku-
py občanům nad 65 let, kteří si o dovoz 
požádají na telefonním čísle 778 486 
003,“ nabízí tuto možnost starosta.

Na stránkách města www.zdarns.cz 
najdeme interní pokyny pro obyvate-
le Žďáru n. S. „Jsou to všechna opatření 
ve městě i obecná opatření v rámci ČR. 
Informace lidé naleznou po rozkliknutí 
banneru na hlavní stránce nebo v aktua-
litách. Informace o provozu polikniniky 
naleznou na jejích stránkách,“ dodává 
starosta.  -lko-

Postupy krizového štábu určují hygienici

Naše země prožívá mimořádnou 
situaci a my všichni nejistotu. Mno-
zí z nás úplně poprvé v životě budou 
prožívat Velikonoce v úzké izolaci. 
Svátky spojené v lidové tradici s vítá-
ním jara s lidovými zvyky, z nichž 
nejčastější je na Žďársku pomlázka o 
Červeném pondělí. 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem, oslavou zmr-
tvýchvstání Ježíše Krista. Letos se 
však nekonají mše v kostelích, nebu-
dou ani tradiční Pašijové hry, které 
ve Žďáře každoročně tento sváteční 
týden otevíraly.

Někteří z oslovených farářů využili 
nabídky ŽN povzbudit své spoluob-
čany a velikonočně je pozdravit. Zde 
jsou jejich vzkazy.

Naše srdce mohou růst
Prožíváme opravdu zvláštní 

čas; není lehký a zřejmě nejsme 
schopní zahlédnout všech-
ny důsledky, které z pandemie 

budou pramenit… Je možné, že svět 
už nebude takový, jaký byl, a bude-
me říkat „před“ a „po“. 

Ekonomové začínají sčítat škody 
ale i oni se nemohou dopočítat. Pře-
sto se stále více vedou úvahy, často 
moudré a nadějeplné, že tato krizo-
vá doba může mít i hojivé účinky. 
Souhlasím s tím. Tento čas může být 
požehnaný a ze situace můžeme vy-
jít jako vítězové. Nejen tím, že pře-
konáme pandemii a doženeme hos-
podářský propad, ale vším, čím naše 
srdce může růst – a to se ukazuje už 
nyní. Šijí se roušky, chráníme staré a 
nemocné, vlna solidarity je překva-
pivá. 

Budeme si považovat hodnot, 
donedávna tak samozřejmých jako 
je zdravotní péče, vzdělávání, jídlo, 
práce či blízkost přátel. Je možné, 
že sepnuté ruce budou opět zname-
nat víc než zaťatá pěst nebo natažená 
dlaň. 

 Vladimír Vojtěch Záleský,
 farář v bazilice P. Marie ve Žďáře 

n. S. 

Velikonoční povzbuzení
Velikonoce slaví křesťané jako svůj 

největší svátek - vzkříšení Ježíše Kris-
ta. Je však zvláštní, že podle evangelií 
zpráva o Ježíšově vzkříšení způsobila 
nejdřív spíš zděšení. „Ženy vyšly a 
utíkaly od hrobu, protože na ně pad-
la hrůza a úžas. A nikomu nic neřek-
ly, protože se bály.“ (Mk 16,8) 

Zděšení, hrůza, úžas a strach pada-
jí na mnoho lidí i v těchto dnech. 
Ovšem ne z Kristova vzkříšení – kte-
ré je dodnes jen stěží pochopitelné.

Ženy u prázdného hrobu nedoved-

ly říct, co se stalo. Ale poznaly, že 
Ježíšovo působení neskončilo. Dob-
ro skrze něj působí i dál, navzdory 
tomu, že umřel. Vzkříšení tedy zna-
mená, že Ježíšovo dílo neskončilo 
s jeho smrtí. Jde o to, věřit v Boha, 
který straní životu a zastává se lásky 
proti všemu zlu. To, co potřebujeme 
– a co se nám nabízí – je Bůh, který 
preferuje život, dobro a lásku. A činí 
to i v našem životě.

Velikonoce jsou důvodem k rado-
sti a veselí, protože nám v nich Bůh 
ukázal, jak slabá je síla zla a jak velká 
je moc jeho lásky k člověku.

 Alžběta Hatajová,
  farářka ČCE Sázava a Žďár n. S.

Vladimír Vojtěch 
Záleský, farář
Římskokatolické 
církve

Alžběta Hatajová, 
farářka
Českobratrské 
církve evangelické

Faráři vzkazují: Láska k bližnímu má sílu
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Žďárské noviny přiná-
ší náhled na život města 
v nouzovém stavu pande-
mie COVID-19. 
� Lenka Kopčáková

Všechna kulturní zařízení měs-
ta jsou uzavřena, v budovách pro-
bíhají opravy. Jsou uzavřeny ško-
ly, až na dvě diferovaná pracoviště, 
v nichž město zajišťuje péči o děti 
rodičů zaměstnaných v integrova-
ném záchranném systému. Je to MŠ 
Veselská a ZŠ Švermova 4. 

Úřad funguje
v omezeném režimu

Provozní doba Městského úřadu je 
omezena na dva dny v týdnu a zkrá-
ceny jsou úřední hodiny: po (7.30 – 
10.30); st (13.00 – 16.00).

„Kdo může, pracuje z domova, u prá-
ce, kde to možné není, se naši pracov-
níci střídají po dnech, aby mezi nimi 
nepropukla nákaza,“ přibližuje tajem-
nice MěÚ Martina Hostomská.

Aby se zamezilo hromadění klien-
tů na recepci, v úřední době probíhá 
jejich selekce za asistence pracovní-
ků Městské policie hned u vstupu do 
úřadu. Vpuštěni jsou lidé jen k vyří-
zení neodkladné agendy.

„Úřad je vybaven vším, co je třeba v 
rámci předcházení nákazy. Tedy dez-
infekcí po celé budově a přepážková 
místa jsou upravena tak, aby byl co 
nejvíce eliminován styk klientů s pra-
covníky úřadu,“ informuje tajemni-
ce.  To se týká hlavně dopravního 
odboru, podatelny a živnostenského 
úřadu. Dočasně byla zrušena i fyzic-
ká zasedání zastupitelů města. Už i 
březnové (19. 3.) bylo na poslední 
chvíli odvoláno. 

Rozpočet to pocítí
Jak připouští starosta Martin 

Mrkos, nastalý nouzový stav bude 
mít zásadní dopady na rozpočet 
města. „Situaci průběžně vyhodnocu-
jeme a stále se nám mění pod rukama. 
Ale myslíme i na to, že nás čeká zásad-
ní rozhodnutí v odložení některých 
investičních akcí nebo změn strategie,“ 
konstatuje starosta.

Solidarita mezi Žďáráky
S ochranou obyvatelstva souvisí 

jeho informovanost. Na stránkách 
www.zdarns.cz běží informace o 
životě města v nouzovém stavu pan-
demie. Pro lidi bez internetu měst-
ský rozhlas pravidelně přináší aktu-
ální informace a pokyny. Vysílá je i 
kabelová televize.

„Děkuji za fantastickou solidaritu 
a empatii, která nastala mezi občany 
města v šití roušek. Od dárce jsme také 
získali 130 litrů dezinfekce,“ vzkazuje 
starosta Martin Mrkos. Obojí je vel-
kou pomocí pro městské organizace 
pracující s lidmi.

Zápisy prvňáčků
elektronicky

Původní dvoudenní zápis dětí do 
prvních tříd, který byl ve Žďáře v 
plánu počátkem dubna, je zrušen na 
základě mimořádných opatření vlá-
dy k ochraně obyvatelstva v době 
pandemie onemocnění COVID-
19. Zápisy budoucích prvňáčků pro 
školní rok 2020/2021 budou probí-
hat bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole.

„Naše město dle pokynů MŠMT při-
stoupilo k opatření, že zápisy do 1. tříd 
se budou konat po dobu deseti dnů od 

středy 15. 4. do pátku 24. 4. (8.00 - 
15.00) bez přítomnosti dětí ve škole,“ 
uvádí místostarosta Josef Klement. 
Jak dodává, přihlášku lze doručit 
následujícími způsoby: do datové 
schránky školy; e-mailem s uznáva-
ným elektronickým podpisem (nel-
ze jen poslat prostý e-mail); poš-
tou s podpisem; osobním podáním. 
Pokyny rodiče najdou na webu měs-
ta a vývěskách škol.

Jarní svoz odložen
Vyvážení komunálního odpadu 

i biokontejnerů pokračuje v nor-
málním režimu, byl však zastaven a 
odložen svoz nebezpečného a velko-
objemového odpadu. „Pro tento svoz 
zvolíme náhradní termín, až se situa-
ce částečně uklidní,“ informuje mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková a 
dodává, že současně běží normální 
čištění i blokové čištění ulic po zimě 
s ručním dočišťováním chodníků a 
komunikací. „Vycházíme vstříc obča-
nům a město jsme při blokovém čištění 
rozdělili na menší části. Den bude vždy 
včas oznámen, aby lidé měli možnost si 
přeparkovat,“ uvádí Řezníčková.

S koncem března také ustalo káce-
ní zeleně, zvláště stromů ve špatném 
stavu. Dne 31. 3. skončila doba vege-
tačního klidu, začínají hnízdit ptáci.

Další redukce MHD
Od 28. 3. platí nové jízdní řády 

v MHD. Provoz linek 5 a 6 je zrušen 
úplně, zrušeny byly i víkendové spoje 
a zaměstnanecké spoje nadále jezdí.

Jak místostarostka Řezníčková vy-
světluje, město ve spolupráci s doprav-
cem přehodnotilo situaci. Od 13. 3. 
MHD jezdila zdarma v prázdninovém 
provozu. Některé spoje však bývaly 
zcela prázdné. 

Nové jízdní řády najdeme na adrese 
http:// www.mhdzdar.cz/2020/03/
26/omezeni-mhd-pri-pandemii-
covid/). Cestující v MHD musí mít 
roušky a sedat až od třetího sedadla za 
řidičem, nastupuje se pouze zadními 
dveřmi. 

Hřbitovy neuzavřou
Nouzový stav ovlivnil i pohřebnic-

tví. Pohřby probíhají s omezeným 
počtem do sta lidí (včetně personá-
lu a hudby). Byť radnice původně 
uvažovala o omezení provozu měst-
ských pohřebišť a jejich uzavření 
během Velikonoc v obavě ze shro-
mažďování většího množství lidí, 
krizový štáb města nakonec v pátek 
27. 3. rozhodl, že hřbitovy neuzavře. 
„Nechceme lidem během svátků zne-
možnit návštěvu jejich zesnulých. Ale je 
třeba mít na paměti riziko,“ informuje 
místostarostka.

Hasiči jsou na pandemii
proškoleni 

Zásahová jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Žďáře n. S. je jako sou-
část IZS v přímém spojení s vedoucím 
krizového řízení města. Situaci v šíření 
viru COVID 19 monitoruje ve spolu-
práci s KHS Kraje Vysočina.

„Jednotka města je připravena plnit 
úkoly, které vyplynou z požadavků bez-
pečnostní rady města, popř. Krajského 
operačního a informačního střediska 
HZS Kraje Vysočina,“ říká David Partl, 
velitel žďárské jednotky SDH.

Členové byli proškoleni pro zásah s 
podezřením na výskyt vysoce nakažli-
vé nemoci ve zdravotnickém zařízení a 
ostatních prostorách. Jednotka města i 
další dobrovolní hasiči jsou připraveni 
pomáhat.

Jak město funguje v nouzovém stavu

Strážníci shánějí respirátory
Kolem zajišťování ochranných pro-

středků se činí Městská policie.
„Sháníme roušky pro nás, úřad i 

ostatní organizace. Zejména přes kole-
gy z Moravy se nám podařilo obstarat 
kontakty na výrobce roušek. Těchto se 
nám dosud podařilo sehnat přes 700, z 
našich prostředků jsme rouškami vyba-
vili i místní osoby bez domova,“ uvádí 
vedoucí MP Martin Kunc.

Oříškem je prý nyní sehnat respi-
rátory tř. FFP 2. Městská policie již 
měla objednávky, ale výrobci dopo-
sud upřednostňovali stát. „Po domlu-
vě podal kolega z Městské policie Jih-
lava na Krajský úřad požadavek, aby 
městské policie v kraji obdržely respirá-

tory v rámci krizového stavu,“ očekává 
vedoucí Kunc.

Současně má každý žďárský stráž-
ník k dispozici dva respirátory, brý-
le, roušky a dezinfekci. Ale to je pro 
službu mezi lidmi málo. Ideální by 
bylo získání více kusů respirátorů pro 
každého, aby tyto mohly být pravidel-
ně obměňovány.

„Ve službě nosí naši strážníci i asistenti 
prevence kriminality při sobě i rezervní 
roušky. Že by ji někdo z občanů neměl 
na obličeji, se stává již minimálně. Ale 
pokud to zjistíme, zajistíme nápravu a 
případně mu z našich prostředků rouš-
ku poskytneme, aby si ji ihned nasadil,“ 
uvádí Martin Kunc.  -lko-

Výrobu ochranných štítů z fólie, 
vhodných zejména pro zdravotníky, 
rozjeli dobrovolníci na 3D tiskárnách 
pod vedením učitele žďárského gym-
názia Václava Černíka.

Mezi dobrovolníky jsou především 
skauti a členové organizace Duha 
Alternativní zóna. V mládežnickém 
centru v bývalé vodárně na Farčatech 
se soustřeďují výtisky z tiskáren od více 
jak 20 „tiskařů“. 

Zde se vytváří sady pro lékaře a 
zdravotníky, které obsahují 3D výtisk 
čelenky, gumičku a plastovou fólii. Jed-
na sada vyjde zhruba na 25 Kč. Zatím 
probíhá distribuce zdarma. Vše ale 
bude záležet na dostupnosti materiálů.

Jak pro ŽN uvádí místostarosta Josef 
Klement, aktuálně je v chodu asi 25 
tiskáren. Doposud se vytisklo více jak 
800 kusů a bylo již distribuováno více 
jak 700 sad ochranných štítů. 

„Tato čísla každým okamžikem rostou. 
Mezi podporovateli a dodavateli mate-
riálů se přihlásilo i několik firem. Měs-
to Ždár se rovněž snaží podpořit výro-
bu ochranných štítů. Přiznám se, že v 
této nelehké situaci je tato solidarita, vedle 
produkce potřebného ochranného štítu, i 
motorem pro další dny. Moc za ni všem, 
kdo se na ní podílí, děkuji!“ velmi oce-
ňuje tuto iniciativu místostarosta Kle-
ment. Žďárský příklad je impulsem pro 
další iniciativy v Kraji Vysočina. -lko-

Ve Žďáře tisknou ochranné štíty

Bez omezení fungují i ve stavu nouze kvůli pan-
demii koronaviru služby Oblastní charity (OCH) 
na Žďársku jako je domácí zdravotní péče, domácí 
hospicová péče, osobní asistence, charitní pečova-
telská služba a charitní záchranná síť.

Služby probíhají ve zvýšeném hygienickém 
režimu. Snahou OCH je maximálně ochránit 
klienty i své sestry a pracovníky, kteří zajišťují 
nezbytné služby a podporu všem potřebným.

„Oblastní charita Ždár n. S. vytvořila pracovní 

tým, který reaguje na aktuální dění ohledně šíření 
epidemie, mapuje personální zajištění služeb, zavádí 
preventivní opatření a je v úzkém kontaktu s krizo-
vým týmem Diecézní charity Brno,“ informuje ředi-
telka OCH Jana Zelená.

Charita oslovila veřejnost s prosbou o šití rou-
šek pro terénní pracovníky služeb. A reakce veřej-
nosti byla úžasná. Lidé do charity dodávají plátno 
nebo posílají hotové roušky. Ty využívají hlavně 
všeobecné sestry, pečovatelky a osobní asistenti, 

jejichž služba v domácnostech klientů je nutná.
V některých charitních zařízeních, kde jsou šicí 

dílny, si pracovníci vyrábí roušky sami. Zapojují se 
i lidé z dobrovolnického centra Kambala. „Ve chví-
li, kdy pokryjeme naši poptávku, nabídneme roušky 
nemocnicím a jiným službám, které pomáhají lidem,“ 
ujišťuje Martina Horníčková, pověřená logistikou 
roušek. Případní dárci a dobrovolníci se mohou 
ozvat na: 731 626 116; e-mail: martina.hornicko-
va@zdar.charita.cz.  -lko-

Sestry a pečovatelky jsou denně v terénu
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Vážení spoluobčané, zahaju-
jeme akci rekonstrukce vodo-
vodu a opravy kanalizace ul. 
Pelikánova, dále Makovského, 
Špálova a Štursova. 

Začátkem března proběhlo 
čištění kanalizace a kamerový 
monitoring, který má za úkol 
potvrdit rozsah bodových 
oprav, případně zařadit opravy 
nové.

Svaz vodovodů a kanaliza-
cí Žďársko (dále jen SVK) na 
návrh Vodárenské akciové spo-
lečnosti (dále jen VAS) přistou-
pil k variantě vymístění vodo-
vodního řadu ze soukromých 
pozemků na veřejné, s tím sou-
visí přepojení vodovodních 
přípojek. Žádáme o součinnost 
majitele nemovitostí, protože 
budeme zasahovat i do jejich 
soukromých majetků. Veškeré 
tyto práce a práce s tím souvi-
sející jsou hrazeny z rozpočtu 
SVK Žďársko.

Hlavním dodavatelem stav-

by je společnost „Sdružení 
COLAS CZ a GREMIS – síd-
liště Vodojem“ zastoupená 
hlavním stavbyvedoucím pro 
Rekonstrukci ulic ZR7 Žďár 
nad Sázavou, I., III. A IV. Eta-
pa – p. Lubošem Bulíčkem 
(COLAS CZ, a.s.), tel.: 733 
780 376 a pro Rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace – pí. 
Michaelou Královou (GRE-
MIS, s.r.o.), tel.: 604 226 230. 
Technický dozor provádí VAS 
a.s., zastoupená Ing. Jiřím 
Šemrincem, tel.: 724 151 943 
a za SVK Žďársko Ing. Petrem 
Bláhou, tel.: 777 615 215.

V jednotlivých ulicích dojde 
ke kompletní výměně vodo-
vodních potrubí a k bodovým 
opravám kanalizace.

Předpokládané termíny 
zahájení stavebních prací té-
to etapy jsou následující – ul. 
Pelikánova – 23.3.2020, ul. 
Makovského – 4.5.2020, ul. 
Špálova – 1.6.2020 a ul. Štur-

sova – 1.8.2020
Postup prací:
1. Frézování komunikací
2. Vytyčení stávajících sítí a 

trasy rekonstruovaného vodo-
vodu

3. Rekonstrukce vodovodu, 
bodové opravy kanalizace

4. Přepojení vodovodních 
přípojek

5. Opravy povrchů na sou-
kromých pozemcích po pře-
pojení přípojek

Pracovní doba – Po – Pá 7:00 
– 16:00 (max. do 17:00)

Po dobu velikonočních svát-
ků bude stavba pozastavena.

Zásobování vodou bude 
řešeno stávajícím vodovodem, 
který bude v provozu do oka-
mžiku přepojování přípojek 
na nově budovaný řad. Poté 
budou naplánovány odstávky 
vody za účelem přepojení, vž-
dy v rozsahu několika hodin. 
K přerušení dodávek vody do-
jde pouze v okamžiku přepoje-

ní přípojek. Termín přepojení 
přípojek bude v dostatečném 
časovém předstihu občanům 
oznámen (rozhlas, letáky ve 
schránce, apod.).

Stavba je součástí celkové-
ho záměru města a celkové 
uzavírky, skládky a parkování 
řeší dodavatel ve spolupráci 
se zástupci města Žďáru nad 
Sázavou. Rovněž tak zajištění 
přístupu IZS, vývozu popelnic 
a případně dalších záležitostí.

Informace a situační výkresy 
jsou k dispozici na webu SVK 
Žďársko v sekci dokumenty 
(www.svkzdarsko.cz/doku-
menty).

Omlouváme se občanům za 
stížené podmínky jejich živo-
ta po dobu výstavby. V případě 
nejasností či problémů se obra-
cejte na příslušné kontakty.

Děkuji za pochopení Ing. 
Dagmar Zvěřinová, před-
sedkyně předsednictva SVK 
Žďársko

Nemůžeme se nakazit 
koronavirem z pitné vody? 
Můžeme pít pitnou vodu bez 
obav. Vzhledem k tomu, že 
tyto dotazy našich odběra-
telů se stále více vyskytují, 
dovolujeme si pro vyjasnění 
situace zveřejnit stanovisko 
Národního referenčního cen-
tra (NRC) pro pitnou vodu k 
otázce přenosu nového koro-
naviru (SARS-CoV-2) pitnou 
vodou.

Dle tohoto stanoviska jsou 
rezervoárem této infekce, kte-
rá napadá horní a dolní cesty 
dýchací,  nemocní lidé, kte-
ří virus vylučují při kašlání, 
smrkání, kýchání. Nemoc se 
tedy šíří jednak kapénkovou 
nákazou (aerosolem v oko-
lí nemocného), jednak osob-
ním kontaktem s nemocným 

či povrchy, kterých se nemoc-
ný dotýkal. Ukazuje se, že 
infekční nemocný může vylu-
čovat virus dříve, než se u 
něho objeví příznaky nemoci. 
I když je pravděpodobné, že se 
virové částice mohou objevit i 
v moči a ve stolici, zatím neví-
me, jak masově a zda to může 
být významná cesta vylučová-
ní. 

Je tedy nepravděpodobné, že 
by se nový koronavirus dostá-
val do zdrojů surové vody (to 
platí celosvětově, ale v Čes-
ké republice, kde je polovina 
zdrojů podzemních a větši-
nu povrchových zdrojů před-
stavují chráněné vodárenské 
nádrže na horních tocích řek, 
to platí dvojnásob). I kdyby 
se však do surové povrcho-
vé vody tento virus dostal, 

bude spolehlivě odstraněn a 
inaktivován stávající úpravou 
povrchové vody, která vždy 
obsahuje minimálně stupně 
koagulace, filtrace a dezinfek-
ce. Ze zkušeností s viry ptačí 
chřipky či SARS víme, že tyto 
respirační viry jsou velmi citli-
vé k dezinfekci (chlorem i UV 
zářením) a podobně se bude 
chovat i nový koronavirus. 
Standardní dezinfekce pitné 
vody, zaměřená na inaktivaci 
fekálních patogenů, bude tedy 
spolehlivě usmrcovat i korona-
virus. Pitná voda z veřejného 
zásobování či studny nebyla u 
žádné z těchto epidemií zjiště-
na jako relevantní cesta přeno-
su infekce, stejně tak není ani 
nyní podezřívána z přenosu 
nového koronaviru. 

Pro vodárenské společnos-

ti proto platí, že nemusí nic 
měnit na své běžné praxi, 
nemusí nijak zvyšovat dáv-
ky dezinfekčního přípravku či 
nově zavádět dezinfekci tam, 
kde se u chráněných podzem-
ních vod nepoužívá. 

Jediné, co je v tuto dobu 
nevhodné, je vodit případné 
exkurze na úpravny vody a do 
vodojemů tam, kde se vysky-
tuje otevřená hladina uprave-
né vody. Tyto exkurze již byli 
ze strany provozovatele, tedy 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s., zruše-
ny.

Zpracovala: 
Mgr. Iva Librová, MBA

Vedoucí marketingu a 
komunikace VODARENSKE 
AKCIOVE SPOLECNOSTI, 

a.s.

Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace na sídlišti 7, 3. – 5. etapa

Pitnou vodu se nemusíme bát pít i nadále
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Česká republika čelí světové 
pandemii nového typu korona-
viru s označením COVID-19. 
Žďárským lékařům v době tis-
ku ŽN chyběl dostatek respirá-
torů a dezinfekcí.
� Lenka Kopčáková

Dle nastavených pravidel mají 
nemocní s příznaky kontaktovat léka-
ře z domu. Přesto se běžní pacienti 
obávají, zda se nemohou novým virem 
nakazit přímo v čekárně. 

O žďárské situaci hovoříme s Ilo-
nou Komínkovou, ředitelkou městské 
příspěvkové organizace Poliklinika. 
Podle ní je za současné situace rizi-
ko nakažení zřejmě vyšší v nákupním 
centru, jak na poliklinice. Více v roz-
hovoru. 

Jaká nařízení poliklinika prioritně 
nastavila?

Za současného stavu, kdy byl zave-
den na poliklinice omezený provoz, 
je riziko nákazy v čekárně minimální. 
Nedoporučujeme na polikliniku cho-
dit. Pokud máte akutní potíže, volej-
te nejprve svého ošetřujícího lékaře 
a poraďte se s ním telefonicky, zda je 
osobní návštěva nutná či nikoliv. 

Preventivní a pracovní prohlídky 
se nyní neprovádějí. Stejně tak jako v 
čekárně, se můžete nakazit i v nákup-
ním centru. Zde je za současné situa-
ce riziko nakažení zřejmě vyšší. 

Je totiž pouze na svědomí každého 
občana, který se pohyboval v riziko-
vé oblasti, zda bude postupovat dle 
pokynů Ministerstva zdravotnictví 
ČR (MZ). I když za neuposlechnutí 
hrozí vysoké sankce, může se stát, že 
se takový člověk bude naprosto volně 
pohybovat. Proto je důležité nevyhle-

dávat místa, kde se shromažďuje více 
lidí.

Jaká preventivní opatření zaved-
la poliklinika s ohledem na první 
žďárský případ koronaviru z počát-
ku března? 

V souvislosti se žďárským případem 
koronaviru jsme nenařídili zvlášt-
ní preventivní opatření. Měli jsme je 
zavedena ještě dříve, než se koronavir 
ve Žďáru objevil. Pravidelně dezinfi-
kujeme společné prostory. 

Většina ordinací je soukromých 
lékařů, a ti si zajišťují opatření ve své 
režii a dle svého uvážení. Striktně 
dodržujeme veškeré pokyny MZ a 
Státního zdravotního ústavu. 

Jak po avizovaných státních 
dodávkách respirátorů vypadá situ-
ace ve zdejších ordinacích? (Pozn. 

redakce: Mapujeme situaci k 24. 3.)
I přes zahájené dodávky je respirá-

torů stále nedostatek. Dodávky chodí 
po pár kusech. Do dnešního dne jsme 
obdrželi 40 respirátorů.

Lékařský a zdravotní personál použí-
vá hlavně roušky. Respirátory je na 
omezenou dobu vybavena naše LPS, 
rentgen a laboratoř.

Žďárští praktičtí lékaři jsou vět-
šinou v předdůchodovém a důcho-
dovém věku, a tak i sami spadají do 
rizikové skupiny občanů náchyl-
ných k nákaze...

Praktičtí lékaři se snaží chránit ale-
spoň tím, že odkazují pacienty nejpr-
ve na telefonickou konzultaci. Poté 
zváží, zda je nutná návštěva v ordinaci 
či nikoliv.

Ordinacím v Česku začínají 
docházet ochranné rukavice a dez-
infekce. Máte od zdejších lékařů 
informace o situaci - a činí městská 
poliklinika v tomto nějaké kroky? 

Prozatím je nedostatek všeho. Poli-
klinika má dlouhodobě objednáno u 
svých dodavatelů, ale ti nemají dosta-
tek zásob. Podařilo se nám zajistit 
menší dodávku rukavic, malou část 
dezinfekce nám zajistil městský úřad. 
Lékaři jsou na tom podobně. Zásoby 
jsou jen na pár dní dopředu.

Takový stav je nyní v době tisku 
ŽN...

Ano, očekáváme, že se situace s 
dodávkami respirátorů a dezinfekcí 
zlepší a poliklinika bude lépe zásobo-
vaná.

Spolupracuje poliklinika s kraj-
ským epidemiologem?

Poliklinika spolupracuje s vedoucím 

epidemiologického oddělení územní-
ho pracoviště Hygienické stanice ve 
Žďáru n. S.

Objeví se na poliklinice stojany na 
dezinfekci rukou a přijali jste opat-
ření na zvýšenou hygienu toalet i 
samotných čekáren? 

Stojany na dezinfekci rukou jsou 
v prostorách polikliniky umístěny u 
všech vstupů. Nemáme však prozatím 
dostatek dezinfekčních prostředků, 
abychom byli schopni stojany neu-
stále doplňovat. Musíme zajistit pře-
devším dezinfekci toalet a ostatních 
společných prostor, kde se spotřeba 
prostředků zvýšila. 

Bohužel, jsou mezi námi i spolu-
občané, kteří se nezdráhají si něco ze 
zásob pro všechny odnést domů.

V nejvyšším patře polikliniky je cen-
trum pro rodiny a seniory. Zůstalo po 
uzavření škol a kulturních zařízení v 
provozu?  

Provoz je omezen. Funguje pou-
ze senior point, a to formou telefo-
nických kontaktů, dále na e-mailové 
adrese a na sociálních sítích pro veš-
keré dotazy seniorů.

Jste členem krizového týmu na 
radnici?

Ke vzniklé situaci probíhají pravidel-
ná jednání, některých se účastním.

Můžete naznačit scénář, kdyby 
došlo k násobení případů onemoc-
nění COVID-19?

V případě násobení případů v regi-
onu budeme postupovat v souladu 
s doporučeními hygienické stanice. 
Provoz polikliniky se budeme snažit 
alespoň v minimální míře zajistit.

ILONA KOMÍNKOVÁ, ředitelka 
polikliniky ve Žďáře n. S. Foto: archiv

Ředitelka městské polikliniky: Chceme 
zajistit alespoň minimální provoz

Ty chraň mě, já chráním tebe! To je 
motto, které nyní vládne Českem. Ori-
ginálních roušek je zatím nedostatek, ale 
šikovní Žďáráci se okamžitě pustili do 
díla. Roušky šijí podomácku a pomáhají 
tak lidem v „první linii“, tedy zdravotní-
kům a sociálním pracovníkům. 

Těm se zatím v době pandemie koro-
naviru nedostává respirátorů, ale i oby-
čejných zdravotnických roušek.

Už od 17. března stojí u vchodu do 
žďárského městského úřadu každý všed-
ní den, v době od 7 do 15 hodin dvě 
bedny. Do jedné mohou dobrovolníci 
vkládat vhodné látky na výrobu roušek, 
a do druhé bedny vkládají roušky již uši-
té. Látky si mohou dobrovolníci brát a 
doma šít roušky. „Hotové roušky vyvařte, 
vyžehlete, vložte do uzavřeného igelitového 
sáčku a uložte do krabice pro ušité roušky. 
Takto vyrobené roušky bude město distri-
buovat mezi zdravotníky, pracovníky soci-
álních služeb a další lidi v první linii,“ hlásí 
éterem městský rozhlas. 

Městský úřad organizuje šití roušek pro 
potřebné občany především z pečova-
telského domu, polikliniky a sociálních 
služeb města.

Pracovníci Petr Sedlák (mob. 734 794 
557) a Jan Prokop (773 794 139) se 
obrací na dárce, kteří mohou věnovat 
jakoukoliv bavlněnou látku, trika, pro-
stěradla, nebo na ty, kteří dokáží roušky 

ušít, aby se přihlásili na jejich telefonní 
čísla. 

„Pro materiál si dojedeme, rozvezeme 
švadlenám a pro ušité roušky si opět přije-
deme. Děkujeme všem dobrovolníkům, kte-
ří takto pomohou v nastalé a složité situaci. 
Musíme teď táhnout za jeden provaz, aby-
chom to společně zvládli,“ vzkazují spolu-
občanům.

Do šití roušek se pustila i místostarost-
ka Ludmila Řezníčková, která už jich uši-
la přes tři stovky.  -lko-

Šijí roušky pro první linii
V pracovních dnech zajišťuje zubní pohotovost až do odvolání pracoviště 

DekaDent s.r.o. na adrese Sázavská 427, 582 81 Habry. To je jedinou centrální 
stomatologickou LPS v Kraji Vysočina. Registrované pacienty s negativním ana-
mnestickým dotazníkem akutně ošetří registrující lékař. 

Usnesly se tak Oblastní stomatologické komory (OSK) Jihlava, H. Brod, Pel-
hřimov, Třebíč a Žďár n. S. ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina.

Centrální ordinace stomatologické LPS DekaDent s.r.o., Sázavská 427 Habry.  
Ordinace je určena:  

� akutní pacienti bez registujícího stomatologa 
� akutní pacienti v karanténě
� akutní pacienti s pozitivním anamnestickým dotazníkem 
� akutní pacienti s projevy respiračního onemocnění
� akutní pacienti COVID-19 pozitivní. 
Kontakt: 
MDDr. Tomáš Chládek a MDDr. Ondřej Havlíček, telefon: 777 730 557. 
Důležité je nejezdit na pohotovost bez předchozí telefonické domluvy. Ideální 

je zaslat SMS, protože telefon lékař nemusí vždy stihnout vzít. 
Provozní doba: 8 –14 hodin; v případě přetížení nastoupí druhá směna 14 – 

18 hod. nebo dle potřeby.
Pozor: Nevstupujte do budovy ani do čekárny! Vyhledejte přízemní okno s 

označením LSPP, zaklepejte a budete informováni o dalším postupu.
Město Habry se nachází v severozápadním okraji Havlíčkobrodska. Vzdálenost 

od Žďáru n. S. autem je 51km, přes Havlíčkův Brod, pak po silnici I/38 směrem 
na Golčův Jeníkov a Čáslav. 

Víkendová pohotovost se slouží od 5. dubna o sobotách a nedělích od 8 do 
12 hod (až do odvolání) v jedné centrální ordinaci, a to ve Stomatologickém 
centru Artdent na Vrchlického ulici 50 v Jihlavě. Předem je nutné se tel. domlu-
vit na 567331666, a to od 7.30 hod. daného dne. 

Více na www.artdent.eu.                                                                                                    -lko-

Krizová
linka Vysočiny

Obyvatelům Vysočiny je k dispo-
zici krizová telefonní linka COVID-
19, kterou zřídil Kraj Vysočina.

Na čísle 564 602 602 odpovída-
jí proškolení operátoři na dotazy 
týkající se dopadu současného sta-
vu na běžné životní situace. Linka 
funguje ve všední dny, a to mezi 8. 
až 22. hodinou. 

Lidé se nejčastěji ptají na pravidla 
osobní ochrany a karantény, postu-
py řešení odběrů a mají pracovně-
právní dotazy. Linka je nejvíce frek-
ventovaná mezi 19. a 20. hodinou. 
 -red-

Zubní pohotovost: ve všední dny 
v Habrech, o víkendu v Jihlavě
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Častý dotaz na naši největší zdravotní 
pojišťovnu zní: 

Může mi nyní, v době epidemie 
COVID-19, předepsat praktický 
lékař i ty léky, které mi jinak smí pře-
depisovat pouze specialista?

Z odpovědi mluvčího pojišťovny Vlas-
timila Sršně vyplývá, že nikoli. „Kdy-
by byl léčivý přípravek s indikačním a 
preskripčním omezením předepsán léka-
řem mimo vymezené odbornosti, resp. 
mimo indikace stanovené Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv (SÚKL), nebude zdra-
votní pojišťovnou uhrazen,“ upozorňuje. I 
v době epidemie COVID-19 by se jed-
nalo o porušení platných právních před-
pisů a smlouvy se zdravotní pojišťovnou 
na straně lékaře.

Kvůli nouzovému stavu v zemi bylo 
ambulantním specialistům, praktic-
kým lékařům i pediatrům umožněno 
poskytovat zdravotní služby i distanč-
ní formou, bez potřeby fyzického kon-
taktu s pacientem (např. přes telefon) a 
vybavení pacientů léčivými přípravky je 
zajištěno. 

Preskripce a úhrada léčivých příprav-
ků se však dle vysvětlení Vlastimila Srš-
ně i nyní řídí standardními postupy jako 
v běžných situacích. Platí tedy i úhrado-
vá kritéria stanovená (SÚKL).

To znamená, že dané přípravky jsou 
hrazeny pojišťovnou jen pro přesně 
vyspecifikované onemocnění a přede-
psat je mohou jen odborní lékaři. Pak je 
léčivý přípravek zdravotní pojišťovnou 
uhrazen dle SÚKL.  -lko-

Kdo předepíše speciální léky
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Do Žďáru se vrací Technic-
ké služby města (TSM). Pře-
lomovou smlouvu o zřízení 
divize TSM, v nyní již městské 
distribuční společnosti SATT, 
uzavřeli v březnu starosta Žďá-
ru Martin Mrkos (Žďár – Živé 
město) a ředitel společnosti 
Petr Scheib. 
� Lenka Kopčáková

Připomínáme, že město se sta-
lo vlastníkem SATTu po dokoupe-
ní zbývajících akcií společnosti od 
okolních měst. Distribuční společ-
nost dodává teplo a po optickém 
kabelu televizní signál a internet 
hlavně do Žďáru, provozuje i vlastní 
regionální kanál Televize Vysočina.

Od podpisu smlouvy začíná celá 
jedna divize SATTu fungovat jako 
Technické služby města. „Bude to 
jistě evoluce na další roky,“ očekává 
starosta. Začít provozovat TSM na 
tzv. zelené louce bude podle něho 
velmi náročné, a tak smlouvě před-
cházela řada měsíců usilovné práce. 
Žďár se tak vrací ke stavu z 90. let 
a částečně napravuje dopady priva-
tizace služeb.

TSM ještě letos převezmou zim-
ní a letní údržbu komunikací 
mimo sečení (stříhání keřů, stro-
mů, výsadbu). Od roku 2021 SATT 
postupně převezme i sečení travna-
tých ploch, správu veřejného osvět-
lení, technickou správu budov měs-

ta, správu dětských hřišť a mobiliáře 
města.

„Od zavedení nové divize TSM si 
slibujeme lepší management zakázek 
služeb. např. při zimní údržbě města. 
Na Sattu bude existovat dispečerská 
služba šéfa technických služeb, kte-
rý bude operativně zajišťovat výkon 
jejich servisu,“ očekává starosta 
Mrkos.

Jak dodává, město se chce zároveň 
posunout kvalitativně a vyšší důraz 
bude kladen na kontrolu a říze-
ní zakázek. Již vzniká Plán péče o 
zeleň, který doposud fungoval ome-
zeně. Dle smlouvy partnerů nedo-
jde k navýšení rozpočtu města. 

Jak připomíná místostarostka 
Ludmila Řezníčková (Ano 2011) 
mající údržbu města ve své gesci, 
tímto krokem se naplňuje progra-
mové prohlášení rady města, která 
si dala prioritní úkol obnovit TSM. 
„SATT bude pracovat i s dokumentem 
Pasport zeleně, na který bude navazo-
vat Plán péče,“ uvádí.

Jak Řezníčková připomíná, sou-
časně se ve Žďáře ještě činí obě fir-
my, které jsou ve výpovědi. Jedna 
bude pracovat do 31. 5. a druhá do 
30. 6. „Pak již nebudeme vyhlašovat 
výběrové řízení na dodavatele. To, co 
dříve prováděly externí firmy, budou 
nyní provádět naše TSM. Od 1. 6. 
nastoupí na údržbu zeleně a od 1. 7. 
na údržbu komunikací,“ plánuje mís-
tostarostka.

Ředitel SATTu Petr Scheib chce 
městu přinést kvalitu a perfektně 

Technické služby města opět fungují

Balíčky pro lidi bez domova
Aktuální otázka ŽN pro starostu města Žďáru n. S. zní:
Jak je ve Žďáru postaráno o lidi bez domova, aby nebyli zdrojem šíření 

nákaz a sami se mohli chránit? Dle zprávy Městské policie (MP) je jich 
tu kolem dvaceti.

Starosta Martin Mrkos odpovídá: 
„Strážníci MP navštívili všechna 

místa, kde se vyskytují osoby bez 
domova (kromě klientů azylového 
domu) a vybavili je dvěma kusy jed-
norázových roušek a upozornili na 
nutnost roušky využívat. 

Oblastní charita připravila zdra-
votní balíčky pro osoby bez domo-
va, v nichž jsou i obličejové bavlněné 

roušky a desinfekce. Roznos běží od 
26. 3. v součinnosti s MP a MěÚ. 

Pokud strážníci MP potkají při 
výkonu služby osobu bez ochra-
ny obličeje, poskytnou jí na místě 
jednorázovou ochranou roušku ze 
svých zásob.  S osobami bez přístřeší 
stále intenzivně pracuje terénní pra-
covník Spektra v rámci projektu K 
3D.“ -lko-

Neriskujte požár, hasiče 
zaměstnává COVID-19

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina se obrací s prosbou na majitele 
lesů a pracovníky v lesích, aby nyní, pokud možno, omezili pálení klestu. Vítr 
může velmi lehce rozfoukat i zdánlivě dobře uhašená ohniště a hasiči pak 
musí vyjíždět k opakovaným požárům v přírodním prostředí. 

„V tuto chvíli potřebujeme veškeré naše síly a prostředky soustředit ke zvládání 
mimořádných úkolů a opatření souvisejících se zabráněním šíření nákazy korona-
viru,“ poukazuje kpt. Petra Musilová, tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina.

 -red-

Letošní Velikonoce budou úpl-
ně jiné, než pamatují generace zpět. 
Křesťanům chybí zažitý řád sváteč-
ních dní v úzkém kontaktu se svou 
farností. Vždyť Velikonoce jsou nej-
hlavnějším křesťanským svátkem.

Rodiče usilovně přemýšlí, jak 
v omezených podmínkách ratoles-
tem zorganizovat veselé Velikonoce, 
které letos nebudou vrcholit tradiční 
obchůzkou chlapců s mrskačkami.

Kdo má zahradu nebo možnost 
vyrazit s dětmi do lesa, může se 
inspirovat západním zvykem v hle-
dání pomlázky, již ukryl velikonoční 
zajíček. Dobrodružné hledání pokla-
dů děti milují, zvláště, když mohou 
cestou luštit a plnit přiměřeně nároč-
né úkoly. I domácí varianta typu 
„zima a přihořívá“ je bude bavit. 

Rozhodně si doma upečme veliko-
nočního beránka, nazdobme kras-
lice nebo děti zaměstnejme vykra-
jováním a zdobením velikonočních 

perníčků.
Z toho, že je rodina úzce pospolu, 

udělejme přednost. Můžeme se spo-
lečně začíst do starých pohádkových 
knih, které si my, rodiče schováváme 
coby památku na dětství. Počítačo-
vá generace také může zaperlit při 
rodinném klání ve stolních hrách.

Ptáček pro štěstí
O Velikonocích si můžeme vyro-

bit ptáčka pro štěstí k zavěšení nad 
stůl. I to je lidový zvyk. Do výdum-
ku (vyfouklého vejce) opatrně špi-
čatým nožíkem proťukáme i boč-
ní otvory na křidélka a jeden menší 
otvor na pomyslném hřbetě ptáčka. 
Takže máme pět otvorů. 

Křídla a ocas vyrobíme nejlépe 
z hedvábného nebo nějakého slab-
šího papíru. Papír A4 rozstřihneme 
podél na úzké poloviny. Potřebu-
jeme tři (na křídla a ocásek). Děti 
mohou papírky pastelkami z jed-
né strany podélně ozdobit barevný-
mi proužky a z druhé třeba puntíky, 
kroužky, srdíčky či kvítky. Pak z krat-
ší strany poskládáme drobně jako 
harmoniku. Jeden konec zastřih-
neme do obloučku a hrany skladů 
můžeme ozdobit několika prostřihy. 

Hlavičku ptáčka vyrobíme ze čtvrt-
ky, zužující se do slabého krčku, kte-
rým oblepíme kousek špejle (tu po 
zaschnutí vsuneme do výdumku). 
Nakreslíme nebo nalepíme zobáček 
a očíčka.

Nezdobený konec vějířku zmáčk-
neme tak, aby šla křidélka a ocásek 
co nejlépe zasunout do otvorů ve 
vajíčku. Když stlačené konce papí-
ru lehce potřeme školním lepidlem, 
půjde to lépe.

Na kousek špejle (asi 2 cm) 
navážeme slabý provázek a provlék-
neme do hřbetního otvoru, pak špej-
li uvnitř skořápky zajistíme napříč 
a otvor kolem provázku zakápne-
me voskem. Provázek na druhém 
konci opatříme očkem na uchycení. 
Nad kuchyňským stolem nám ptá-
ček „štěstí“ může dělat radost dlou-
hé roky.

Pošlete nám foto vašeho výrobku a 
my jej zveřejníme.  -lko-

NÁKRES ptáčka z výdumku, který 
může nad kuchyňským stolem hlídat 
naše rodinné štěstí.  Zdroj: archiv ŽN

Letos prožijeme úplně jiné Velikonoce

fungující služby, byť budou začátky 
velmi náročné. Veškeré další plány 
v oblasti TSM financuje společnost. 
„Budeme i nadále spolupracovat se 
subdodavateli a část prací chceme 
vykonávat vlastními silami. To samé 
bude platit i v oblasti veřejného osvět-
lení,“ říká.

Využívat chce moderní technolo-
gie z praktických informačních sys-
témů. Např. díky software E-dispe-
čink získá přehled nejen o pozici 
techniky, ale i jednotlivých zaměst-
nanců. „Chceme také pracovat s jed-
notlivými vrstvami map, např. trav-
natých ploch, dřevin, chodníků či 
místních komunikací. Vše je detailně 
zpracováno,“ popisuje Scheib. 

Jak pro představu říká, oblast 
TSM bude mít na starost kolega, 
bývalý voják s důrazem na přesnost 
a pořádek. Péči o zeleň si vzal na 
starost zahradník, který se profesi 
věnoval 25 let v Rakousku. Už nyní 
se oba rozhlížejí po Žďáře a chystají 
si  plány. 

„Tento rok chceme přijmout do dese-
ti lidí v dělnických profesích a navá-
zat spolupráci s živnostníky, kteří ma-
jí využitelnou komunální techniku,“ 
uvádí ředitel. 

Zaměstnanci budou muset zvládat 
sekání trávy i zimní prohrnování 

chodníků. Potřeba budou i profese 
elektrikář a zámečník. TSM mají na 
starosti i obce spadající pod Žďár. 
Právě tam chce SATT využít místní 
živnostníky s technikou.

Jak ředitel Scheib říká, pro začá-
tek bude třeba nakoupit drobnější 
techniku jako sekačky, křovinořezy 
a motorové pily. Ale také auto s val-
níkem, malotraktory a užitková au-
ta využitelná na posyp i vyhrnování 
zimních komunikací. 

Žďárští jezdí na zkušenou do 
měst, kde TSM fungují dobře.

„Příkladem pro nás je Jeseník. Coby 
lázeňské město klade velký důraz na 
kvalitu údržby veřejného prostoru. 
Jeseník je pro nás v řadě věcí dobrou 
inspirací. Zajímají nás ale i zkušenos-
ti Jihlavy a Velkého Meziříčí,“ uvádí 
starosta Mrkos.

Žďárská společnost se stala čle-
nem Sdružení veřejně prospěšných 
služeb, kde si zástupci technických 
služeb předávají mnohé dobré zku-
šenosti. „Sdružení pořádá i profes-
ní přednášky. Ta nejbližší má být o 
veřejném osvětlení. I v tomto směru 
se chceme začít vzdělávat a připra-
vovat,“ uzavírá ředitel Petr Scheib. 
Pro komunikaci s občany slibuje fa-
cebookový profil a webové stránky 
TSM. 
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Vůbec poprvé v desetileté historii 
ankety Evropský strom roku zamířil 
prestižní titul do České republiky.

Chudobínská borovice z ostrohu 
Vírské přehrady na Žďársku se titulem 
může pyšnit od letošního března.

Po loňském vítězství v národním 
kole nadchl její příběh další tisícovky 
příznivců po celé Evropě. Dokonce se 
na ni přijel podívat britský „lovec stro-
mů“ Rob McBride. Solitér nad hladi-
nou jej fascinoval. 

V evropské soutěži nakonec naše 
regionální borovice získala 47.226 
hlasů, čímž nechala ostatní evropské 
soupeře daleko za sebou. Druhé mís-
to získal chorvatský Jinan z Daruvaru 
s 28.060 hlasy, a třetí byl ruský Osamě-
lý topol s 27.411 hlasy.

Chudobínská borovice je solitérní 
strom druhu borovice lesní (Pinus syl-
vestris). Roste na skalnatém ostrohu 
levého břehu Vírské údolní nádrže u 
bývalé obce Chudobín.

Dle dendrologů jí může klidně být až 
350 roků. 

Může tedy obrazně pamatovat smrt 
Učitele národů Jana Amose Komen-
ského (28. 3. 1670) či evropskou pan-
demii moru (od r. 1720). Vesničku 
Chudobín, nad níž se borovice tyčila, 

přežila do dnešních dnů o 63 let.
Strom je mechanicky stabilní a rela-

tivně zdravý, i když trpí kolísáním 
vodní hladiny. Při maximálním vzdu-
tí Vírské nádrže bývá kořenový sys-
tém borovice zcela zatopen, za nízkých 

vodních stavů naopak ční borovice 
více než 20 m nad hladinou přehrady.

Borovice tedy prokazuje vysokou 
odolnost vůči rozmarům klimatu i 
působení člověka. 

Již před napuštěním Vírské přehra-
dy byla chudobínská borovice častým 
objektem fotografů a malířů. Chudo-
bín ležel na levém břehu řeky Svratky, 
asi tři km po proudu od obce Dalečín. 
Nejstarší dochovaný záznam o něm je 
ze 14. století. V roce 1950 měl Chudo-
bín 143 obyvatel. Pod hladinou vodní 
nádrže se ocitl 1. května 1957.

Borovici do soutěže přihlásil místní 
patriot Milan Peňáz, významný český 
ichtyolog, který v Chudobíně prožil 
dětství. Jak zavzpomínal pro média, 
denně kolem borovice chodil do školy. 

Pečlivě zaznamenal zánik obce a při 
50. výročí dostavby Vírské přehrady 
uspořádal výstavu, která připomněla 
vesničku pod hladinou. 

Expozice měla velký ohlas a na výzvu 
obcí Dalečín a Vír autor vydal knihu 
„Chudobín - historie zaniklé obce“, na 
níž se finančně podílely obě obce i Kraj 
Vysočina. Památeční publikace s foto-
grafiemi byla ihned rozebrána a obce 
nyní uvažují o dotisku.

Vírští se po loňském národním úspě-

chu vsadili, že když borovice vyhraje 
v evropské soutěži, vysází tolik stromů, 
kolik hlasů získá. Takže je nyní čeká 
vysázet 47.226 nových stromků. 

Jak ale uvádí vírský starosta Ladislav 
Stalmach, starostové mikroregionu 
mají v plánu vysázet na 130 tisíc strom-
ků, takže tento počet není problém. 
Ovšem oněch 47 tisíc stromů bude 
vysázeno dobrovolnicky. 

Starosta Stalmach lituje, že oslavu 
vítězství evropské královny údolí bylo 
nutné kvůli koronaviru odložit. Nejspíš 
do podzimu. 

Evropský strom roku (anglicky Euro-
pean Tree of the Year) je mezinárod-
ní kampaň běžící od roku 2011. U nás 
v Česku je vyhlašována Nadací Part-
nerství. Lidé pomocí elektronického 
hlasování každoročně volí nejkrásněj-
ší strom v Evropě. Právě ten, k němuž 
mají ve svém okolí osobitý vztah. Loni 
evropskou soutěž vyhrála mandloň na 
Sněžném vrchu Pécs v Maďarsku.

Z českých stromů měla v roce 2013 
úspěch lípa malolistá z novodvorské 
lipové aleje v Moravském Krasu, která 
skončila čtvrtá, v roce 2016 vystoupi-
la na stříbrnou příčku Tatobitská lípa ze 
Semilska a v roce 2017 získala evropský 
bronz lípa z Lipky na Chrudimsku. -lko-

CHUDOBÍNSKÁ borovice při maxi-
málním vzdutí nádrže. Při úbytku 
vody se tyčí až 20 metrů nad hladinou.
 Foto: archiv Milana Peňáze

Evropská královna zatopeného údolí

Kulatý rok 2020 má řadu českých i 
žďárských výročí. Některá ve ŽN ještě 
připomeneme. Dnes se ale vrátíme o 
30 let zpět do prvního porevolučního 
roku 1990. První žďárskou změnou 
byly nové názvy některých ulic. 

Názvy připomínající minulou éru a 
komunistické osobnosti byly vymě-
něny za nové. Akt schválilo plenární 
zasedání městského národního výbo-
ru (tedy dřívější varianta dnešního 
zastupitelstva města) ještě koncem 
roku 1989. 

Pro zajímavost si pojďme připome-
nout obě varianty názvů. Nový je tuč-
ným písmem. Čerpáme ze Zpravoda-
je roku 1990 zapůjčeného Knihovnou 
M. J. Sychry. Jedině ve Žďáře 2 a ve 
Žďáře 5 zůstaly názvy ulic beze změn. 
K nejmasivnějšímu přejmenovávání 
došlo v sídlišti se zlidověným názvem 
Vodojem. Zdejší ulice nesou od té 

doby jména uměleckých osobností. 
Také názvy čtvrtí byly v porevo-

lučním roce 1990 zrušeny a měly se 
označovat jen číslem. Ale jak ukázal 
čas, to se uchytilo jen částečně. I dnes 
po desetiletích stále používáme názvy 
čtvrtí jako Stalingrad, Vysočany, Prů-
myslovka, Vodojem, Klášter či Před-
nádraží.

Pojďme si změny
připomenout

ŽĎÁR 1: Gagarinova – Jihlav-
ská; Gottwaldovo náměstí – náměs-
tí Republiky; Leninova – Nádražní; 
Rudé armády – Strojírenská; Zápo-
tockého – Brněnská; Tobiášova – 
Wonkova; Erbenova – Smeykalova; 
část ulice Nerudova - Novoměstská. 

U posledních dvou ulic je jejich pře-
jmenování záhadou. V obou přípa-
dech jde o významné osobnosti 19. 
století. Karel Jaromír Erben byl posta-

vou českého národního obrození a 
Jan Neruda byl vůdcem tzv. májovců 
hlásících se k odkazu K. H. Máchy. 

ŽĎÁR 3: Engelsova + Marxova – 
Okružní (horní a dolní); Rudé armá-
dy – Strojírenská; třída Pionýrů – 
Brodská. 

ŽĎÁR 4: Fučíkova – Studentská; 
Horova - Vodárenská. 

ŽĎÁR 6: Leninova – Nádražní; 
Rydvalova - Palachova. 

ŽĎÁR 7: Brigády M. J. Husa – 
Mánesova; Čekoslovensko-sovětské-
ho přátelství – Blažíčkova; Dukelská 
– Kavánova; Koněvova – Ladova; 
kpt. Jaroše – Kubínová;, kpt. Nálepky 
– Mařákova; 9.května – Pelikánova; 
Lidická – Špálova; Lidových milicí – 
Slavíčkova; Mírová – Makovského; 
mjr. Fomina – Rabasova; Slovenské-
ho národního povstání – Jamborova; 
Sokolovská – Štursova; 25. února – 

Alšova; V. F. Kadlece – Průchova.

Dvacet let poté se seznam žďárských 
ulic rozšířil se vznikem nového sídliš-
tě Klafar. 

Návrhem se několik let předtím 
zabývala názvoslovná komise a názvy 
ulic v obytném souboru Klafar jsou 
inspirovány starými řemesly a polo-
hou ulic. V září 2010 schválilo zastu-
pitelstvo města názvy nových ulic na 
Klafaru II. Vznikly tak ulice Rytecká, 
K Milířům, Hrnčířská a Libická. 

Ve stejný čas byla pojmenována 
nová propojovací komunikace za 
Finančním úřadem, mezi ulicí Strojí-
renskou a Nádražní na Dvořákova. 

S rozvojem Klafaru přibyly ulice 
Sázavská, Kamenická, U Křížku, 
Uhlířská, Kupecká, Povoznická, 
Libická a Vápenická. Ale to už je 
dnešní kapitola.  -lko-

K přejmenování ulic došlo před 30 lety

Zejména pro seniory může být styk 
s infekční osobou a nemocí COVID-
19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou 
ti nejzranitelnější z nás. 

Jak ale uvádí plk. Zuzana Pidrma-
nová z oddělení prevence Policej-
ního prezidia ČR, i přes opakova-
ná upozornění se na veřejnosti a ve 
zdravotnických zařízeních stále obje-
vují naši starší spoluobčané, a tím 
velmi riskují. 

„Pokusme se proto my všichni svou 
cestou seniory přesvědčit, že se ma-
jí co nejvíce chránit, držet se v bezpečí 
domova, zbytečně nevycházet, požádat 
o donesení nákupu, lékařům se neostý-
chat zavolat a nikam necestovat měst-

skou hromadnou dopravou,“ vzkazuje 
plk. Zuzana Pidrmanová.

Tak jako jsme se napříč generace-
mi naučili preventivně pečovat o své 
osobní bezpečí, nenechat se napá-
lit a nebýt obětmi trestných činů, 
můžeme si i nyní jít vzájemně příkla-
dem a svým počínáním zamezit šíře-
ní nákazy. 

Školáky a studenty národní koor-
dinátorka prevence vyzývá, aby se 
nescházeli v parcích ve skupinkách, 
nepořádali párty. Byť k tomu mohou 
blízké velikonoční svátky lákat.

„Jděte příkladem svým prarodičům 
dodržováním bezpečnostních opatření. 
Babičky, dědečky, tetičky i strýčky pře-

svědčte svým chováním k tomu, že ani 
oni nebudou podceňovat doporučení 
související s aktuální zdravotní hroz-

bou,“ vyzývá policistka.
Změnou přístupu, chování a návy-

ků dokážeme všichni dohromady 
situaci zvládnout. Je však ve vlast-
ním zájmu třeba respektovat aktuál-
ní potřeby společnosti. 

Policisté apelují na všechny občany 
ČR, aby chránili své zdraví a přispěli 
svým počínáním k ozdravení popu-
lace. 

„Respektování nastavených opatření 
znamená nejen dodržování legislativy, 
ale i dodržování hygienických a morál-
ních pravidel s uvědoměním si mezige-
neračních, a pro starší populaci, možná 
i fatálních dopadů,“ připomíná plk. 
Zuzana Pidrmanová. -lko-

Vnuci, jděte příkladem svým prarodičům!
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Po čtvrtstoletí existence Turistické infor-
mační kanceláře ve Žďáře vzpomíná na 
úplné začátky zakladatel Bohuslav Naho-
dil. 
� Lenka Kopčáková

Porevoluční průvodce Vysočinou dnes odpoví-
dá na dotazy Žďárských novin.

Od kdy jste vedl Turistické informační cent-
rum města na Staré radnici a měl jste s organi-
zováním turismu předchozí zkušenosti?

Byli jsme první soukromou cestovní kanceláří 
ve Žďáře a v roce 1995 vyhráli konkurz města na 
provoz TIC. Zkušenosti s cestovním ruchem jsem 
čerpal na obchodním institutu v Brně.

Získal jsem odznak průvodce a to nejen po 
bývalém Československu, ale i po celém světě. Od 
r. 1984 jsem byl průvodcem Čedoku a turistika se 
stala mým aktivním koníčkem.

Vzpomínáte, jaké to bylo v porevolučních 
letech, kdy Československo - a Žďár nad Sáza-
vou po otevření hranic získávaly své první zku-
šenosti s nároky zahraničních turistů?

V době po založení CK Santini tour (10. 5.1990) 
se již v roce 1991 stalo Žďársko hojně navštěvova-
nou destinací, hlavně holandskými turisty. Ně-
mečtí turisté - hlavně z bývalého východního blo-
ku za nimi jen nepatrně zaostávali. Objevovali se 
zde i turisté z Dánska a Švédska.

Tehdy se asi také řada věcí dělala tzv. na kole-
ně a velmi záleželo na osobním přístupu a nad-
šení pracovníků turistického centra?

Jevilo se velice výhodné pro město spojit provo-
zování TIC s profesionální činností místní cestov-
ní kanceláře, zaměřené převážně na aktivní ces-
tovní ruch.

Propagační materiály v angličtině prostě nebyly, 
a tak za přispění turistických nadšenců Stanislava 
Jahorného a Mikuláše Neugebauera vznikaly na 
koleně působivé letáky s propagací Žďárska, jako 
centra turistiky pro celou Vysočinu a potažmo pro 
celé Česko.

Přišlo tehdy Vaše TIC s nějakým převratným 
nápadem pro žďárský nebo i český turismus?

Právě tyto letáky se ukázaly jako převratný prvek 
činnosti pro aktivní cestovní ruch.

Zkušenosti z našeho TIC postupně získávala 
další města Vysočiny např. Jihlava, Třebíč, Hav-

líčkův Brod a Pelhřimov, později i Velké Meziříčí, 
Nové Město n. M. a dále pak Bystřice n. P.

Aktiva byla přínosem nejen pro žďárské podni-
katele, ale i blízké i vzdálené okolí. Spotřební koš 
turistiky je velký a široký.

Vzpomenete si na tehdejší nejnáročnější 
zakázku od města? 

Náročnou zakázkou z radnice bylo v 90. letech 
prezentovat Žďár nad Sázavou a celé Žďársko na 
veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze.

Co v porevoluční době turisty nejvíce táh-
lo do Žďáru - tedy v době ještě před zapsáním 
zelenohorské památky do seznamu UNESCO? 

V porevolučních létech bylo jasné, že turisté 
z východního bloku Německa zdejší terén zna-
li. Pro masivní příliv holandských turistů je snad 
jen jedno vysvětlení: zvědavost na život v postko-
munistické zemi. A také fakt, že všechno tu pro ně 
bylo velice laciné.

Nakonec byli ohromeni přírodou - zvlněnými 
Žďárskými vrchy, pracovitostí lidí a jejich pohos-
tinností.

Proto se sem rádi vraceli. Některé rodiny jez-
dí dodnes a mnoho rodin uzavřelo svůj pobyt na 
Žďársku jednou dekádou.

Můžete v krátkosti připomenout událost, 
které se dnes již smějete, ale tehdy vám dala 
zabrat? 

Nejvíce nám dalo zabrat, když přijelo více rodin 
než jsme čekali. 

Celé noci jsme pak jezdili od jednoho majitele 
chat a chalup k druhému a přemlouvali je, ať pře-
ruší svůj víkendový pobyt, uklidí a ubytují turisty 
z Holandska za nemalý peníz.

Bylo to utrpení, ale i legrace. Nejednu majitelku 
v noční košili přemlouvat k nemožnému, což se i 
někdy podařilo (smích).

Když se ohlédnete po víc jak čtvrt století prá-
ce pro město, v čem je největší návštěvnický 
potenciál Žďáru? 

Největší potenciál města Žďáru nad Sázavou je 
v jeho poloze, v krásné přírodě, daleko od rušivé 
dálnice a na všechny strany blízko. Vždyť jsme na 
hranici Čech a Moravy?

Čím může být dle vašich zkušeností Žďár 
dnes nejvíce turisticky zajímavý - a v čem by 
mohla být jeho budoucnost?

Budoucnost je v tom - toto rozvíjet a hlavně 
nenechat vše na pracovnících turistiky a MěÚ. 
Důležité je zapojit všechny obyvatele Žďárska, 
aby chránili a udržovali tuto úžasnou krajinu čis-
tou a příjemnou nejen pro sebe, ale i pro pobyty 
návštěvníků.

Budou se k nám rádi vracet a doma budou o 
Žďársku vyprávět svým známým.

Jaké místo na Žďársku vy osobně pokládáte 
za nejkrásnější, a rád se sem vracíte?

Již zmiňovaný pan Stanislav Jahorný mne učil 
výrazy „nejkrásnější“, „nejlepší“ atd. nepoužívat. 
Pro mne je krásné místo procházka ze Samotína 
kolem Drátenické skály na Blatiny k Otevřelově 
chalupě - a kochat se z tohoto místa pohledem na 
Podlesí přes krásné údolí. Mnoho turistů při mém 
opakovaném kochání říkalo: „Sem se musíme zase 
někdy vrátit...“

Taky moc rád jsem se každodenně vracel do 
krásného TIC na Staré radnici ve Žďáře nad Sáza-
vou.

BOHUSLAV NAHODIL, první provozovatel žďár-
ského TIC má kromě turistiky slabost i pro starožit-
nosti. Ty ostatně dávaly „íčku“ na radnici půvab 
nostalgie. Foto: archiv

Bohumil Nahodil vzkazuje: Chraňme 
tuto úžasnou krajinu nejen pro sebe

Naše město se ocitá na startu nové 
turistické sezóny, která bude letos 
tak trochu premiérová. Bohužel 
začala pandemií koronaviru. Ale i 
ta jednou skončí a Žďársko se opět 
dostane do hledáčku turistů.

Město Žďár n. S. po víc jak 25 
letech přebírá pod sebe turistické 
informační centrum a bude jej pro-
vozovat samo. Doposud službu pro 
město a návštěvníky Žďáru zajišťo-
val na Staré radnici Bohuslav Naho-
dil, majitel vůbec první porevoluč-
ní soukromé cestovní kanceláře ve 
Žďáře nad Sázavou. Pojďme se spo-
lečně ohlédnout.

Po otevření hranic začátkem 90. let 

se v Československu oblast turismu 
vyvíjela tzv. za provozu. Naše město 
objevili zahraniční turisté, na jejichž 
nároky bylo třeba obratně reagovat. 
Devizou žďárského „íčka“ byl zejmé-
na lidský přístup a vstřícnost pra-
covníků, což návštěvníci kvitovali.

Dnes jsme o kus dál. Spolu se 
zapojením moderních médií se 
nároky návštěvníků zvyšují a také 
oblast turismu se organizačně, 
odborně a hlavně finančně stává 
náročnější. Od května 2020 bude 
Turistické informační centrum pro-
vozovat samo město Žďár nad Sáza-
vou. Dnes na str...(B)  přinášíme 
názory politických klubů k tématu.
 -lko-

Éra turistického informačního 
centra v režii města začíná Půl miliónu korun darovala na 

rekonstrukci kina Vysočina firma 
z Brna a dřívější plán malého artové-
ho sálu mohl zase ožít. 

Sálek vnikne místo bufetu a části 
vestibulu kina. 

Finanční objem stavby ukáže pro-
jektová dokumentace, která se právě 
tvoří. Přestavba by mohla začít už v 
létě s dokončením v roce 2021.

Žďár se tak dočká vícesálového ki-
na. Jak připomíná místostarostka 

Ludmila Řezníčková, žďárské kino je 
ve velmi dobrém stavu. V minulých 
letech prošlo postupnou rekonstruk-
cí, sál je vybaven moderními sedač-
kami, vzduchotechnikou, plátnem 
a prostorovým zvukem. „Bufet bude 
místo levé šatny a pravá šatna bude 
otevřena až za vstupem, kde si člověk 
se vstupenkou odloží kabát a věci do 
skříněk. Při odchodu si je zase vyzved-
ne,“ říká pro představu místostarost-
ka.  -lko-

Díky daru bude artový sál

Vylosovaní luštitelé křížovky 
První tři úspěšní luštitelé naší soutěžní křížovky z březnových ŽN získá-

vají od pořadatele Kultura Žďár nad Sázavou vstupenku pro dvě osoby na 
koncert THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL. 

Jsou to: Milada Pátková, Jaroslav Mrázik a Marie Veselá. 
Koncert je kvůli pandemii COVID -19 přesunut na říjen, ale vstupen-

ky zůstávají v platnosti. Po předchozí domluvě si je můžete v naší redakci 
vyzvednout.  -red-
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Laťka pro nové „íčko“ města
Žďáru n. S. je nastavena vysoko

Otázka pro politické kluby
� Má Žďár vzor v některém z českých nebo zahraničních partner-

ských měst? � Co vy, zastupitelé, od premiéry nového městského TIC 
očekáváte?

TIC dle současných trendů
Úvodem bych rád jako starosta Žďá-

ru poděkoval panu Nahodilovi za jeho 
mnohaleté služby pro město Žďár v 
podobě IC. O změně TIC se hovořilo 
několik let a odchodem pana Naho-
dila do důchodu je nyní TIC přiro-
zeným vývojem spravováno přímo 
městem. To přinese možnost flexibil-
nějšího řízení a naplnění potřeby pro-

vozovat vlastní TIC na úrovni současných trendů. 
To se týká i interiéru a celkové koncepce. Nebyl již udržitelný model, kdy 

se vedle prodeje zájezdů paralelně poskytovaly služby turistům. Turisté jsou 
náročnější a 21. století vyžaduje jiný provozní model. Plánujeme vybavit ori-
ginální dětský koutek, nemalou změnou bude i nabídka regionálních pro-
duktů. Turistický ruch je důležitý pro ekonomiku a rozvoj města, a TIC je 
tak důležitý nástroj, který musí být funkční a efektivní.

Opět se mění, co dobře sloužilo
Opět se mění něco, co tady sloužilo řa-

du let k všeobecné spokojenosti. Zastu-
pitelstvo nezná ani žádnou koncepci ani 
náznak personálního obsazení, praktic-
ky zatím téměř nic. Jen to, že to bude 
dražší. 

Doufejme, že se nevyplní ono sta-
ré přísloví, které říká: Udělali jsme zase 
krok vpřed, je to sice horší než dříve, ale 

za to to stojí více peněz. Rozhodně si myslíme, že bude hodně dlouho trvat, 
než nové informační centrum dosáhne té úrovně a především té pověsti než 
má zatím to současné „Nahodilovo“. Desítky, ba i stovky spokojených klien-
tů žďárské cestovky Santini Tour hovoří za vše a pokud něco opravdu čeká-
me, tak aby především nové TIC co nejdříve beze zbytku nahradilo to dosud 
fungující, a dál se zlepšovalo.

Očekávám rozšíření nabídky
Rozhodnutí o převzetí turistického 

centra vnímám jako snahu města mít 
pod kontrolou vlastní vkládané finanč-
ní prostředky a mít stoprocentní vliv na 
kvalitu, směřování a rozsah působnos-
ti turistického informačního centra. Od 
tohoto kroku očekávám rozšíření nabíd-
ky samotného centra, zkvalitnění pro-
pagace města na samotném centru, ale i 

v dalších lokalitách, kde informace o městu jsou minimální, jako je nádraží, 
relaxační centrum na Pilské nádrži, ve sportovních areálech a podobně. Jest-
li se tyto cíle podaří naplnit, bude záležet na práci a vedení TIC. Věřím, že 
tomu tak bude a návštěvníci města budou spokojeni s rozsahem těchto 
služeb.

Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR- ŽM

Petr Stoček,
klub 
ZM KSČM
a SPOZ 

Miroslav 
Šuhaj, klub 
ANO 2011

Když chybí poctivé srdíčko
TIC je pro naše město určitě potře-

ba. Nerozumím však, proč dosavadní 
fungující TIC se pouze neinovovalo 
a muselo přejít z rukou p. Nahodila 
pod město. Vždyť bylo dobře zave-
dené a fungující. Město to nic nestá-
lo, neboť co získal od města, obratem 
zaplatil městu za nájem. Nyní se roz-
šíří počet zaměstnanců a zvýší roč-

ní rozpočet na 8 až 10 násobek dosavadního. Stačilo by pouze vědět, co chci 
změnit a připravit úpravy a postupný přechod. Pan Nahodil by rád předal své 
zkušenosti „naší zlaté omladině“, která může přinést modernější a technicky 
vyspělejší názory. 

Nikde, mimo poděkování zastupitele Havlíka, jsem nečetla důstojné podě-
kování dlouholetému a úspěšnému provozovateli TIC. P. Zlesák děkuje za 
RM ve dvou řádkách, cituji: „za dlouholeté suplování této činností“ a p. Ptá-
ček, cituji: „ mám respekt a dobré vztahy k pionýrovi žďárského cestovní-
ho ruchu p. Nahodilovi.“ Nazval ho odcházejícím matadorem, který odvedl 
poctivou práci a má srdíčko pro Žďár. Škoda jen, že některým poctivé srdíč-
ko chybí.

Noví zaměstnanci již sbírají inspirace
Nejprve bych rád poděkoval zaměst-

nancům cestovní kanceláře Santini 
Tour, kteří v IC dosud pracovali. Vzá-
jemná spolupráce byla oboustranně 
finančně výhodná, dovedla nás však 
do situace, kdy chybějící úlohu města v 
podpoře cestovního ruchu musely začít 
suplovat soukromé subjekty – posky-
tovatelé ubytovacích služeb, vlastníci 

památek nebo nadšení dobrovolníci. Žijeme v měnícím se světě, který možná 
nakonec změní i náš přístup k cestování. Noví zaměstnanci již sbírají inspi-
raci u nás i v zahraničí - přeji jim, aby dokázali reagovat na aktuální potřeby 
propagace města a zajišťovali vlídný a profesionální servis našim návštěvní-
kům. Jsem rád, že se město po letech rozhodlo znovu ujmout role, kterou by 
při své propagaci mělo hrát.

Očekáváme těsnou spolupráci
V současné době probíhající epidemie 

virového onemocnění Covid 19 je otázka 
městského informačního centra minimál-
ně druhořadá. Důležité je a bude zvlád-
nout základní fungování našeho města a 
vyřešit nově vzniklé výzvy. Již jistou nut-
ností budou velké úspory v městském roz-
počtu. Co se týče TIC jistě je třeba podě-
kovat za dlouholetou dobrou práci panu 

Bohuslavu Nahodilovi. Samozřejmě pro vedení města byla vzorem i dobře 
fungující IC v jiných městech. A to nejen svým prostředím, ale i svými zkuše-
nostmi. Výzvou pro nové IC jsou jistě nové informační technologie a mobil-
ní aplikace (jak pro turisty, tak pro naše obyvatele). Očekáváme také těsnou 
spolupráci a propojení s oborem kultury a marketingu města.

TIC sjednotí kalendář akcí
Konkrétní vzor jmenovat nebudu, 

protože všude je něco dobrého a ně-
co slabšího. Určitě by mělo TIC být 
místem, které se soustředí na podá-
vání informací o městě, jeho okolí a 
dění v něm. Základem je vždy erudo-
vaný, nadšený a komunikativní pra-
covník, na kterého budou návštěvníci 
vzpomínat. 

Dobré TIC musí dobře pracovat se dvěma cílovými skupinami – s náv-
štěvníky města a s jeho občany. Oběma skupinám by mělo kvalitně předá-
vat potřebné informace, doplněné vhodnými službami pro obyvatele města. 
Vycházky komentované zajímavými lidmi nebo interaktivní hry nejen pro 
děti a mládež po městě i okolí mohou být jednou ze stěžejních aktivit. 

Ve Žďáře mnoho lidí často říká, že se tu nic neděje. Opak je pravdou, jen se 
o těch mnoha pěkných akcích neví. TIC by tedy mělo umět tyto akce dávat 
dohromady do jednotného kalendáře. Důležité také je, aby TIC mělo otevře-
no zejména o víkendech. Přeji našim občanům, aby i pro ně bylo TIC mís-
tem, které stojí za to navštěvovat.  -lko-

Miloslava
Brychtová,
klub Změna 2018 

Zbyněk Vintr,
klub KDU-ČSL

Jan Mokříš,
klub ODS

Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní

Íčko s budíkovým orchestrem
V loňském roce jsme byli s rodinou 

posledními návštěvníky informačního 
centra starého střihu. Byla tam báječná 
atmosféra posledního dne roku s příjem-
ným povídáním a skvělým budíkovým 
orchestrem. 

Dosavadní provozovatel, pan Bohuslav 
Nahodil vlastní originální sbírku budíků, 
kterou nabízel k bezúplatnému převodu 
našemu městu pro možnost vybudování 

muzea. Jsou to stovky budíků s velmi zajímavou historií. Tato možnost včet-
ně předání zkušeností novému provozovateli TIC budoucnosti spadla pod 
stůl. 

A tak jsme se ještě podepsali do staré knihy návštěv, která byla plná chvály 
na přístup, prostředí, chování a znalosti pracovníků tohoto centra a to neje-
nom od domácích, ale i mnoha zahraničních návštěvníků. A nyní již nezbývá 
nic jiného než čekat, že nové moderní TIC třetího tisíciletí za několik milió-
nů korun bude alespoň tak příjemné, vstřícné, znalé a hlavně lidské jako to 
původní.

 

Vladimír
Novotný,
klub ČSSD
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Co má nadějný talent David a již ostříle-
ný zápasník Matěj společného? Kickbox. 
Ve svých jedenácti poprvé stáli v ringu. 
� Lenka Kopčáková

Do redakce vstupují dva mladí muži, kterým do 
dvou metrů mnoho neschází. Matěj Peňáz (23 let, 
192 cm, 93 kg) je studentem Masarykovy univer-
zity v Brně. David Dvořáček (18 let, 189 cm, 78 
kg) studuje žďárskou průmyslovku.

Matějův táta Josef Peňáz v novoměstském Fight 
clubu již nejméně 15 let trénuje děti i dospělé v 
Kickboxu K1 a thajském boxu Muaythai. 

Oba kluci v tomto klubu začínali a poprvé stáli 
v ringu, když jim bylo 11 let. Každý má dnes vlast-
ní cestu, ale občas spolu potrénují. David má zrov-
na na tváři stopu boje. „To je jen škrábnutí,“ zlehču-
je. 

Na otázku, jak se ke kickboxu dostali, se mí hos-
té hodně shodují.

Matěj hrál fotbal a lyžoval. Jako 11letý obdivo-
val kamaráda, který do kickboxu chodil. Jednou 
jej do klubu v Jimramově doprovodil a už zůstal. 
„Otec tehdy také sám začínal boxovat a učili jsme se 
to spolu. Teď je trenér,“ říká mladý zápasník.

David se od šesti let učil judo. „Ale to už mi při
padalo málo kontaktní. Tak mě táta zavedl k Matě
jově otci a já začal s kickboxem,“ ohlíží se. A když 
pak Davida v ČR už nikdo neporazil, trenér jej 
poslal do reprezentace, aby potkal více inspirativ-
ní soupeře. Nyní je Davidovým nejdůležitějším 
cílem dostat se na vysokou. 

Matěj studuje na sportovní fakultě magisterský 
obor Kondiční trénink. „Zatím bych chtěl mít aktivní 
kariéru a pak být trenérem,“ rýsuje si. 

Na historii kickboxu prý dokonce psal semi-
nárku. Byť kickbox vychází ze dvou historických 
bojových umění - boxu a karate, vznikl až v 60. 
letech 20. století v Americe. V té době zde bojo-
vé sporty prožívaly boom a cílem kickboxu bylo 
porovnat schopnosti představitelů různých bojo-
vých umění.

To není boj v kleci
Pod názvem kicbox se řadě z nás vybaví drsný 

boj v kleci. Z toho mě ovšem oba sportovci rych-
le vyvedou. „Kicbox je kombinací boxu a karate, 
tedy boxérských technik, úderů a kopů. Nezápasíme 
v kleci, ale v ringu,“ vysvětluje Matěj. Tento indivi-
duální úpolový sport prý zatím nemá v ČR velkou 
základnu. Ale s rozmachem MMA (Mixed Marti-
al Arts - smíšená bojová umění) se bojové sporty 
začínají zviditelňovat.

Dozvídám se, že kickbox je plnokontaktní a 
polokontaktní. „My děláme plnokontaktní. Nemá 
tedy žádné omezení síly úderu,“ uvádí David. 

Jak se oba shodují, polokontaktní disciplí-
ny jsou vhodné pro děti a začátečníky. Střet by 
nikdy neměl končit knockoutem a rozdíl je právě 
v razanci, body se počítají za dotek při náznaku 
kopů a úderů. 

„Asi jako každý sport i kickbox je trochu nebezpeč
ný,“ připouští mladší boxer. Soupeři jdou ale do 
zápasu s cílem, aby se nic nestalo. „Zranění jsou 
méně častá než např. v hokeji. Co je tu nebezpečné, 
to jsou otřesy,“ vysvětluje Matěj. V tomto sportu je 
nejběžnější nakopnutá holeň, nějaká ta podlitina 
či zlomený nos. 

Ctí pravidla 
Kickbox má ve světě různé kategorie. Zápasníci 

v ČR se řídí „K1“ pravidly. „Údery rukama, kopy, 
údery koleny a smí se chytat do krátkého klinče. 
V thajském boxu se mohou dávat i údery lokty, povo
leny jsou strhy na zem a držení,“ vysvětluje David. 

Matěj dodává, že nikdy se nesmí útočit na geni-
tálie a zezadu na záda a hlavu - jen na obličejovou 
část. „Jakmile sparingpartner spadne na zem, již 
žádné údery,“ zdůrazňuje. 

Nad tématem kicbox, dívky a zlomené nosy se 
oba zápasníci usmívají. „Jo, několik holek na kic

kbox chodí, protože je to baví. Mezi nimi pár zápas
nic je. A zlomené nosy? To k tomu patří – i u holek,“ 
říká David. 

Při amatérských závodech jsou nutností chráni-
če na holeně, na nárty, suspenzor, boxerky, chrá-
nič na zuby a helmy. V thajském boxu se nosí i 
vesty a chrániče na lokty. „My při profesionálních 
zápasech máme jen boxerky, suspenzor a chránič na 
zuby,“ uvádí Matěj. 

Vydrží jen někdo
Zatímco David trénuje hlavně u Peňáze staršího 

a při zápasech se sparingpartnery sbírá zkušenosti 
po celé ČR, Matěj od svých 16 let trénuje v Brně. 
Ale rád se v pátek vrací do tátovy tělocvičny.

Oba o sobě tvrdí, že jsou vyklidnění. Agresiv-
ní jedinci podle nich nemají v kickboxu co dělat, 
mohou být nebezpeční. Je na umění trenéra, aby 
dokázal agresivního člověka posunout i po jeho 
mentální stránce.

„V kickboxu nevydrží ten, kdo by si chtěl jen zamlá
tit. Existuje hromada technik obrany, úhybů, pohybu, 
v nichž se chceme zdokonalovat,“ vysvětluje Matěj. 
„Samozřejmě i my dostaneme, a ne každému to 
´chutná´,“ přidává se se smíchem David. 

Matěj má za sebou dvě juniorská vítězství v ME 
WAKO a jedno v MS WAKO. WAKO je nejpres-
tižnější boxerskou organizací na světě.

Po přechodu do profesionálů Peňáz juni-
or vyhrál pás Mistra ČR v kickboxu i thaiboxu. 
„Mám i WNC titul Mistra Evropy v thajském boxu 
a WK mistra Evropy v K1. Druhým rokem zápasím 
v Glory, což je největší profesionální organizace kick
boxu v K1. Mým snem je pás šampiona,“ prozrazuje 
Matěj. To ovšem musí kralujícího šampiona sám 
vyzvat a porazit.

David je mistrem ČR v kickboxu. Při Světovém 
poháru WAKO byl v Maďarsku i v Rakousku dru-
hý. „Mým cílem je boxovat profesionální zápasy 
v Brně. Už mi bylo 18, takže v mužích. Chtěl bych se 
také jednou dostat do Glory, a jako Matěj jít za tím 
titulem,“ plánuje.

Kickbox je prý Davidův život, byť si ve svých 
třinácti dal pauzu. „To, když jsem dostal K.O. Jiný
mi slovy „vypli mě“ (smích). Na chvíli mě to zlomi
lo. Pořád jsem trénoval, ale nechtěl zápasit,“ ohlíží se 
mladší boxer.

V Thajsku i na Bali
Získávání zkušeností v kickboxu není levné, byť 

část zahraničních soustředění hradí reprezentace. 
„Dvakrát ročně jezdím na přípravu do Holandska, 
kde mne tři týdny vyjdou na 40 – 50 tisíc. Když jsem 
v Brně, za přípravu nechám okolo 10 tisíc Kč týdně,“ 
vyčísluje Matěj. 

Opakovaně také trénoval v Thajsku, kde je kick-
box národním sportem. Díky vlhkému a teplému 
podnebí se tu prý člověku lépe dýchá a lépe rege-
neruje. „Asi nejdále jsem absolvoval přípravu na 
Bali. Krásně teplo a hromada zápasníků z Austrá
lie a Nového Zélandu. Jinak do zápasu jsou pro mne 
nejpřínosnější tréninky v Holandsku,“ uvádí Matěj. 
David se zatím připravuje na českých kempech a 
na závodech byl nejdál v Maďarsku. „Ale až tam 
pojedou kluci trénovat, přidám se,“ slibuje si.

Trofeje nejcennější
Oba závodníci s sebou přinesli své trofeje. David 

na stůl vyrovnává své nejcennější a po zvuku těžké 
medaile a poháry. „Medailí mám i s judem okolo 
stovky. Všechny jsou vystavené. Táta mi udělal tako
vou malou boxárnu,“ svěřuje se David. Nejvíc si prý 
váží té stříbrné z Innsbrucku. „Tam jsem měl na první 
zápas nejtěžšího soupeře, byl to několikanásobný mistr 
světa v juniorech. Dokázal jsem ho porazit K.O. ve dru
hém kole,“ cení si dodnes.

Matěj vyloví z batohu dva mohutné evropské pásy. 
Jsou to VKM a VMC v thajském boxu. „Pro mě je asi 
cennější pás VMC, protože to byl i těžší zápas. Měl jsem 
silného soupeře, bylo to hodně vyrovnané,“ ohlíží se.

Medaile prý nikdy nepočítal, už je schoval do kra-
bice. „Ale jednu přece jen na čestném místě mám. Je z 
juniorské kategorie z MS Wako, protože ji přede mnou 
nikdo z ČR v juniorech ještě nevyhrál,“ říká. Poháry má 
Matěj vystavené doma na poličce. „Vždy, když přijedu 
k našim, tak moje první cesta vede sem,“ prozrazuje.

Nyní mají oba sportovci kvůli koronaviru nuce-
nou přestávku. 

NOVOMĚSTSKÝ talent David Dvořáček se svými tro
fejemi. Před časem 18letý zápasník vyhrál Ligu Kickbo
xu K1 v kategorii mužů.  Foto: Lenka Kopčáková

KICKBOXER z Vysočiny Matěj Peňáz zvítězil v tur
naji GLORY70 ve francouzském Lyonu. Nejvíc si 
cení evropských pásů VKM a VMC v thajském boxu.
 Foto: archiv M. P. 

Z tisku

� 26. 10. 2019 Lyon, Francie. Český kick
boxer z Vysočiny Matěj „MONEY“ Peňáz zví
tězil v turnaji GLORY70 ve francouzském Lyo
nu. Domácí soupeř Yassine Ahaggan byl poražen 
ve druhém kole TKO. Matěj Peňáz tak navyšuje 
svou vítěznou bilanci mezi profesionály v nejpres
tižnější světové organizaci Glory Kickboxing  The 
world‘s premier kickboxing league na 31.

� 23. 11. 2019 Slaný, ČR. Teprve 18letý 
kickboxer z Nového Města na Moravě David 
Dvořáček zvítězil v zápase Ligy Kickboxu K1 
v kategorii mužů do 75 kg nad zkušeným bor-
cem, 26letým Vítem Lexou, a to 3:0 na body. 
David Dvořáček, juniorský mistr ČR v organi-
zaci WAKO, tímto navázal na předešlé vítěz-
ství v Brně, a drží si tak dobrou bilanci v zápa-
sech K1.

Agresivita v kickboxu není cestou
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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

Angličtina a němčina

Hodinový manžel

� 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

Cvičení
� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínící techniky, včetně venkov.rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
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: nabízí okrasné 
a ovocné stromy a keře, růže, sadbu 
zeleniny, macešky, sedmikrásky a bal-
konové květiny. Vypracujeme projekty a 
realizace zahrad. 
Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

KouPě
� Koupím traktor Zetor, 2-3 válec, dlabačku, 
kombi hoblovku a babettu.Tel.733 502 674

Děti oslavily
konec zimy

Masopustní rej začíná být koncem 
zimy každoroční tradicí v ZŠ Pala-
chova.

Předposlední únorový pátek vlá-
dl v tomto duchu. Děti i učitelé 1. 
stupně se oblékli do karnevalových 
masek, zazpívali si veselé písně a při-
pomněli si lidové tradice, které toto 
období přináší. Celý den byl zakon-
čen společnou kresbou masopustní-
ho veselí.

Týden nato rozezněla školní tělo-
cvičnu Horácká muzika. Muzikan-
ti ze žďárského folklórního sou-
boru si pro malé diváky připravili 
přímo pohádkové vystoupení. Děti 
se seznámily s hudebními nástro-
ji, zazpívaly si lidové písně a řešily 
hudební hádanky.

„Děkujeme za krásný hudební záži-
tek a přejeme souboru mnoho dalších 
poutavých vystoupení a spoustu nad-
šených posluchačů,“ vzkazují učitelé 1. 
stupně. -red- 

Detail z tradičního masopustního 
průvodu v ZŠ Palachova.

 Foto: archiv ZŠ Palachova

Po zimě pokračuje rekonstruk-
ce ulice Nádražní v úseku od České 
pošty ke kruhovému objezdu U Iva-
na. Současně směrem od centra ke 
křižovatce postupují zemní práce na 
modernizaci sítí. Většina je již zasy-
pána.

Stavba je dílčí částí strategie Cent-
rum, schválené zastupitelstvem měs-
ta. Tato studie dává městu rámcový, 
časový a finanční plán k postupné 
revitalizaci a architektonickému a 
urbanistickému řešení vlastního cen-
tra Žďáru a navazujících lokalit.

Další na řadě bude Tvrz
Nyní běží výběrová soutěž na 

dodavatele stavby Revitalizace veřej-
ného prostranství v lokalitě Tvrz. 

Akce by dle plánu radnice mohla 
začít v polovině května. Prvním kro-
kem po předání staveniště ovšem 
bude archeologický průzkum. 

„Očekává se, že z hlediska nálezů to 
bude poměrně cenná lokalita. Pohy-
bujeme se v okolí kostela, kde býval 
v minulých stoletích hřbitov,“ uvá-
dí starosta Martin Mrkos. Badatelé 
Regionálního muzea očekávají boha-
tý materiál, který dále osvětlí historii 
města. 

„Jde o zakázku za 27,6 mil. Kč (bez 
DPH), asi 4 mil. Kč půjdou za Sva-
zem vodovodů a kanalizací Žďársko. 
Předpokládaný termín dokončení pra-
cí je 30. 6. 2021. Záleží, jak dlouho 
bude probíhat archeologický výzkum,“ 
informuje starosta.

Lokalita Tvrz se v podzemní části 
dočká novostavby vodovodu a kana-
lizace s přípojkami a chráničkou 
optického kabelu. Proběhne revi-
talizace povrchů, opravena budou 
schodiště i opěrné zdi, změní se 
veřejné osvětlení a mobiliář bude v 
historizujícím duchu. Z boku koste-
la sv. Prokopa přibyde vodní prvek 
v podobě podélné kašny. Součástí 
akce budou vegetační úpravy a zkva-
litnění veřejné zeleně.

Nyní na jaře probíhá architekto-
nická soutěž na revitalizaci levé stra-
ny náměstí Republiky a prostoru za 
obchodními domy. Výsledky měs-
to očekává v červnu. Architektonic-
ká studie se pak bude členit na dílčí 
projekty.  -lko-

V NÁDRAŽNÍ ulici vrcholí podzemní práce. Bagry a shrnovače brzy vystřídá technika pokládky nových povrchů. 
 Foto: Lenka Kopčáková

S jarem pokračuje rekonstrukce 
první části ulice Nádražní
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Kazatel, vlastenec a národní 
buditel. To byl kněz a obroze-
necký spisovatel Matěj Josef 
Sychra, jehož jméno nese od 
roku 1990 žďárská knihovna 
(letos tedy 30 let) a ulice ve 
Žďáře 2.
� Lenka Kopčáková

Po Sychrovi se jmenuje také ulice 
v jeho rodném Ústí nad Orlicí, kde 
je kněz i osobností regionu. V Pol-
ničce u Žďáru od léta r. 1884 půso-
bila Sychrova čtenářská beseda, cen-
trum čtenářství, vzdělanosti a zábavy 
zdejšího lidu. Její pokračovatelkou 
se později stala Hasičská knihovna 
místního SDH.

Letos 19. března uplynulo 190 let 
od smrti člověka, který veškeré své 
prostředky a úsilí věnoval záchraně 
unikátního Santiniho díla na Zele-
né hoře. Dnešní památka UNESCO 
v té době byla v ubohém stavu.

Sychrově osobnosti se dlouhá léta 
věnuje žďárský spisovatel Zdeněk 
Vyhlídal. M. J. Sychra je podle něho 
kulturně historickým fenoménem 
Vysočiny s celonárodním význa-
mem. Jako duchovní správce doká-
zal odvrátit tehdejšího majitele pan-
ství knížete Vratislava z Mitrovic od 
záměru kostel zbourat a na jeho mís-
tě zřídit ovčinec. 

„Tehdy i ambity měl stihnout podob-
ný osud, zbourané zdivo mělo být 
použito jako výztuž polních cest. Kdy-
by nebylo Sychry, stal by se zelenohor-
ský chrám jen horou rozvalin a světo-
vé kulturní dědictví lidstva, za něž byl 
kostel prohlášen, by přišlo o jeden ze 
svých významných skvostů,“ argumen-
tuje Z. Vyhlídal. 

Dávný příběh kněze znovu ožil 
díky jeho nadšenému životopisci. 
V roce 2002 vydal knihu Obrozenec-
ký spisovatel Matěj Josef Sychra. My 
dnes přidáváme i zajímavosti z Wi-
kipedie a webů Městské knihovny 
v Sychrově rodném Ústí n. O., z we-
bů Jimramova a Polničky.

Matěje Josefa Sychru pro ŽN přib-
ližuje i Lubomír Sršeň, historik odd. 
starších českých dějin Národního 
muzea (NM) v Praze.

Zajímavostí pro nás Žďáráky může 
být fakt, že portrét kněze Sychry visí 
na středočeském zámku ve Vrcho-
tových Janovicích, v expozici NM 
„Společnost v Čechách 19. století“. 

Obětavý venkovský kněz
Historik Lubomír Sršeň pro ŽN 

poskytl informace, které zazní až 
v připraveném katalogu „Malova-
né závěsné portréty. Sbírka odděle-
ní starších českých dějin Národního 
muzea“. Katalog v režii Národního 
muzea vyjde do dvou let.

Podle historika byl páter Matěj 
Josef Sychra jedním z oněch oběta-
vých venkovských kněží, bez nichž 
by předsevzetí vzkřísit češtinu a uči-
nit z ní plnohodnotný jazyk nemě-
lo naději na úspěch. „Výstižně o něm 
v r. 1918 napsal František Mašlaň, že 
„blahu svých bližních a svého náro-
da obětoval své vlastní štěstí, maje-

tek i zdraví.“ cituje Sršeň z autoro-
va pojednání O stycích faráře M. J. 
Sychry s Janem a Bernardem Bolza-
nem, v Časopise pro moderní filolo-
gii a literatury (Praha 1918).

V zednářské lóži
M. J. Sychra přišel na svět 21. 12. 

1776 v Ústí nad Orlicí, do rodiny 
tkalce a městského kronikáře Matěje. 
Hudebně talentovaný chlapec měl tři 
bratry. Brzy však osiřeli. První lite-
rární a hudební vzdělání dal Matěji 
ředitel tamního kůru Jan Jahoda. Po 
absolvování Piaristického gymná-
zia v Novém Městě pražském mladý 
Sychra vystudoval filosofii a teologii 
na Karlově univerzitě. Po vysvěce-
ní na kněze 17. 9. 1801 působil od 
svých 25 let v několika farnostech na 
Svitavsku. V Německé Bělé prodě-
lal tyfus a léčbu zkomplikovalo dří-
vější zranění po pádu z koně. Kvůli 
abscesu pod žebry musel podstoupit 
několik operací a téměř dva roky se 
vzpamatovával.

V roce 1808 přišel jako katolický 
farář do Jimramova. Jak se dočte-
me na webu městyse, Sychru sem 
přivedl majitel panství, hrabě Anto-
nín Belcredi. Velmi fandil vzděla-
nosti. Při Sychrově příchodu tu již 
osm let působila zednářská lóže, 
již založil v Jimramově právě hrabě 
Belcredi společně s rodinou Kara-
fiátů. Osvícenský salon se nacházel 
v jejich domě. Sychra zednářskou 

lóži navštěvoval pro bohatě vybave-
nou knihovnu. Pozdější potomek a 
českobratrský farář Jan Karafiát byl 
autorem známé dětské knihy Brouč-
ci. 

Sychra v Jimramově strávil 16 let a 
toto období je považováno za literár-
ně nejplodnější v jeho životě - záro-
veň ale lidsky nejobtížnější. Pomě-
ry mezi katolickou a evangelickou 
komunitou byly značně vyostře-
né, kněz se snažil vztahy uhlazo-
vat. Musel se potýkat s předsudky 
a pomluvami. Fakt, že se katolický 
kněz přátelil s rodinou Karafiáto-
vých, se vůbec nelíbil jeho spolu-
bratřím. Také psaní kratochvilných 
knih podle nich poškozovalo serióz-
nost kněžského stavu.

Učil se od prostého lidu
V Sychrově době vládla vyšším 

kruhům němčina. Ostatně už od 
pobělohorské doby. Česky mluvil 
jen prostý lid. A tak Sychra se svý-
mi německými školami a znalostí 
francouzštiny, latiny a snad i řečtiny 
byl zpočátku mezi venkovany ztra-
cen. Při své službě pochopil nut-
nost návratu k rodnému jazyku. Učil 
se česky nejen mluvit, ale i myslet. 
Naslouchal prostým lidem, jejichž 

ryzí čeština nebyla prostoupena cizí-
mi výrazy. A tak se z něho postupně 
stal horlivý vlastenec. Dostal nápad 
sbírat specifické české fráze, seřadit 
je abecedně, a ke každé z nich při-
pojit německý ekvivalent. Vytvářel si 
postupně vlastní slovníček - Frazeo-
logii českoslovanského jazyka. 

Podle Zdeňka Vyhlídala  se kněz 
osobně stýkal s většinou kultur-
ních představitelů své doby. Např. s 
J. Dobrovským, J. Jungmannem, M. 
D. Rettigovou, Zieglerem či Hněv-
kovským. A přední vlastenci jeho 
frazeologii vítali s nadšením. Dokon-
ce zaujala filologa Josefa Jungman-
na natolik, že do svého pětidílného 
Slovníku česko-německého zařadil i 
výsledky Sychrovy práce. 

Základy novodobé češtiny byly 
položeny. 

Povídatel a Kratochvilník
Dle znalců Sychrova díla se kněz 

snažil psát co nejsrozumitelněji a 
zábavně, aby mu rozuměli všichni 
čtenáři.

„Vžilo se do povědomí, že M. J. Sych-
ra patří k významným kulturním 
představitelům doby českého národní-
ho obrození. Jeho literární odkaz činí 
22 knih. Věnoval se především próze, 
ale také dramatu, byl i hudebním skla-
datelem, byť se tahle součást jeho díla 
nedochovala,“ poukazuje Zdeněk 
Vyhlídal.

Zejména u mládeže chtěl autor 
vytvářet kladný vztah k četbě a 
mravně působit na vzdělávání náro-
da. Vytvářel proto tzv. kratochvilnou 
literaturu, byl i sběratelem folklóru.

Sychra chtěl spisovný jazyk nabíd-
nout obyčejným lidem a probudit v 
nich zájem o četbu. Velká část jeho 
příběhů nese mravní poučení pro 
děti, mládež i dospělé.

Vydával zábavné a vzdělávací časo-
pisy Povídatel, Kratochvilník a Kra-
tochvilná včelička. Ta vyšla v době 
Sychrova pobytu ve Žďáru r. 1827. 
Vedle drobných spisů, povídek a 
vtipných epigramů k nám Sychra 
coby překladatel uvedl i divadelní 
hry Moliéra a Kotzebua. 

Muž impozantního vzhledu
„Podle pamětníků měl Sychra vyso-

kou a štíhlou postavu impozantního 
vzhledu, hubené, vpadlé tváře, přívěti-
vé a bystré oči. Ke konci života mu slá-
bl zrak i hlas, takže mu bohoslužby ve 
velkém žďárském kostele činily potíže,“ 
přibližuje kněze Lubomír Sršeň. 
Cituje z pojednání Antonína Rybič-
ky s názvem Přední křisitelé náro-
da českého. Boje a usilování o právo 
jazyka českého začátkem přítomné-
ho století (Praha 1883).

Když se v roce 1824 uvolnilo 
ve žďárském zámku místo faráře, 
požádal P. Sychra o přeložení z Jim-
ramova. Ve Žďáru se kněz soustředil 
na záchranu obdivuhodné Santini-
ho stavby, která byla při jeho přícho-
du v dezolátním stavu. Navázal tak 
na úspěšné snažení P. Bonifáce Pro-
cházky.

 (Pokračování na str. 15)

PORTRÉT žďárského kněze Matěje Josefa Sychry překvapivě visí ve středočeském 
zámku Vrchotovy Janovice.

 Zdroj: Národní muzeum, inv. čís. H2-22 538, foto Jan Rendek.

Matěj Josef Sychra je historickým 
fenoménem Vysočiny

190 let od jeho úmrtí
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Žďárské noviny

Matěj Josef Sychra je...
(Dokončení ze str. 14)

Tento žďárský cisterciák žádal o 
opravu vyhořelého poutního kostela 
na Zelené hoře již v roce 1791. Ač ji 
tehdy brněnské biskupství zamítlo, 
gubernium 28. června 1792 opravu 
povolilo pod podmínkou, že se kos-
tel stane hřbitovním. Obě instituce 
však  odmítly opravy finančně krýt, a 
tak P. Procházkovi nezbylo než uspo-
řádat sbírku, do níž sám vložil 100 
zlatých. Oprava proběhla v letech 
1792–1803. Bonifác Procházka byl 
na hřbitově v areálu na vlastní přání 
pochován.

V Sychrově době však situaci kom-
plikoval fakt, že od r. 1826 byl svato-
jánský kostel v majetku hraběte Vra-
tislava z Mitrovic. Jeho úředníci již 
plánovali změnit kapli v ovčín. Lidé 
byli pobouřeni a přidali se na stra-
nu nového faráře. Na opravu koste-
la přispívali a sami se na ní činili. M. 
J. Sychra vložil do oprav veškeré své 
naspořené peníze. Po tři roky stavby 
na dílo osobně dohlížel, byť byl stá-
le více nemocen. Oprava se podařila 
a kostel byl znovu vysvěcen. O slav-
né svatojánské pouti 16. května 1829 
Sychra po celý den zpovídal v čer-
stvě opraveném chrámu, kde bylo 
velmi chladno a vlhko. Omarodil a 
již nevstal. Po roce na lůžku dne 19. 
března 1830 nemoci podlehl.

Upadl na čas v zapomnění
„M. J. Sychra se tedy nedožil ani 54 

let. Choroby a mnohé úrazy ho ostat-
ně pronásledovaly po většinu života. Už 
ve věku 46 let si stěžoval na své ,sedrané 
tělo´, ničené ,nevčasnou pracovitostí´,“ 
cituje historik Lubomír Sršeň knězo-
va životopisce.

„Pro své churavé vzezření, ale i pro 
bezúhonný charakter a pracovitost byl 
Sychra přirovnáván k Bernardu Bolza-
novi, kterého považoval za svého neju-
přímnějšího přítele,“ dodává historik a 
odkazuje na výše zmiňovaný článek 
Františka Mašlaně. 

I M. J. Sychra si přál být pohřben ve 
stejném hrobě jako Bonifác Procház-
ka, a to se mu splnilo. 

„Bohužel, po své smrti upadl Sych-
ra v zapomnění, jistou dobu se dokon-
ce ani nevědělo, kde byl na Zelené hoře 
pohřben a lidé tak nevědomky šlapa-
li po jeho hrobě,“ poukazuje Zdeněk 
Vyhlídal.

Dodává, že počátkem 30. let 20. 
stol. se zásluhou literárního histo-
rika Arne Nováka vrátilo Sychro-
vo dílo do českého kulturního kon-
textu a ocenění se mu dostalo i jako 
zachránci svatojánského kostela na 
Zelené hoře.

Kostel v ohrožení
„Vraťme se ještě do doby komunistic-

ké totality, kdy tehdejší okresní škol-
ský inspektor Vladimír Šacha přišel se 
stejným nápadem, svatojánský chrám 
zbourat a jeho trosek použít k výstavbě 
žďárských sídlišť,“ uvádí žďárský spi-
sovatel. 

Po Listopadu 89 M. J. Sychra přita-
hoval znovu zájem, vyšla o něm lite-
rární monografie a přičiněním Petra 
Peňáze, tehdejšího ředitele žďárské 
knihovny, si tato instituce dala Sych-
rovo jméno do svého názvu. 

„Je třeba ocenit postoj tehdejších před-
stavitelů města za to, že Sychrův hrob 

byl jako jediný ponechán na bývalém 
zelenohorském hřbitově. Na farní budo-
vě, kde Sychra šest let žil a také skonal, 
byla umístěna jeho pamětní deska, stej-
ně jako v Jimramově, jeho předchozím 
působišti,“ cení si Zdeněk Vyhlídal.

Záhada Sychrova portrétu
V zámku Vrchotovy Janovice ve 

středočeském okrese Benešov najde-
me portrét kněze M. J. Sychry. Je sou-
částí expozice „Společnost v Čechách 
19. století“. 

Jak se náš Sychra mohl dostat až na 
tento zámek? To pro ŽN přibližu-
je historik Lubomír Sršeň. A tak se 
dozvídáme, že portrét r. 1883, tedy 
53 let po Sychrově smrti, darova-
la muzeu Pavlína Jahodová, rozená 
Sychrová. 

„Vdova po knížecím lékaři ve Žlebech 
byla neteří a hospodyní portrétovaného 
M. J. Sychry,“ říká historik. Zpočát-
ku prý byl obraz ve správě Knihovny 
Muzea Království českého. Ta ho pře-
dala 25. 6. 1918 do historicko-arche-
ologického oddělení (nyní odděle-
ní starších českých dějin). Zde byl 
zapsán do evidence až r. 1941.

„Portrét Matěje Josefa Sychry, zacho-
vaný zásluhou jeho neteře, jež mu děla-
la farní kuchařku, velmi dobře kore-
sponduje s citovaným popisem jeho 
vzhledu. Štíhlost farářovy postavy zvý-
razňuje černá klerika se zvednutým 
límcem kolem bílého ozdobného límeč-
ku alby, asketický styl života prozrazují 
propadlé tváře, jež zvýrazňují protáhlý 
tvar hlavy,“ popisuje historik. 

Olejomalba na plátně o rozměrech 
61,5 x 46,6 cm je provedena na říd-
kém plátně. Na rubu vnějšího rámu 
je tužkou napsáno: „>>P. Sychra << 
dar: Sychra ze Žleb od pí. Jahodové 
1883.“

Autor olejomalby byl nejspíše 
zapomenut, neboť o něm v popisce 
není žádná zmínka. Dle odborníků to 
byl evidentně málo školený amatér. 
Potvrdil to i průzkum Olgy Trma-
lové, akad. mal., provedený během 
restaurování obrazu v r. 2009. 

„Levné provedení podobizny ilustruje 
Sychrovu hmotnou situaci. Byl to chudý 
farář, který musel vyjít s ročním platem 
400 zlatých. Když vydal v roce 1814 
na vlastní náklady svá Kázání, pro-
dělal na tom 1000 zlatých, které mu 
pak v rozpočtu chyběly. Přesto přispěl v 
roce 1820 prostřednictvím svého druha 
Josefa Liboslava Zieglera, faráře a ofici-
álního ,sběratele´, nevelkou částkou i na 
provoz rodícího se Vlastenského muzea 
a věnoval do muzejní knihovny autor-
ské výtisky svých knih,“ uvádí historik 
Lubomír Sršeň. 

Dle Sychrova životopisce Z. Vyhlí-
dala na tom farář nebyl finančně 
nikdy dobře, po smrti po něm zůstal 
dluh 170 zlatých.

„Za úvahu stojí, zda Sychru nemo-
hl portrétovat jeho vrstevník a přítel, 
vydavatel zmíněných Kázání, Dominik 
František Kinský (1777–1848), brněn-
ský piarista a amatérský malíř. Bohužel 
však neznáme žádnou jeho malbu, kte-
rou bychom mohli se Sychrovým por-
trétem porovnat. I nadále tedy zůstane 
portrét anonymní prací,“ konstatuje 
historik. Portrét byl nejspíš pořízen 
kolem roku 1825, snad při příležitos-
ti farářových padesátých narozenin, 
které připadly na prosinec 1826.

� KINO VYSOČINA 

Kino Vysočina je uzavřeno do odvolá-
ní. 

Hispánské dny - akce je přesunuta, 
(plán podzim 2020). 

� MĚSTSKÉ DIVADLO

Březnová a dubnová představení jsou 
přesunuta nebo zrušena.

Fantastická žena (plán 8. 6.) 
Křemílek a Vochomůrka (plán kvě-

ten, červen) 
Ladislav Zibura - Prázdniny v Evro-

pě, Pěšky mezi buddhisty a komunis-
ty - (plán 1. 12.) sledujte facebookovou 
událost. 

DDP Jak uhlíř zkoumal svěrák (plán 
10. a 11. 6.) 

DP Maryša (plán 25. 5.) 
DP Kočka na rozpálené střeše (plán 

květen) 
Žena, která uvařila...(původně 5. 4., 

termín je v jednání) 
Studánka – (původně 3. 4., termín je 

v jednání) 
DP The Loser -(původně 8. 4. plán 

červen)
DDP Do hajan (původně 15. a 16. 4.– 

zrušeno)
KM I. Povídání bez mluvení (původ-

ně 22. a 23. 4. – zrušeno)
KM II. Vild Stick bubnování – 

(původně 29. a 30. 4. – zrušeno)

� KULTURNÍ AKCE 

    V KAVÁRNĚ TETA HANA

30. 3. Magické housle - zrušeno
14. 5. Zdeňka Trvalcová – zrušeno
11. 6. Muž, který sázel stromy – zru-

šeno

� DŮM KULTURY

Březnová a dubnová představení jsou 
přesunuta nebo zrušena.

Kabát revival - přesunuto (plán 29. 5.) 
Eva Urbanová, koncert - přesunuto 

(plán 9. 6.) 
2. 4. Trhák – zrušeno (vrácení peněz 

viz ticketportal)
5. 4. Best dance cup - přesunuto 

(plán 3. 5. nebo 21. 6.) 
7. 4. Ewa Farna, koncert - přesunuto 

(plán 27. 5.) 
Horácký džbánek – zrušeno (vstupen-

ky budou vráceny, viz návod)
Prodejní akce ve vestibulu Domu kul-

tury jsou zrušeny do odvolání. 

� GALERIE STARÁ RADNICE 
- zavřeno do odvolání. 

POZOR! Přehledy uvádíme od poloviny 
dubna, ale plánované akce proběhnou jen 
při zrušení nouzového stavu v ČR, vyhlá-
šeného kvůli pandemii koronaviru, tj. po 
odvolání karantén. 

� KNIHOVNA M. J. SYCHRY

15. 4. 17.00 Beseda se spisovatelem 
Jiřím Padevětem; 21. 4. 16.00 Uvijme 
si věneček z těch našich kytiček – dílna 
ozdob účesů; 22. 4. 17.00 Klára a Pavel 
Bezděčkovi: Příroda a krajina Ománu 
- cestopisná beseda; 29. 4. 17.00 Barbora 
Tlustá: Bez obalu - beseda s autorkou kni-
hy o životním stylu zero waste; 22. – 23. 5. 
(9.00 – 18.00) Zámek Žďár Festival knih.

Výstavy: 
Malujeme pro radost: Galerie u Sych-

ry - obrazy J. Laštovičkové Grygarové; 
Čechův dům - obrazy Š. Červinkové, M. 
Kostelecké, B. Kupcové, P. Markové a J. 
Ruberové

Do 30. 4. odd. dětí Spolkla mě knihov-
na: putovní výstava ilustrací V. Šedy z knihy 
K. Smolíkové; Do 30. 4. pobočka Nádraž-
ní Vítání jara: výtvarné práce dětí ŠD ZŠ 
Palachova.

Sledujte www.knihzdar.cz.

� REGIONÁLNÍ MUZEUM

Na všech frontách: Pokud situace dovo-
lí, 28. 4. začne výstava Na všech frontách. 
Představí modely letadel a techniky 2. sv. 
války ze spolku Třebíč Nuclear Model 
Club. K vidění i některé originály ručních 
palných zbraní a fotografie válečné tech-
niky, s nimiž se v květnu 1945 setkal Žďár. 
Výstava potrvá do 9. 8. Více na: muzeum.
zdarns.cz.

� ŽĎÁRSKÉ POINTY (4. patro polikli-

niky)

Family Point: 17. 4. (9.00 - 10.00) Zdra-
votní monitoring; 23. 4. 9.30 Masáže 
miminek a dětská aromaterapie: lektor-
ka Martina Sejkorová.

Senior Point: 28. 4. 9.30 Digitální tělo-
cvična: lektor: David Kudrna.

� SENIOŘI ČR 

Turistika: 12. 4. Rozsochy – Albrechtice 
– údolí Nedvědičky – Rovné-Divišov(8) 
12.25 nádraží; 19. 4. Doubravník – Rako-
vé – Sejřek – Nedvědice (9) 8.25 nádraží; 
26. 4. Malý Beranov - NS Karel Löw 
-Hruškové Dvory (8) 11.20 nádraží; 3. 5. 
Cikháj - Brožova skalka – Tři Studně (9) 
13.00 Žižkova.

� KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Vycházky pro veřejnost: 18. 4. Zájezd 
do Lomu Velká Amerika – Křivoklát 5.00 
Auto…; 25. 4. Ronov – Olešenka – Při-
byslav (10) 8.10 nádr. ČD; 2. 5. Kraboro-
vice - Pařížovská přehrada – Třemošnice 
(14) 7.15 nádr. ČD.

� KLUB KARDIAKŮ

Akce zrušeny. Dubnové akce klubů kar-
diaků a diabetiků žďárské organizace Sva-
zu postižených civilizačními chorobami 
v ČR byly dle doporučení hygieniků zruše-
ny. Více o náhradních termínech na www.
civilky.cz/zo-zdar. 

� ZUŠ FRANTIŠKA DRDLY

19. a 27. 5. (16.00 – 17.30) Talentové 
průzkumy pro přijetí nových žáků pro 
školní rok 2020/21. -lko-

Kam ve ŽďářeKultura Žďár n. S.
Z důvodu celorepublikové karanté-

ny dochází ke změnám kulturních akcí. 
Náhradní termíny budou známy až po 
ukončení karantény, dnes uvádíme jen 
orientační plán. Náhradní termíny lze 
sledovat na www.dkzdar.cz 

S ohledem na to, že pokladna DK je 
dle vládního nařízení uzavřena do odvo-
lání, budou vstupenky za neuskutečně-
ná představení vyrovnány elektronicky. 
Peníze budou vráceny proti předložené 
platné vstupence prostřednictvím e-
mailu bankovním převodem. Kdo nemá 
možnost elektronického kontaktu, po 
ukončení karantény bude možno využít 
pokladnu DK.

Kontakt: 566 502 253, 724 190 928, 
730 898 964, e-mail - dkzdar@dkzdar.cz. 
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Už to poroste
Těšíte se, jak se vše již  
brzy zazelená? Nová sezóna  
je za rohem. Vše potřebné pro  
zelenou zahrádku, balkon nebo  
terasu najdete na plastia.eu
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