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Slavnosti jeřabin
s odleskem skla
Tradiční žďár-

ský festival babího 
léta se již rozeběhl. 
Letošní 26. ročník 
Slavností jeřabin 
má motto Průhledy a přibližuje tra-
dici i současnost sklářského řemesla 
na Žďársku.

Skláři si ke společnému dílu při-
zvali rakouské sochaře. Na Farských 
humnech můžeme již od 25. srpna 
sledovat jejich tvůrčí spolupráci. Ve 
výstavních síních lze zase obdivo-
vat díla umělců z Horácka. Mnohé 
při vernisáži zlákal koncert na skle-
něnou harfu. V září nás čeká i výlet 
s historiky po okolních sklárnách, 
zajímavé hudební a zábavné akce, 
v kině poběží archivní dokumenty o 
sklářské výrobě. Více na str. 14. -lko-

KÁMEN A SKLO. Budoucí šperky 
města vytváří česko-rakouský tým. 
Jako první se pustila do díla sochař-
ka Ursula Beiler. Pochvaluje si kvalitu 
hořického pískovce. Jejím spolutvůrcem 
je šperkař Miroslav Štěpánek.
 Foto: Lenka Kopčáková

Bydlíte ve Žďáru nad Sázavou nebo 
sem dojíždíte? Nezáleží, zda jste řidič, 
cestující, chodec či cyklista. Měs-
to nyní sbírá pro vznikající Generel 
dopravy podněty, jak dle lidí funguje 
žďárská doprava.

Na svých stránkách připravilo 
mapovou aplikaci, do níž můžeme 
jednoduše kliknout a označit dané 
místo. Do jednoduché kolonky pak 
lze popsat problém daného místa 
nebo i pochválit dobré řešení. 

Názory můžeme sdělovat zcela ano-
nymně, anebo pokud chceme obdržet 
informaci o dalším zpracování, pak 
zanechme u podnětu svoji e-mailo-

vou adresu. 
Názorová mapa je součástí kom-

plexní analýzy dopravy ve městě. 
Podněty můžeme vkládat ještě do 
poloviny září. Pak naváže sociologic-
ký průzkum formou dotazníkových 
šetření k dopravě ve městě. Pro tvůr-
ce generelu jsou důležité názory Žďá-
ráků i např. lidí dojíždějících sem za 
prací a do škol. 

Aplikaci „Názorová mapa dopravy“ 
otevřeme v odkazu:

https://gis.zdarns.cz/ost/gis-
objekty-pro/nazorova-mapa-dopravy

V současné době je zde již množství 
podnětů. -lko-

Sporná místa dopravy 
vyznačme na názorové mapě Během léta došlo ve Žďáře ke kom-

pletní výměně všech signalizačních 
zařízení v křižovatkách. Akce vyšla na 
13 miliónů korun. Dosavadní poru-
chová signalizace byla za hranicí život-
nosti. Neměla ani jednotný servis.

Někteří řidiči nyní vítají rychlej-
ší provoz v křižovatkách, díky němuž 
zmizely kolony. Jiní novou situaci, kdy 
do křižovatky najednou vjíždí několik 
směrů, pokládají za nebezpečnou.

Řidiči si musí na jiný způsob pouště-
ní semaforu přivyknout. Dříve se smě-
ry pouštěly samostatně, nyní se pouští 
proti sobě.

„Dle doporučení Policie ČR a doprav-
ních expertů tento způsob není problém. 
Jde o kázeň řidičů, aby se naučili vjíždět 
do křižovatky a pouštět směr za sebou, a 

nezůstali stát jako první auto v hlavním 
směru,“ vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková (ANO 2011).

Na příkladu křižovatky u pojišťovny 
vysvětluje, že ten, kdo odbočuje vle-
vo, musí dát přednost protijedoucímu. 
„Ovšem máme to udělané tak, že protije-
doucí směr je zastaven a pustí se jenom 
směr doleva. Např. na Žižkově ulici fun-
guje zelená šipka,“ dodává. 

Semafory vyhodnotí, ve kterém smě-
ru je větší provoz, a pustí tento směr 
v delším časovém úseku. Současně se 
na křižovatkách ve Žďáře nečeká ve 
špičce víc jak dvě minuty. Moderní 
semafor je schopen reagovat a pouští 
směr, který je nejvíce ucpaný.

Více k dopravnímu řešení žďárských 
křižovatek na str. 11. -lko-

Žďárské křižovatky v novém
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Ve Žďáře vzniká komplexní tech-
nický dokument s názvem Gene-
rel dopravy (GD), který má řešit a 
modelovat dopravu, dopravní stav-
by a urbanismus ve městě pro příští 
desítky let. 

Digitální model umožní posou-
dit změny zatížení komunikací ješ-
tě předtím, než budou provedeny. 
Vzniká na základě projektu Smart 
City. Radnici bude stát skoro 2 mil. 
Kč, ale získala na něj 95% dotaci. 

„Generel pro nás zpracovává renomo-
vaná britská firma Mott MacDonald. 
Dopravní generely vytváří prakticky 
po celém světě, od měst velikosti Žďáru 
až po velké metropole,“ informuje sta-
rosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM).

Achillovou patou Žďáru je parko-
vání a intenzita dopravy. U ní je tře-

ba určit, do jaké míry je dána tran-
zitní a lokální dopravou. „Žďár je 
také spádovou oblastí pro asi 60 tisíc 
lidí. Pro další plánování potřebujeme 
vědět, jakou část dopravy tvoří lidé 
dojíždějící do Žďáru za prací, do škol 
a na úřady a také jakou část tvoří čistě 
tranzitní doprava,“ vysvětluje staros-
ta. 

GD je o komplexním přístu-
pu k modelování žďárské situace. 
Výstupem bude digitální model, kte-
rý umožní posoudit změny zatížení 
komunikací ještě předtím, než 
budou provedeny. Bude tak předur-
čovat urbanismus a dopravní stav-
by ve městě na mnoho let dopředu. 
Např. propustnost dopravy by moh-
ly zlepšit vnitřní propojky a obchva-
ty.

Složkami dokumentu bude generel 
individuální automobilové dopra-
vy a dopravy statické (parkování); 
generel MHD ve vazbě na ostat-
ní veřejnou hromadnou dopravu; 
generel cyklistické dopravy a gene-
rel pěší dopravy, včetně potřeb han-
dicapovaných.

Práce na GD běží ve třech časo-
vých úsecích. Do října probíhá 
dopravní průzkum a sběr dat. K 
tomu poslouží názory veřejnosti i 
záznamy moderních kamer na kři-
žovatkách. 

Druhá etapa poběží do ledna 2021 
a pomocí nabíhajících dat a analýz 
se vytříbí dopravní model.

Do dubna 2021 by měl být hotov 
výstup s vizí mobility a digitál-
ní modelací. Výstup bude předsta-

ven veřejnosti a schvalován v radě a 
zastupitelstvu města.

Na vytváření GD participují 
odborníci z ŘSD, Krajské správy a 
údržby silnic, dopravní expert Uni-
verzity Pardubice doc. Drdla, urba-
nisti, architekti a zástupci handica-
povaných obyvatel. 

S GD lze dle starosty začít praco-
vat prakticky hned po jeho vytvo-
ření. Díky modernímu software je 
možné přidávat aplikace, lze i měnit 
data průjezdnosti a zadávat změny. 
„Právě aktualizace podkladů je pro 
nás ta přidaná hodnota Generelu 
dopravy, s nímž lze pracovat v dlou-
hodobém horizontu,“ vítá starosta 
Martin Mrkos. 

Anketu zastupitelských klubů 
k tématu přinášíme na str. 4. -lko-

Generel namodeluje dopravní optimum

Město Žďár ve vybraných lokalitách zavá-
dí čtrnáctidenní frekvenci svozu komunálního 
odpadu (KO) s cílem ušetřit, a udržet tak dosa-
vadní výši poplatku 580 Kč /osobu/rok. Jak 
říká místostarostka Ludmila Řezníčková, Žďár 
má jeden z nejnižších poplatků v republice.

Vývozními dny budou úterý a středa v sudé 
týdny. První svoz proběhne 1. a 2. září a pak až 
15. a 16. září.

Čtrnáctidenní svoz se týká jen vybraných 
lokalit s rodinnými domy ve Žďáře 2, na Kla-
faru, Vysočanech, Vodojemu a ve všech míst-
ních částech (Mělkovice, Veselíčko, Stržanov 
a Radonín). Opatření se nedotkne sídlištní 
zástavby.

Jak místostarostka vysvětluje, např. ulice ve 
Žďáře 2, kde jsou rodinné domy, budou mít 
svoz čtrnáctidenní, ale v ulicích Purkyňova 
a U Taferny ze stejné čtvrti, kde jsou bytové 
domy, zůstává svoz týdenní. 

Radnice si čtrnáctidenní svoz již vyzkoušela 
v  pilotním projektu m. č. Mělkovice, kde frek-
vence zcela vyhovuje. Obyvatelé se totiž nau-

čili s odpadem lépe pracovat a vytřídit z něho 
co nejvíce složek, buď k další recyklaci nebo 
do bioodpadu. Tím se zbytkový odpad značně 
ponížil a čtrnáctidenní svoz stačí.

Dle odpadářů však přímo ve městě tvoří až 
40 % obsahu popelnic a kontejnerů bioodpa-
dy a recyklovatelné suroviny. „Snažíme se lidi 
přimět k tomu, aby intenzivněji třídili bioodpad. 
V minulých letech jsme rozdali asi 1200 biopopel-
nic a stále si lidé mohou zažádat jak o biopopelnici 
i kompostér,“ nabízí místostarostka.

Jak dodává, snahou je také připravit lidi na rok 
2030, kdy začne zákaz skládkování.Město musí 
najít řešení k nakládání s komunálním odpa-
dem.

Rodiny s malými dětmi nebo seniorem v péči 
však mají vyšší potřebu na ukládání zbytkového 
odpadu. Město jim doporučuje pořídit si další 
popelnici, kterou odpadáři bez problému vyve-
zou v rámci čtrnáctidenního cyklu. Koncem 
srpna najdou Žďáráci ve schránce leták, jakých 
lokalit se úprava frekvence svozu KO bude 
týkat. -lko- 

Odpad začnou vyvážet po 14 dnech
Města už třídí kovy do plastů. 

Žďár zatím ne.
Od prázdnin začala některá města v ČR třídit drobný kovový 

odpad do žlutých sběrných nádob spolu s plasty a ruší nerenta-
bilní kontejnery na kov. 

Na Vysočině již třídí tzv. plechovky do plastů např. Jihlava a 
Humpolec. Díky kombinovanému sběru skončí méně kovů 
ve směsném dopadu. A ač se to nezdá, kovových a hliníkových 
obalů vyprodukujeme opravdu hodně. Přitom kovy lze na dot-
řiďovací lince snadno oddělit magnetem. 

Místostarostka Ludmila Řezníčková, zodpovědná za oblast 
komunálních služeb, odpovídá na otázku ŽN: 

Uvažuje o zavedení třídění „plechovek“ do plastů i město 

Žďár v rámci přípravy obyvatelstva na konec skládkování v 

roce 2030?

„Město samozřejmě uvažuje i o této variantě, vše ale záleží na 
domluvě s provozovatelem třídící linky, kde končí tříděný plas-
tový odpad. Město se připravuje na konec skládkování i jinak, 
například pobídkou k lepšímu třídění bioodpadu tím, že ome-
zujeme svoz komunálního odpadu na 14denní interval. A záro-
veň nabízíme nádoby na bioodpady nebo kompostéry.“ -lko-

V úterý 1. září ráno se do ulic 

vyrojí školáčci a pro řidiče se 

rázem změní situace. Nejen na 

přechodech budou muset být 

pozornější. 

� Lenka Kopčáková

S náporem školáků počítají i žďárští 
strážníci a policisté. Jak pro ŽN uvádí 
vedoucí Městské policie (MP) Martin 
Kunc, mezi oběma policiemi běží pro-
fesionální spolupráce. „Veškeré otázky 
bezpečnosti a veřejného pořádku mezi 
sebou konzultujeme a systém nastavuje-
me tak, aby se nám výkon služby nepře-
krýval,“ uvádí vedoucí Kunc. Spo-
lečným cílem je zajistit dohled na co 
nejvíce místech a zapojeni jsou i asi-
stenti prevence kriminality a bezpeč-
nostní asistenti. 

„Dohled provádíme střídavě, zejmé-
na na vytipovaných přechodech v centru 
a okolí škol,“ říká Kunc. MP prioritně 
obsazuje přechody a místa pro přechá-
zení v ul. Smetanova, Neumannova, 
Bří Čapků, Žižkova, Brodská, Revo-
luční, Studentská, Komenského, Dol-
ní a Horní. Policie ČR zajišťuje dohled 

hlavně v ul. Santiniho, nám. Republiky, 
Komenského, Žižkova, Neumannova 
a Švermova. 

Na přechody ve Žďáře obě policie 
dohlíží už od roku 2004 a za tu dobu 
se prý ohleduplnost řidičů ke školá-
kům velmi zlepšila. I když se prý samo-
zřejmě najdou výjimky. 

„Problematické je však chování někte-
rých rodičů, kteří dovážejí své děti před 
základní školy. Někteří by je nejraději 
vysazovali až přímo u vstupních dveří,“ 
poukazuje šéf strážníků. 

Apeluje proto na rodiče, aby pro 
výstup dětí volili taková místa, která 
budou co nejméně riziková i pro ostat-
ní děti. 

Nejrizikovější situace na komuni-
kacích a přechodech prý nastávají 
začátkem školního roku, kdy jsou děti 
z prázdnin „rozlítané“, sdělují si své 
prázdninové dojmy a chvíli trvá, než 
si opět zvyknou na určitý režim. „Ten-
to rok bude situace ještě náročnější, pro-
tože děti do školy nechodily víc jak pět 
měsíců,“ očekává Martin Kunc. Také 
mládež se někdy chová riskantně, když 
kvůli neustálému sledování mobilu 
ztrácí pozornost.

Od roku 2015 na přechodech v tra-
sách dětí do škol dohlíží i dobrovol-
ní bezpečnostní asistenti. Na otázku, 
kde se nejvíc osvědčili a zda je řidiči 
respektují, Martin Kunc říká, že práce 
šesti bezpečnostních asistentů je vní-
mána veřejností jako velmi důležitá a 

nepostradatelná. „Osobně si nedovedu 
představit, že bychom je neměli,“ konsta-
tuje a pro zajímavost dodává, že jeden 
z bezpečnostních asistentů dokonce 
dostal od občanů vysvědčení. 

„Co se týče respektu ze strany řidi-
čů, jejich disciplinovanost u přechodů 
považuji za opravdu velmi dobrou, a to 
zcela určitě i vlivem naší přítomnosti,“ 
říká. Přesto na řidiče znovu apeluje,  
aby byli maximálně soustředění. „Ať 
již zaviní dopravní nehodu kdokoliv, je to 
vždy velké neštěstí,“ dodává.

Strážníci i sami policisté si uvědomu-
jí, že u základních škol není dopravní 
stav zcela ideální a často sem směřují 
své obchůzky. „Na konkrétní situace u 
každé ZŠ jsem upozornil odborníky pro-
vádějící Generel dopravy a přímo na mís-
tě jsem jim objasnil, k jakým dopravním 
problémům zde dochází,“ informuje 
vedoucí MP. Nehorší situace je podle 
něho u ZŠ Švermova, kde rodiče zasta-
vují v prostoru křižovatky. „Zde budou 
pravděpodobně nutné i úpravy pěších a 
jízdních tras,“ míní.

„Přeji všem úspěšný návrat do školních 
lavic,“ vzkazuje Martin Kunc. 

I TAKOVOU formu může mít poděko-
vání občanů dobrovolníkům na přecho-
dech, kteří zde dohlíží na školáky.

 Zdroj: archiv MP

Dohlíží na bezpečné přecházení žáků
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Kázat vodu a pít víno
Před komunálními volbami 2018 

zastupitel a člen představenstva SA�  
a.s. Radek Černý (ODS) k mé kandi-
datuře řekl: „Když chci kandidovat v 
místních volbách, tak bych měl složit 
funkci tajemníka, ještě než zahájím 
volební kampaň.“ Nyní kandiduje na 
3. místě do krajských voleb a i nadá-
le provozuje svoji praxi (zaměstnání), 
přestože mně doporučoval něco jiné-
ho. Podobně to tehdy cítil i současný 
starosta na „plný úvazek“ a člen před-
stavenstva SA�  a.s. Martin Mrkos 
(Žďár Živé město, STAN), který dnes 
vedle starostování na 100% nemá pro-
blém kandidovat na čelních místech 
do kraje. 

Dalším takovým „rádcem“ byl pan 
poslanec, místopředseda SVK Žďár-
sko a radní Radek Zlesák (ANO), kte-

rý byl také mezi těmi, co se pohoršo-
vali nad tím, že jsem tři měsíce před 
volbami nerezignoval na funkci tajem-
níka a nešel do komunálních voleb dle 
jejich názoru „s čistým štítem“. Blíží se 
krajské volby a ten stejný pan Zlesák si 
šel pro výjimku z celostátního stranic-
kého usnesení zakazujícího kandida-
turu stávajících poslanců ANO na čel-
ních pozicích krajských kandidátek. 

Přitom, kdyby se řídil radami, kte-
ré sám dával v roce 2018, tak se mohl 
vzdát mandátu poslance ještě před 
krajskými volbami a jít do boje o kraj 
s čistým štítem, jak doporučoval. Jenže 
ono je jednodušší vymodlit si výjim-
ku než riskovat a jít do krajských voleb 
bez zajištěných zadních vrátek v podo-
bě poslaneckého platu. Očekávat od 
pana Zlesáka jednotu mezi slovy a činy 
by bylo naivní.

Pozadu nezůstává ani uvolněný mís-
tostarosta města a předseda před-
stavenstva SA�  a.s. Josef Klement 
(KDU-ČSL), který ke kandidatuře 
do kraje přidal ještě kandidaturu do 
Senátu. Jeho KDU-ČSL po komunál-
ních volbách 2018 navrhla, aby měs-
to mělo dva uvolněné místostarosty. 
Dnes je zřejmé, že vedle „100% prá-
ce pro město“ a miliónových výdajů 
na jejich odměny, mají dost času se za 
peníze města připravovat do dalších 
placených funkcí. Jak je vidět, jejich 
rady a doporučení jsou pouze pro dru-
hé, nikoliv pro ně. 

Co vlastně politici ŽŽM (STAN), 
KDU-ČSL, ANO a ODS myslí doo-
pravdy a co jsou jenom předvolební 
řeči? Vzpomeňte si na to, až půjdete k 
dalším volbám. Jan Havlík,

  zastupitel Změna 2018

Napsali námFaraónský běh
na Zelenou horu

19. 9. (14.00 – 16.00) schodiště 
pod ZH

Cílem již 15. ročníku Faraónského 
běhu je v co nejkratším čase vyběh-
nout cca 80 schodů na Zelenou 
horu. Soutěž je rozdělená dle věko-
vých kategorií. Je vyhlašován abso-
lutní vítěz s nejnižším časem, který 
získá na rok putovní pohár.

Závod pořádá žďárský Sbor dob-
rovolných hasičů. „Název vymyslel 
náš bývalý starosta sboru. Inspiroval 
se v dobách faraónů, kdy musel každý 
faraón dokazovat svojí sílu vybíháním 
pyramid,“ uvádí Marek Entlicher, 
současný starosta sboru. Dodává, 
že loňským absolutním vítězem byl 
Aleš Vavera z SDH Hamry n. S.(čas 
16:31 s). -lko-

So 5. 9. u nových bytovek v ulici Hrnčířská

KLAFARSKÁ SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Zveme současné, budoucí, ale i bývalé Klafaráky
na slavnostní odpoledne ve stylu „Klafar sobě“.

Program:

14.00 Horácká muzika

16.00 Divadelní představení (Eff renata)
17.00 Soutěže pro rodiče s dětmi

18.00 Společný oheň (vezměte něco na něj, popř. bude k zakoupení)
19.00 – 21.00 kapela � e Perfect Fi� h

Klafarský stůl

Upečte něco dobrého a přispějte na společný stůl, ze kterého budeme 
moci všichni ochutnat a společně si u toho popovídat.

K dispozici bude i základní občerstvení, pivo a limo.
Na ohni si lze opéci špekáčky.

Více na: iniciativa@zijemezdarem.cz nebo 777 129 639.

Rychlost, síla, vytrvalost a spolu-
práce. To jsou předpoklady úspěchu 
v náročném závodu, který chystají 
hasiči na sobotu 12. září v prostoru 
víceúčelové dráhy u zimního stadi-
onu. 

Letos jde o již 17. ročník Memoriá-
lu Jana Dřínka v požárním útoku a o 
Putovní pohár čestného velitele sbo-
ru Karla Herolda. Je poctou dvěma 
významným osobnostem českého 
hasičství. 

Závod začíná v pravé poledne slav-
nostním nástupem a utkají se hasič-

ská družstva (klasika 1 + 8) ze Žďá-
ru i dalších míst.

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
ve Žďáře n. S. 2 s partnery z hasič-
ského oboru. 

Vítězem putovního poháru se sta-
ne družstvo s nejvyšším věkovým 
průměrem (minimálně 60 let a více), 
s nejrychlejším dosaženým časem, 
platným a dokončeným pokusem 
požárního útoku.

V doprovodném programu je pro 
děti připraven skákací hrad.

 -lko-

Žďárský hasičský memoriál
prověří kondičky
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Petr Stoček,

klub

ZM KSČM

a SPOZ 

Ve Žďáře vzniká odborný dokument s názvem Generel dopravy, který má 
řešit a modelovat dopravu, dopravní stavby a urbanismus ve městě pro příští 
desítky let. Digitální model umožní posoudit změny zatížení komunikací ješ-
tě předtím, než budou provedeny. 

Otázka pro zastupitelské kluby na září:

� Která oblast žďárské dopravy je dle zkušeností vašeho politického 

klubu nejvíce problematická a co by mohlo pomoci ke zlepšení situace? 

Chybí vnitřní městský okruh
Z hlediska automobilové dopravy je 

zásadním nedostatkem absence vnitř-
ního městského okruhu (Ford-Novo-
městská-Jamská-OC Brněnská). Ten by 
odvedením části místní dopravy pomohl 
situaci na náměstí a u polikliniky ( Jam-
ská-OC Brněnská již před realizací, dále by 
měla následovat část Wonkova-Neuman-
nova). Kritickým místem je i úzký most na 

silnici I. třídy v Zámku a absence možné objízdné trasy. Řešením je vybu-
dování alespoň části obchvatu města: Tokoz – výpadovka Brodská. Také 
vybudování části obchvatu Brněnská - Jihlavská s okružní křižovatkou jistě 
přinese zlepšení. Cyklistům chybí propojení většiny sídlišť cyklochodníky s 
centrem. Závěrem lze konstatovat - mnohé se již podařilo, ale velké investice 
nás ještě čekají.

Zmatky a kolony nezmizely
Generel je důležitý, ale stále jenom ana-

lytický a koncepční materiál možného 
řešení dopravy města. Praktické problé-
my s automobilovou, cyklistickou a hro-
madnou dopravou nebo dopravou pěších 
neřeší. Je to jen nástroj, který nám může 
při řešení různé mobility ve městě pomo-
ci. 

Jsme rádi za jeho postupný vznik a 
podpořili jsme ho. Neměl by se ale stát 

pouhou výmluvou pro vlastní řešení nebo často i neřešení dopravy v praxi. 
Podobně jako to bylo s úpravou řízení dopravy nyní. Ta se zatím nepovedla. 
Komplikuje všem řidičům průjezd městem, vznikají kritické situace, zmatky 
a kolony nezmizely. Starosta slibuje plynulejší provoz a vyhodnocení dat do 
konce září. Nezbývá tedy než doufat, že investované peníze přispějí k lepší 
mobilitě a vše se bude postupně znovu korigovat a zlepšovat. Určitě se bude-
me na zastupitelstvu ptát na analýzu dopravy a konkrétní opatření pro zlep-
šení používaného nového systému řízení.

Metoda „zkusmo“ mění léta zažité
Doprava byla jedním z prioritních cílů 

prakticky všech politických stran a hnu-
tí kandidujících v komunálních volbách. 
Jsme v polovině volebního období, a tak 
si můžeme zrekapitulovat, jaká je skuteč-
nost. 

Někteří slibovali obchvat, ačkoliv na 
jeho výstavbu nemají vliv ani peníze. Za 
šest let nevznikla ve městě jediná nová 

komunikace, která by „naředila“ stále rostoucí dopravu. Další slibovali nová 
parkovací místa, a místo toho při rekonstrukci Nádražní ulice jejich počet 
snížili. Tři hlavní křižovatky vybavili „chytrými semafory“, a po 50 letech 
změnili režim i zvyky ježdění na těchto křižovatkách, aniž by měli hotovou 
analýzu dopravní zátěže (generel dopravy). Takže metodou tzv. zkusmo 
budou měnit léta zažité a pro pohyb po městě zásadní nastavení. Pro zlepše-
ní dopravy ve městě je třeba, aby vedení radnice začalo koncepčně plnit své 
předvolební sliby a místo sbírání dalších politických funkcí se věnovali plně 
městu.

Obchvat není až tak nereálný
Nejdůležitějším krátkodobým cílem 

v oblasti dopravy je řešení parkování. 
Nejenom v sídlištích, ale i v expono-
vaných místech, kterými jsou náměstí, 
sportoviště, prostě místa, kde se sjíždí 
mnoho vozidel. 

Generel dopravy by mohl na toto čás-
tečně odpovědět, i když i bez něj víme, 
že nejlepším řešením by byly na těchto 

místech parkovací domy. Je to ale zároveň řešením nejdražším. Dalším z krát-
kodobých cílů je dokončení části obchvatu propojením silnic Brněnská a Jih-
lavská. Stavba by měla proběhnout v roce 2021 – 2022. Diskutovaný obchvat 

kolem Starého dvora, který by mohl vyřešit zejména nákladní dopravu, není 
zase až tak nereálný. V současné době probíhá posuzování vlivu na životní 
prostředí tohoto záměru a podle jeho výsledků budeme usilovat o to, aby se 
obchvat realizoval a z našeho města se stala klidnější zóna s pohodlným byd-
lením. 

Věřím, že generel vyhodnotí také naše cyklotrasy a nabídne jejich další roz-
voj. Slibuji si i vyhodnocení zvýšení bezpečnosti v našem městě např. návr-
hem nových odbočovacích pruhů, doporučení vybudování nových chodníků 
či dokončení a navázání těch starých. Věřím, že Generel dopravy doporučí 
zpracování pasportu bezbariérových tras pro naše potřebné spoluobčany.

Pomůže kombinace přístupů
Je to jednoznačně tzv. doprava v kli-

du, tedy parkování. Dnes problém 
všech měst v Česku. Od sametové 
revoluce v roce 1989 se zvýšil počet 
aut na 2,5násobek. V roce 2019 bylo u 
nás 5,9 milionu aut, před 30 lety o 3,5 
milionu méně. V domácnostech jsou 
dnes mnohdy dvě nebo více aut. Co s 
tím? Na to má právě odpovědět gene-

rel dopravy. Pravděpodobných řešením bude kombinace více přístupů. Zave-
dení rezidenčních karet, kdy Žďáráci budou zvýhodněni před nerezidenty, 
zónování a zpoplatnění, výstavba dílčích parkovacích ploch, v exponovaných 
lokalitách ideálně parkovací dům. Tam ale záleží, jak by taková stavba vychá-
zela ekonomicky, vyžadovala by nejspíš zapojení soukromého kapitálu. Pro-
blém parkování vlastně tkví v tom, že ideální parkovací místo je přesně před 
vchodem do čehokoliv, kde během dne potřebujeme být, je rezervované jen 
pro nás a je úplně zadarmo.

Cyklistům chybí bezpečný průjezd 
Z hlediska dopravy ve městě je beze-

sporu nejdůležitější oblastí páteřní prů-
jezdní komunikace přes náměstí a ve 
směru na Jihlavu ulice Jihlavská, kde 
stále víc chybí řešení křižovatky s ulicí 
Chelčického. V linii průjezdu náměstím 
(a centrem města obecně) je stále neře-
šena otázka přepravy cyklistů, dostat se 
na kole, navíc třeba s rodinou s malý-

mi dětmi ze Žďáru 7 na cyklostezku směrem na N. Veselí, je do značné míry 
horor. Současný pokus o řešení situace průjezdu městem rekonstrukcí tří 
světelných křižovatek je zatím v oblasti počátečních zkoušek a podle účastní-
ků provozu nikterak zatím ke zrychlení dopravy nepřispěl.

Usilujeme o místní propojky
Doprava je v našem městě skloňová-

na ve všech pádech. Proto chceme zlep-
šit dopravní situaci např. i zpracováním 
dopravního generelu, který bude pomocí 
důkladné analýzy podkladem pro navržení 
komplexního systémového řešení. 

Samozřejmě nejlepším a radikálním řeše-
ním by bylo vybudování obchvatu měs-
ta, se kterým dlouhodobě počítá územní 

plán. Neustále pokračujeme v tlaku na Ředitelství silnic a snažíme se pře-
svědčit tuto státní organizaci o výstavbě. Vlastními silami se snažíme doprav-
ní situaci co nejvíce zlepšit a zpracováváme projekty na větší propojení míst-
ních komunikací uvnitř města, např. propojením ulic Novoměstská a Jamská 
(průmyslová zóna), Jamská a Brněnská a oprava Vodárenské ulice pro spoje-
ní s ulicí Wonkova. Věřím, že během pár měsíců bude mít město koncepční 
materiál s návrhem odborného řešení, který bude řešit všechny typy dopra-
vy a který bude zpracován na podkladě získaných informací z mnoha zdrojů, 
mj. i z názorové mapy.

Generel mohl ukázat jiné možnosti
Je jistě dobře, že město zpracovává 

generel dopravy a zajímá se o názory 
občanů. Uniká mi však logika toho, že 
prvním krokem byla výrazná investi-
ce do nových semaforů. Až z genere-
lu by se mohlo ukázat, že možná bude 
vhodnější světelné křižovatky nahradit 
okružními. Bohužel ještě mají přibýt 
další tři semafory na přechodech přes 

hlavní dopravní tepnu, kvůli kterým bude ještě více omezena pěší mobilita. 
Co v našem městě stále chybí, jsou další propojky, které odvedou auta z cen-

tra města (Brněnská-Jihlavská, Brněnská-Jamská, Neumannova-Wonkova 
apod.). Je potřeba ale také myslet na nemotorovou dopravu, tedy pěší a cyklis-
ty. -lko-

Chybí vnitřní městský okruh i parkování

Jan Mokříš,

klub ODS

Vladimír

Novotný,

klub ČSSD

Jaromír

Brychta,

klub

Změna 2018

Ludmila 

Řezníčková, 

klub ANO 2011

Martin Mrkos, 

klub ŽĎÁR- ŽM

Josef

Klement,

klub

KDU-ČSL

Tomáš

Augustýn, 

Koalice TOP 09

a Svobodní
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Nedávno opravená první část 

Nádražní ulice, v úseku od kru-

hové křižovatky k České poště, 

se 20. září dočká neobvyklé 

slavnosti, odhalení Kamenů 

zmizelých. 

� Lenka Kopčáková

Za účasti nejvyšších představitelů 
Federace židovských obcí v ČR do-
jde v ulici k odhalení prvních z cel-
kem 18 Kamenů zmizelých. Nárož-
ní dům u parku (dnes s přízemními 
obchůdky) kdysi patřil židovské 
rodině Lengsfeldových, která zde 
měla podnik na výrobu obuvi. 

V roce 1942, ještě před transpor-
tem do koncentračních táborů, 
Němci soustředili v domě i další 
židovské rodiny ze Žďárska a Jih-
lavska. Nacisté byli ve své eviden-
ci tak důkladní, že zůstal záznam, 
jaké rozměry místností které rodiny 
obývaly. 

Celkem 18 Kamenů zmizelých, 
umístěných postupně v centru, při-
pomene členy rodiny Lengsfeldovy, 
Böhmovy, Kohnerovy, Deutschovy 
a Löwy.

Na žulových dlaždicích budou 
osazeny destičky se jmény těchto li-
dí, včetně dat narození a úmrtí. 

Kameny jsou pro židovskou kul-
turu symbolické. Kámen se řekne 
hebrejsky „even“, což je výraz, kte-
rý sdružuje dvě slova – „af “ a „ben“ 
neboli otec a syn. Kámen tak sym-
bolizuje návaznost generací. To také 
vysvětluje, proč Židé na své hroby 
pokládají kamínky, nikoliv květiny. 

Pátráním po žďárských židovských 
rodinách se zabývá už dlouhé roky 
zdejší rodák Vít Koudela. Občas 
se potkáme v badatelně okresního 
archivu, kde hloubá nad starými lej-
stry a novinami. 

Jak říká, některé židovské rodi-
ny zde žily staletí, ty nejstarší rody 
byly spojeny s palírnou, která stála 
v místě dnešního Domu kultury. 

Na začátku 2. sv. války žila ve Měs-
tě Žďáře necelá padesátka obyvatel 
židovské národnosti, většina rodin 
sem přišla koncem 19. století. Dal-
ší židovské osazenstvo žilo v Zám-
ku Žďáře. V místě dnešního podni-
ku Tokoz byla továrnička na sirky, 
kterou založil Žid Rafael Hochner 
v roce 1855. Jinak měl ještě obchod 
se střižním zbožím v Zámku Žďá-
ře. Měl se co ohánět, byl otcem 13 
dětí. 

Roky pátrá
po zmizelých 

Radnice v rámci letošního 75. 
výročí ukončení 2. sv. války při-
pomene zmizelé židovské rodi-
ny umístěním Kamenů zmizelých. 
„Když sem loni přijela z Izraele vnuč-
ka Lengsfeldových Alizi Mizrachi a 
viděla originály těchto kamenů, byla 
to po ni velká srdeční záležitost,“ uvá-
dí Vít Koudela. 

Při vzpomínkové akci 20. září 
si Žďárští připomenou obyvatele 
z nárožního domu u parku, rodi-
ny bratrů Karla a Jindřicha Lengs-
feldových a také rodinu Böhmovu 
z Jihlavy, která sem byla v roce 1941 
před transportem vytlačena z Jihla-

vy. 
Vít Koudela po žďárských židov-

ských rodinách pátrá již 11 let. 
S židovskou kulturou se seznámil 
při svém působení v izraelské firmě. 

„Postupně jsem zjistil, že o židov-
ských obyvatelích ve Žďáře se mnoho 
neví, přitom žili provázaně s městem. 
S pracovníky Regionálního muzea 
dlouhodobě spolupracujeme, řešíme a 
objevujeme nové zajímavosti,“ přib-
ližuje Koudela. On sám se již podí-
lel na pěti historických publikacích 
v okolí. 

„Jsou to zvláštní pocity, když objeví-
te, jak ti lidé vypadali, poznáte jejich 
příběhy, a také to, jak se vstřícně cho-
vali ke svým zaměstnancům,“ pouka-
zuje badatel.

Je pro něho výzvou téměř z niče-
ho sestavit příběhy skutečných lidí. 
Protože jak se objevují dokumenty, 
navalují na sebe zase další souvis-
losti. 

Měli jedny
z nejvyšších platů

Vít Koudela uvádí příklad Lengs-
feldových. Jak říká, obuvnictví zde 
bývalo nejrozšířenějším řemeslem. 
Však se také Žďáru přezdívalo měs-
to ševců. Rohový dům na nároží 
Nádražní a Sadové ulice si nechal 
začátkem 20. let postavit obuvník 
Salomon Löwy z Jihlavy. Dostal 
rukopis vyhlášeného stavitele Jose-
fa Křeliny. Podnik s názvem Arco se 
stal velmi úspěšným, a než jej Löwy 
v roce 1926 převedl zpět do Jihlavy, 
zaměstnával na 200 lidí ze Žďárska 
a Moravskobudějovicka.

V roce 1929 od něho koupil budo-
vu židovský podnikatel Karel Leng-
sfeld z Humpolce. I on byl známý 
obuvník a objekt dostavěl o obyt-
né patro, kde Lengsfeldovi bydle-
li a měli kanceláře. Dílny a skladiš-
tě zůstaly v suterénu. Podnik měl 
pobočky i na dalších třech místech 
Vysočiny. Lengsfeld vyráběl hlav-
ně bagančata, polovysoké holínky a 
nepromokavé boty z juchtoviny. 

„Firmu vedli bratři Karel a Jindřich 
a měli asi 60 zaměstnanců, z toho 30 
stálých a někteří pracovali doma. Po 
stránce obratu patřila k největším fir-
mám ve Žďáře,“ říká Vít Koudela s 
dodáním, že Lengsfeldovi zaměst-
nanci měli jedny z největších platů 
ve městě. 

„V dílně u Karla Lengsfelda si ženy 
při práci zpívaly. Když šel okolo, byl 

rád. Věděl, že při práci si zpívá ten, 
kdo je v pohodě,“ míní badatel. 

Jindřich se činil v Praze jako 
obchodní zástupce a Karel vedl 
výrobu ve Žďáře a domlouval zahra-
niční kontakty.

Pak byl ale podnik „arizován“. To 
znamená, že se dostal pod okupač-
ní správu. 

Za popravu
syna musel zaplatit

Vít Koudela již nějakou dobu sbí-
rá fotografie členů zdejších židov-
ských rodin. „Fotky Lengsfeldových 
manželek se nedochovaly, ale mám 
snímky obou jeho dcer, které přežily. 
Jedna utekla do zahraničí a druhá 
přežila koncentrák,“ vysvětluje bada-
tel s tím, že Karel Lengsfeld ješ-
tě v Humpolci ovdověl a oženil se 
znovu. 

Ty nejzajímavější snímky ovšem 
badatel získal z Izraele, mezi nimi i 
snímek Karla Lengsfelda. „Byl hod-
ně poškozený, poslala mi jej jeho vnuč-
ka,“ uvádí a líčí rodinný příběh. 

Lengsfeldova dcera Zdenka (z 
prvního manželství) se v roce 1941 
rozhodla s manželem Jaroslavem 
Svobodou utéci do Palestiny a pře-
mlouvali i tatínka, aby šel s nimi. 
Ale on zůstal... Jindřich s manžel-
kou i dcerou byli ze svého pražské-
ho bydliště deportováni do koncen-
tračního tábora, kde byli usmrceni. 

Existuje válečný snímek od foto-
grafa Viléma Frendla (kolem roku 
1941), na němž je krom výstavby 
železničního viaduktu u Malého 
lesa zachycen občan Lengsfeld, kte-
rému Němci zabavili továrnu a on 
jako dělník pracoval na stavbě via-
duktu.

Karlova syna Kvida nacisté ke 
konci 41. roku chytili a zlikvidova-
li v koncentračním táboře. „A než 
šel on sám do koncentráku, už dostal 
zprávu, že jeho syn nežije, a ješ-
tě musel zaplatit za dobu věznění a 
synovu popravu,“ demonstruje his-
torik nacistickou krutost. V domě 
pak byl ubytován oddíl německé 
vojenské policie, která město opus-
tila 7. května 1945. 

Žďárské
židovské rodiny

V minulých letech městští his-

torici spolu s Vítem Koudelou 
připravili výstavu s názvem Zmi-
zelí sousedé, provázenou dosud 
neznámými snímky a dokumenty. 
Z obrázků shlíží spokojení žďárští 
měšťané. Kdyby jen tušili, co při-
jde...

Vít Koudela si vyrobil panely, kte-
ré využívá pro besedy na základ-
ních a středních školách. „Když 
se žáci učí o židovské kultuře, chci, 
aby se dozvěděli konkrétní příběhy. 
Aby věděli, jak tyto rodiny žily a čím 
se živily. Mnozí žďárští Židé velmi 
aktivně stáli ve vedení a kultuře naše-
ho města,“ poukazuje Koudela.

Na mysli má všechny ty členy 
Sokola, pěveckého spolku Svato-
pluk či divadelního souboru Sáza-
van. Někteří Židé se počátkem 20. 
století podíleli na zakládání diva-
dla. Známými divadelníky ve Žďá-
ře byli Inwaldovi. Hynek Inwald 
měl na náměstí obchod se střižním 
zbožím a oděvy. Měli dceru a syna. 
Dívka Hilda válku přežila v ilega-
litě, syna Ottu nacisté zlikvidova-
li drastickou popravou - rozřezá-
ním na pile, sestra musela přihlížet. 
Odnesla to doživotními depresemi.

Někteří žďárští Židé stáli ve vede-
ní města. Karel Lengsfeld byl zastu-
pitelem města a např. Samuel Stern 
(z dnešního Modrého domu) byl 
městský radní. 

I když se žďárské židovské rodi-
ny aktivně zapojovaly do kulturní-
ho a společenského života města, 
udržovaly svoji tradiční kulturu. 
Přímo v Modrém domě byla židov-
ská modlitebna. Rodiny dodržova-
ly judaistické svátky a tradice. 

Vít Koudela má ze svého pátrá-
ní ještě jeden poznatek, který ales-
poň ve Žďáře vyvrací obecné rčení 
o Židech. „Sousedům v nouzi žďár-
ští Židé půjčovali na mnohdy nižší 
úrok než samotná banka. V malém 
městě si sousedé tzv. viděli do talíře a 
pomáhali si,“ dodává badatel. 

Fotografická výstava o židov-
ských rodinách bude v rámci odha-
lení Kamenů zmizelých k vidění 
na Staré radnici. „Nyní s historiky 
a zástupci města jednáme o doplnění 
jmen obětí 2. sv. války na Památník 
padlých v parku U Ivana. Řádově tu 
chybí 50 jmen, z toho 35 osob židov-
ského původu a 15 katolíků,“ uzavírá 
Vít Koudela.  Více čtěte na str. 12

LENGSFELDOVA továrna za první republiky. V místě dnešní kruhové křižovat-
ky byl parčík s fontánou. Foto: archiv RM, V. H.

Ve Žďáře odhalí Kameny zmizelých

KAREL LENGSFELD
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Dopad novely zákonů na družstva 
a společenství vlastníků

V letošním roce došlo k 
novelizaci dvou zákonů, které 
se bezprostředně dotýkají jak 
bytových družstev (dále jen 
„družstvo“) tak i společen-
ství vlastníků jednotek (dále 
jen „SV“). Tím prvním je 
Občanský zákoník (dále jen 
„OZ“), který byl novelizován 
vydáním zákona č. 163/2020 
Sb., který nabyl účinnosti 
již 1.7.2020. Druhým je pak 
Zákon o obchodních korpo-
racích (dále jen „ZOK“), kte-
rý byl novelizován zákonem 
č. 33/2020 Sb. a tento nabý-
vá účinnosti až k 1.1.2021. 
Obě novely se dotýkají jak 
družstev, tak SV, a bude na 
ně třeba reagovat především 
změnou stanov obou subjek-
tů, a to nejdéle do konce roku 
2021. Družstvo pro domy ve 
své správě připraví nezbyt-
né podklady k projednání na 
členských schůzích družstev 
a na zasedáních SV tak, aby 
nejdéle na podzim roku 2021 
byly tyto materiály projed-
nány a schváleny. Obě nove-
ly by měly alespoň částečně 
řešit některé problémy, které 
vyvstaly v souvislosti s novou 
právní úpravo po vstoupení v 
platnost nového OZ a ZOK. 
V tomto článku vám poskyt-
neme některé informace o 
hlavních změnách, ke kterým 
dochází.

Pokud jde o družstva, zde 

změny vychází jak z novely 

ZOK, tak i z novely OZ. K 

těm hlavním změnám patří 

především:

• Od 1.7.2020 lze opět přijí-
mat změny stanov družstva v 
části týkající se užívání družs-
tevního bytu nadpoloviční 
většinou přítomných členů 
respektive delegátů 
• U bytových družstev, kde 

působnost členské schůze 
částečně nebo zcela vyko-
nává shromáždění delegátů, 
musí být od 1.7.2020 zpří-
stupněna členům informační 
deska družstva i prostřednic-
tvím internetových stránek
• Bude-li družstvo po 

1.7.2020 svolávat člen-

skou schůzi, respektive 
shromáždění delegátů (dále 
jen „SD“), nemusí již pozván-
ku uveřejňovat na internetu, 
pokud toto pravidlo nemá 
uvedeno ve stanovách. Bude-
li je svolávat po 1.1.2021 
a bude-li se zde projedná-
vat účetní závěrka družstva, 
je třeba dbát na to, aby byla 
účetní závěrka členům k dis-
pozici alespoň 15 dnů přede 
dnem konání členské schů-
ze či SD v sídle BD nebo 
na jiném místě určeném v 
pozvánce. Členům může být 
zasílána pozvánka na schů-
zi elektronicky, pokud s tím 
vysloví souhlas
• Bude-li po 1.7.2020 

družstvo požádáno členem o 
vydání opisu ze seznamu čle-
nů, nelze mu již vydat infor-
mace o ostatních členech, 
pokud nebude mít družstvo 
jejich písemný souhlas s 
úředně ověřeným podpisem 
nebo pokud člen prokazatel-
ně nedoloží právní zájem na 
takové informaci
• Bude-li po 1.7.2020 

družstvo požádáno o souhlas 
s podnájmem, musí vyjádřit 
svůj případný nesouhlas do 1 
měsíce. Jinak se má bez ohle-
du na úpravu ve stanovách 
podnájem za schválený
• Bude-li člen orgánu 

družstva po 1.1.2021 odstu-
povat z funkce, musí počítat 
s tím, že mu výkon funkce 
skončí po delší době, než je 
k dnešnímu dni uvedeno ve 
stanovách

Pokud jde o společen-

ství vlastníků, týká se jich 

novela OZ, a to především 

v těchto oblastech:

• Zákonné předkupní právo 
spoluvlastníků, se s účinnos-
tí od 1.7.2020 ruší, a to až na 
výjimky, např. při spoluvlast-
nictví založeného pořízením 
pro případ smrti
• Platilo, že pro změnu pro-

hlášení vlastníka byl potřeb-
ný 100% souhlas vlastníků 
všech jednotek. Novela při-
náší z tohoto stávajícího pra-
vidla výjimky, a to tak, že ke 

změně prohlášení postačí 
souhlas většiny hlasů všech 
vlastníků jednotek, týká-li se 
změna:

a) společných částí, při kte-
ré se nemění velikost podí-
lu na společných částech, 
nejde-li o části ve výlučném 
užívání vlastníka jednotky,
b) účelu užívání bytu na 
základě žádosti jeho vlastní-
ka, nebo
c) pravidel pro správu domu 
a pozemku a užívání společ-
ných částí, jsou-li určena v 
prohlášení.
Novela zároveň přináší 

možnost „přehlasovaných“ 
vlastníků jednotek obrátit se 
na soud ohledně přezkumu 
takové změny prohlášení, kdy 
soud je oprávněn svým roz-
hodnutím uspořádat poměry 
na domě
• Novela se týká i ustanove-

ní o možnosti nařídit prodej 
jednotky toho vlastníka, kte-
rý i přes písemnou výstrahu 
porušuje své povinnosti způ-
sobem podstatně omezujícím 
nebo znemožňujícím výkon 
práv ostatních vlastníků jed-
notek. Takovému vlastníko-
vi je nutno poslat alespoň 30 
dnů před podáním návrhu na 
soud písemnou výzvu s upo-
zorněním na následky neu-
poslechnutí této výzvy.
• Novela rovněž jasně sta-

novuje, že při převodu vlast-
nického práva k jednotce 
přecházejí s jednotkou na 
nabyvatele dluhy převod-
ce vůči osobě odpovědné za 
správu domu na příspěvcích 
na správu domu a pozem-
ku a na plněních spojených 
nebo souvisejících s užívá-
ním bytu a zálohách na tato 
plnění, měl-li je a mohl-li je 
nabyvatel zjistit. Za dluhy, 
které na nabyvatele jednotky 
přešly, ručí převodce osobě 
odpovědné za správu domu. 
Je proto důležité si vždy před 
uzavřením kupní, darova-
cí či jiné smlouvy o převodu 
vlastnického práva k jednotce 
vyžádat potvrzení SV (cestou 
smluvního správce) o dluzích 
a dalších závazcích, které jsou 

s jednotkou spojeny
• Povinné založení SV bude 

nově u domu s nejméně pěti 
jednotkami, z toho čtyři musí 
být ve vlastnictví různých 
osob (dosud stačilo vlastnic-
tví pouze tří různých osob). 
K přijetí stanov nově již 
nebude třeba souhlas všech 
vlastníků, ale pouze většiny 
hlasů všech jednotek 
• Pokud jde o další změny 

týkající se rozsahu práva a 
povinností vlastníka, dochá-
zí ještě k zavedení povinnos-
ti vlastníka jednotky, který 
je povinen předem oznámit 
osobě odpovědné za správu 
domu stavební úpravy v bytě 
a dále také podnikání nebo 
jinou činnost v bytě, která 
může vést k narušení obvyk-
lého klidu a pořádku v domě 
na dobu nikoli přechodnou
• Změnou zjednodušující 

fungování společenství vlast-
níků je zavedení možnosti 
náhradního shromáždění pro 
případ, že by se původně svo-
lané sice sešlo, ale nebylo by 
usnášeníschopné. Náhrad-
ní shromáždění (se stejným 
programem) bude usnášení-
schopné v případě přítom-
nosti vlastníků jednotek, kteří 
mají alespoň 40 % všech hla-
sů. Možnost konání náhrad-
ního shromáždění musí 
zakotvovat stanovy. Vedle 
náhradního shromáždění se 
může o věcech, které byly na 
programu svolaného a neu-
skutečněného shromáždění, 
rozhodnout též zápisem per 
rollam.
• Zák. č. 163/2020 Sb. 

neobsahuje přechodná usta-
novení, která by ukládala lhů-
tu pro přizpůsobení stanov 
společenství vlastníků nove-
le. Platí ale, že ta ustanovení 
stanov společenství vlastníků, 
která by po 1. 7. 2020 odpo-
rovala donucujícím ustano-
vení tohoto zákona nelze 
použít a musí být postupo-
váno v souladu s novelizova-
ným zněním zákona.

Ing. Zdeněk Štursa 

předseda představenstva



S novým školním rokem 2020/2021 
začínají v ČR platit nadčasová vládní 
pravidla pro situace související s epi-
demií covid-19. 

Prvním materiálem jsou manuály 
pro fungování škol, které ještě v srpnu 
představili ministr školství Robert Pla-
ga a ministr zdravotnictví Adam Voj-
těch v doprovodu hlavní hygieničky 
ČR Jarmily Rážové. Manuály obsahují 
hygienickou a pedagogickou část.

Školy budou 1. září vstupovat do 
standardního provozu s důrazem na 
zásady osobní hygieny a časté větrání 

tříd. Manuál je navázán na tzv. sema-
for ministerstva zdravotnictví, který 
mají ředitelé sledovat. Na roušky do-
jde operativně při případném zhorše-
ní situace v regionu. Pokud se ve škole 
objeví pozitivní žák či učitel, přísluš-
ná KHS po epidemiologickém šetře-
ní v ohnisku nákazy vydá rozhodnutí 
o karanténě a o přijetí protiepidemic-
kých opatření. Jeden nakažený nemusí 
nutně znamenat uzavření celé školy. 

Distanční výuka
Novela školského zákona zavá-

dí tzv. distanční výuku, kterou ve 
zrychleném režimu schválila Sně-
movna. Distanční výuka se nově sta-
la součásti povinné školní docházky 
a bude platná i při jiných krizových 
opatřeních, třeba během živelních 
pohrom. Formu výuky na dálku 
musí škola přizpůsobit podmínkám 

žáka. 
Informační a komunikační techno-

logie (ICT) ve školách posílí vládní 
injekce ve výši 1,3 mld. Kč. Prostřed-
ky jsou kromě učitelů určeny také žá-
kům, kteří nemají možnost dálkové-
ho vzdělávání v domácím prostředí. 
Manuál pro školy najdeme na strán-
kách Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy. -lko-

Vládní manuál pro školy platí od září

Školní rok 2020/2021 začíná v úte-
rý 1. září ve všech základních, střed-
ních, základních uměleckých školách 
a konzervatořích. 

Zde je přehled volných dnů v rámci 
školního roku:

Po 28. 9. Den české státnosti 

St 28. 10. Den vzniku samostatné-

ho Československého státu

Čt 29. a pá 30. 10. Podzimní 

prázdniny

Út 17. 11. Den boje za svobodu a 

demokracii   

St 23. 12. - ne 3. 1. 2021 Vánoční 

prázdniny

Pá 29. 1. Pololetní prázdniny

Po 1.2. – ne 7. 2. Jarní prázdniny 

na Vysočině

Čt 1.4. – po 5. 4. Velikonoční 

prázdniny 

Čt 1. 7. - út 31. 8. Letní prázdniny.

 -lko-

Prázdniny a svátky

STRANA 8 Kroužky, sport, škola ŽN - ZÁŘÍ 2020

www.BASKETZDARNS.czPŘIDEJ SE K NAŠÍ SMEČCE!

776 286 428, info@basketzdarns.cz

ZAMIŘ VÝŠ, POJĎ HRÁT

BASKETBAL
BASKETBALOVÝ KLUB BK VLCI ŽĎÁR
ZVE DO SVÝCH TÝMŮ HOLKY A KLUKY, KTEŘÍ MÍŘÍ VÝŠ

MINIŽÁCI / MINIŽÁKYNĚ*

basketbalová hala BK, Komenského

* samostatné dívčí skupiny v minižkovských kategoriích

(nar. 2009 - 2011)

POHYB, ZÁBAVA, KAMARÁDI, BASKETBAL, ZÁŽITKY

KLUBOVÉ PŘÍPRAVKY A POHYBOVÉ KROUŽKY
na ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZŠ KOMENSKÉHO
(1.třída, 2.+3. třída)

ZŠ ŠVERMOVA
(1. třída, 2.+3. třída)

ZŠ PALACHOVA
(1. třída, 2.+3. třída)

BASKETBALOVÝ KLUB

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

#BASKETZDAR
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V úterý 1. září se žáci a studenti 
vrací do lavic. Ředitelům žďárských 
základních škol ŽN položily dvě 
aktuální otázky, na něž přinášíme 
jejich odpovědi. 

1. Po nedávných zkušenostech 

s uzavřením škol jste jistě pro-

mýšlel variantu pro případ, že by 

i v novém školním roce došlo ke 

zhoršení nákazové situace v našem 

městě a regionu.

Jaké cenné zkušenosti z jarní 

pandemie by vaše škola využila?

2. Loňské uzavření škol se nej-

spíš na znalostech žáků projeví. 

Ty ale mají tvořit základ vědomos-

tí pro výuku v dalším ročníku. Jak 

se s případnými nedostatky popa-

sujete?

S cennými zkušenostmi 
chceme pracovat

� Mgr. Ivo Kuttelwascher,
  ZŠ Komenského 6

1. Z mého pohledu je nejvíc 
potěšující zjištění, že naše vzájem-
ná spolupráce mezi školou a rodi-
nou funguje, je ochota všech učit 
se nové věci, je ochota naslouchat 
a je ochota i se smíchem přijmout, 
když se něco nepodaří. Že se rake-
tovým tempem zlepšily IT doved-
nosti nás všech. A to je nesmírně 
cenné do budoucna, určitě nene-
cháme takový model spolupráce 
bez dalšího využití. 

Vytvořili jsme vzdělávací pro-

středí, které funguje na všech zaří-
zeních, která je možné připojit na 
internet. Protože máme od učite-
lů a rodičů náměty pro jejich další 
využití, jedná se evidentně o smys-
luplnou platformu. Můžeme na 
podzim například zadávat domácí 
úkoly, zadávat práce pro děti, kte-
ré třeba z důvodu nemoci nemo-
hou navštěvovat výuku, prezen-
tovat plány učiva, komunikovat s 
využitím videa. Tím výčet nekon-
čí, obzory neustále rozšiřujeme.

2. MŠMT vydalo materiál, kte-
rý tuto problematiku řeší. Uči-
vo stěžejních předmětů M, Čj, Aj 
budeme „dohánět“ na podzim v 
plném rozsahu, v ostatních před-
mětech v rozsahu minimálních 
výstupů, čili proběhne výběr nej-
důležitějšího učiva, a to se bude 
realizovat. Protože mnoho žáků v 
období distanční výuky pracovalo 
celkem pilně, tak věřím, že skluz 
doženeme. Dá se to zvládnout, 
vzpomeňme na dřívější „uhelné 

prázdniny“, tenkrát ani internet 
nebyl, a přesto ti, co tenkrát chodi-
li do školy, dnes úspěšně léčí, vyna-
lézají, pilotují letadla… Zvládne-
me to.

Chodit do školy
je prima věc 

� PaedDr. Jaroslav Ptáček,
   ZŠ Švermova 4

1. Jarní pandemie nás ujistila 
o tom, že pedagogové školy jsou 
flexibilní a vynalézaví a že jim na 
žácích opravdu záleží. Osvědči-
ly se vlastní třídní webové strán-
ky, probíhala komunikace pro-
střednictvím e-mailů, konzultace 
s využitím sociálních sítí, on-line 
komunikačních nástrojů i formou 
osobních setkání. 

Naši školu navštěvuje velké 
množství žáků, přistupujeme k 
různým preventivním opatřením, 
vybavení ochrannými pomůckami 
a dezinfekčními prostředky, nabíd-
kou přestávek venku na pozemku 
u školní zahrady a ve sportovním 
areálu. Na poslední srpnový týden 
je zajištěno školení technické pod-
pory pro pedagogické pracovní-
ky, efektivní využití modulu pro 
komunikaci s rodiči a žáky a jiné. 

2. Žáci i rodiče nám potvrdili, že 
sebelepší alternativní komunikač-
ní nástroj nemůže nahradit partu 
kamarádů ve třídě a osobnost uči-
tele.  (Pokračování na str. 10)

VZPOMÍNKA na konec minulého školního roku v rouškách. Ty zatím žáci nosit 
nemusí. Roušky by je ale nejspíš neminuly, pokud by se na covid-semaforu našeho 
regionu ukázala žlutá či červená. Foto: Lenka Kopčáková

Léto končí a rozezní se školní zvonek
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(Dokončení ze str. 9)
Škola má k dispozici potřebné 

pomůcky, vybavení odborných 
učeben, dílen, počítačových tříd, 
interaktivních tabulí a množství 
manipulačních pomůcek pro žá-
ky se SVP. Žáci a jejich rodiče 
nám dali za pravdu, že vlastně 
chodit do školy je prima věc. 

V září zjistíme úroveň znalos-
tí žáků ve třídách v jednotlivých 
předmětech a podle toho budou 
přesně upraveny obsahy vzdělá-
vacích plánů třídám „na míru.“ 

Důležité je zvolit 
podstatné učivo 

� Miroslav Kadlec,
     ZŠ Komenského 2

1. Chci věřit, že plošné zavírání 
škol neproběhne, a zatím nemám 
k dispozici pokyny z MŠMT, kte-
ré mohou změnit plány pro pří-
padnou distanční výuku (v době 
uzávěrky ŽN). 

Nejvýhodnější je výuka ve ško-
le. A to nejen pro žáky a učitele, 
ale i pro rodiče. Využili bychom 
princip výuky na webu včetně 
využití osvědčených příkladů 
dobré praxe jednotlivých uči-
telů. Byla by i možnost vyzved-
nout si materiály ve škole. Pokud 
by to bylo možné, tak alespoň 
omezená výuka nebo konzultace 
pro určitý počet žáků. Důležité 
je také stanovit si základní učivo 
a způsob hodnocení. Distanční 

výuka by byla na rozdíl od jara 
pro žáky povinná.

2. V září a říjnu se chceme sou-
středit na zjištění stavu znalostí 
a dovedností žáků, zopakování a 
případně vysvětlení učiva z doby 
uzavření škol. Nejdůležitější je 
zaplnit případné mezery hlavně v 
předmětech, kdy probíraná látka 
úzce navazuje na další látku. 

Speciálně to platí pro matemati-
ku, český jazyk a cizí jazyky. Bude 
to klást nároky nejen na učitele a 
žáky, ale i na rodiče. Důležité je 
společný postup školy a rodiny. 
Na druhou stranu není podstatné 
vše dohnat ve všech předmětech. 
To není možné. Proto je důležité 
zvolit to podstatné učivo. To pro-
bírali a budou probírat pedago-
gové v předmětových komisích a 
metodickém sdružení.

Bude co procvičovat
a dohánět

� Ivan Vítek,
    ZŠ Palachova 35

1. Během jarního uzavření škol 
jsme se všichni museli rychle při-

způsobit nové organizaci výuky 
na dálku. Začali jsme využívat 
komunikační aplikace i pro sku-
tečné on-line hodiny a vytvářet 
a používat interaktivní výukové 
materiály a testy v aplikaci Edu-
Page. 

Žáci v této nové situaci nebyli 
pouze pasivními příjemci infor-
mací, ale museli se naučit nové 
poznatky nejen vyhledat, ale dále 
je i zpracovat a aktivně využít. 
Přes nezpochybnitelné výho-
dy moderních technologií je ale 
zřejmé, že osobní kontakt mezi 
žáky a učiteli je velice obtížně 
nahraditelný.

2. Přes veškerou snahu uči-
telů, žáků i rodičů bude jistě v 
novém školním roce co dohá-
nět. Soubor pedagogicko-organi-
začních informací na školní rok 
2020/2021 vydaných MŠMT 
umožňuje upravit rozvržení 
vzdělávacího obsahu mezi roční-
ky tak, aby bylo možné se v hlav-
ních vyučovacích předmětech 
vrátit k učivu, na jehož procviče-
ní a upevnění nebyl v distanční 
výuce dostatečný prostor. 

Začátek školního roku proto 
budeme věnovat zejména zjišťo-
vání úrovně dosažených výstu-
pů u jednotlivých žáků a tomu 
následně přizpůsobíme opako-
vání s individuálně zaměřeným 
procvičováním a upevňováním 
učiva. -lko-

Některé školy 
přivítají žáky

v novém
V novém školním roce 2020/2021 

bude v městských školách otevřeno cel-
kem 11 školních tříd, včetně speciální 
třídy v ZŠ Komenského 6, kde nastoupí 
11 žáků.

Do lavic usedne 207 prvňáčků, pro 
které má město připravený drobný 
dárek. „Jaký, to si nechám jako překvape-
ní,“ usmívá se místostarosta pro školství 
Josef Klement. 

Během léta se některé opuštěné škol-
ní budovy dočkaly modernizace a práce 
na pár místech finišovaly ještě koncem 
prázdnin. 

„ZŠ Komenského 2 se dočkala výmě-
ny podlahy na celém jednom patře. Je 
navrženo přidělení krajské dotace ve výši 
240 tis. Kč pro tuto školu, na výměnu svě-
tel ve sportovní hale,“ říká místostarosta 
Klement s tím, že práce musí být prove-
deny do konce roku. 

Výměny osvětlení se dočkala i tělo-
cvična ZŠ Komenského 6, kde došlo 
také k výměně elektroinstalace. „Na pře-
lomu srpna a září bude na této škole zahá-
jena rekonstrukce dvora a stavba venkovní 
učebny,“ informuje místostarosta. 

Zejména pro provoz venkovního spor-
tovního areálu u ZŠ Švermova budou 
sloužit nová WC. „Celková rekonstrukce 
toalet běží i v Mateřské škole na ul. Van-
čurova. V rámci úprav bude instalováno 
zařízení, které částečně umožní využívání 
dešťové vody,“ vysvětluje Josef Klement. 
Investice z rozpočtu města činí téměř 12 
mil. Kč.  -lko-

Kantoři začnou pilovat
slabiny z loňska

Léto končí a rozezní se školní...
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Od letošního července řídí žďár-
skou dopravu na křižovatkách 
moderní semafory a signalizace na 
světelných přechodech. 

Do konce letošního září běží zku-
šební provoz nového systému, který 
pak město s dopravními inženýry a 
policisty vyhodnotí.

Již nyní je patrné, že napomáhá 
plynulejšímu průjezdu zejména po 
silnici I. třídy centrem. 

Ještě před prázdninami, kdy fungo-
valo kvůli výměně provizorní řízení 
křižovatek schválené Policií ČR, se 
Žďár po 14 dní ucpával. Od křižo-
vatky u pojišťovny se tvořily fronty 
aut až na Stalingrad. Nyní již ze Žiž-
kovy ulice tuto křižovatku projede-
me do pár minut.

Jak vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková, radnice začala 
modernizaci semaforů připravovat 
v roce 2018. „Věděli jsme, že musíme 
vytvořit městskou telematiku, která by 
reagovala na zaváděný koncept Smart 
City (strategické řízení města s využi-
tím moderních technologií). Tedy, aby-
chom měli preferenci vozidel MHD a 
časem i Integrovaného záchranného 
systému,“ uvádí místostarostka. 

Kompletní modernizace křižova-
tek potřebovala investici kolem 13 
miliónů Kč a městu se na ni podařilo 
získat dotaci 9,4 mil. Kč. 

Kompletní výměna semaforů včet-
ně podzemních signalizačních zaří-
zení v křižovatkách a na přechodech 
musela proběhnout velmi rychle. 

Začalo se kopat začátkem června a 
koncem července již byly všechny 
moderní semafory osazeny. 

Jsou nastaveny na dynamický pro-
voz. Moderní systém kamer a smy-
ček vidí, který směr se ucpává a je 
potřeba jej pustit dříve. Semafory 
tak dokáží pružně reagovat na změ-
ny v provozu. 

Ještě chybí zelená vlna
„Uvědomujeme si, že zatím 

nemůžeme mít zelenou vlnu, protože 
ještě čtyři přechody v centru nemáme 
řízeny světelnou signalizací. S ohledem 
na průjezdnost budeme muset na těch-
to přechodech instalovat semafory,“ 
informuje Řezníčková.

Odbor komunálních služeb již při-
pravuje projektovou dokumentaci 
na tyto neosazené přechody. Jakmi-
le se zde objeví světelná signalizace, 
bude možné odstranit středové ost-

Výměna semaforů stála kolem 13 miliónů
růvky a vozovku rozšířit.

Jak připomíná místostarosta Josef 
Klement (KDU-ČSL), při dřívějším 
individuálním způsobu řízení měl 
každý semafor svého dodavatele a 
servis byl prováděn jinou metodou, 
takže na problém musel vždy při-
jet konkrétní servisní technik. „Po 
komplexní výměně světelných sema-
forů a signalizací ve Žďáře již mohou 
být spravovány dálkově,“ kvituje mís-
tostarosta podstatnou výhodu.

Starosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM) 
vysvětluje, že po výměně také ma-
jí semafory softwarově i hardwaro-
vě mnohem vyspělejší technologii. 
Dopravní generel pracuje se součas-

nými vstupy a na základě toho vytvá-
ří a navrhuje budoucnost. 

„Žďár je současně plný, protože 
dopravní situaci komplikují tři stav-
by: uzavírka Studentské ulice, stavba 
obchvatu Nového Veselí a uzavírka sil-
nice I/19 v úseku Simtany směrem na 
Havlíčkův Brod,“ konstatuje starosta. 

Dle informace jeho kolegyně Řez-
níčkové je uzavírka Studentské ulice 
povolena do 31. 12 2020. Prodle-
vu způsobil výpadek materiálu na 
výrobu obrubníků a Svaz vodovodů 
a kanalizací soutěžil dodavatele na 
výměnu podzemních sítí. „Budeme 
se snažit uzavírku co nejvíce zkrátit,“ 
slibuje místostarostka.  -lko- 

OSAZENÍ nových semaforů si vyžáda-
lo i zemní práce. 

 Foto: Lenka Kopčáková
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Byť ze starého Žďáru již mnoho 
nezbylo, je tu pár míst spojených 
s židovskými poklady.

Příkladem může být dům na 
nároží nedávno opravené ulice 
Nádražní, který koncem války a 
pak ještě v 50. letech 20. stol. vydal 
svá tajemství. Byl místem ukrytých 
židovských pokladů.

„Kameny zmizelých coby vzpo-
mínka na umučené židovské rodiny 
budou 20. září odhaleny přesně na 
místě, kde byl na jaře 1945 nalezen 
první poklad,“ informuje Vít Kou-
dela, žďárský patriot, který se míst-
ní židovskou kulturou zabývá dese-
tiletí. 

Bylo pár dní před koncem války, 
ale obyvatelé Žďáru ještě v podru-
čí nacistů museli budovat zátara-
sy proti tankům. Najednou objevi-
li pod dlážděním schovaný poklad. 
Dům patřil rodině Lengsfeldově, 
která tu měla za první republiky 
obuvnickou firmu. Majitel firmy 
Karel Lengsfeld nejspíš poklad nar-
ychlo zakopal pod chodník, kam 
dosáhl ze sklepa... Již dávno zahynul 
v koncentračním táboře, když lidé 
trhající dlažbu objevili jeho skrýš. 
„Jenže způsobený rozruch přilákal 
německého dozorce, a ten nálezcům 
ihned schránku zabavil. Samozřejmě 
se poklad ztratil,“ říká historik. 

Druhý nalezený poklad v domě 
patřil nejspíš rodině Böhmově. 

Do války vlastnila v Jihlavě podnik 
s kožešnictvím. 

Při vnitřních úpravách domu 
koncem padesátých let zedníci 
pod dlaždicemi „Böhmovy“ kou-
pelny nalezli další poklad. Poctivě 
jej odevzdali na Městský národní 
výbor. „Byla to malá schránka obsa-
hující šperky. Říká se, že nejmeno-
vaný zástupce ONV poklad použil 
pro osobní účely. Šperky rozdal svým 
milenkám,“ konstatuje Vít Koudela. 

Zlaté příbory
pro Rosu a Wilhelma 

Při rekonstrukci podzemních sítí na 
Žižkově ulici v r. 2006 narazil bagrista 
radlicí o kovovou schránku. Z obávané 
válečné výbušniny se nakonec vyklu-
balo překvapení. Mělo podobu jídelní 
soupravy z pozlaceného mincovního 
stříbra, zdobené rostlinným dekorem. 
Nález získal přezdívku Poklad ze Štá-
nu. 

Jak se později podařilo historikům 

Regionálního muzea ve spolupráci 
s dalšími nadšenci vypátrat, příbory 
byly zhotoveny r. 1892 v Londýně a 
byly svatebním darem pro příslušníky 
významných evropských židovských 
rodů – Rosu Goldschmiedovou, dce-
ru londýnského bankéře, a Wilhelma 
Carla svobodného pána von König-
swarter. Sňatek se uskutečnil 27. dub-
na 1893 v Londýně. S manželi pak 
jídelní sada putovala do Orlických hor, 
kde vlastnili panství Solnice a Kvasiny.

Proč se poklad ocitl v kamnech 
ubohého domku žďárského krejčího 
Ladislava Hromádky, se jen můžeme 
domnívat. Faktem je, že dědicové 
židovského páru v r. 1927 statky pro-
dali Františku Janečkovi a odtud se zla-
té příbory dostaly do rukou syna zakla-
datele slavné automobilky JAWA.

Ladislav Hromádka ze Žďáru se vyu-
čil krejčím ve Vídni a šil pro známé 
osobnosti jako třeba Alfonse Muchu, 
znal se i s Františkem Janečkem. Za 
zhotovené zakázky přijímal vedle 
peněz i „naturálie“. Poté, co byl Janeč-
kovi r. 1950 zestátněn majetek, pozla-
cená jídelní souprava se ocitla ve skle-
pě žďárského domku, zabalená do 
novin z let 1950 - 1951... 

Více o pokladu zjistíme v Regionál-
ním muzeu na Tvrzi, kde je k vidění 
i jeho část. Poklad je totiž archeolo-
gickým nálezem a jako takový byl ze 
zákona odevzdán krajskému Muzeu 
Vysočiny v Jihlavě. -lko-

PŘI STAVĚNÍ zátarasu proti tankům dělníci u sklepního okénka Lengsfeldova 
domu objevili poklad. Německý dozorce jej ihned zabavil. Foto: archiv V. K.

Židovské poklady z domu na nároží

Ve dveřích fotoateliéru v Hor-

ní ulici se objevila nevšedně 

krásná dívka. Přála si velký 

portrét. Nikdy si jej však nevy-

zvedla...Psal se válečný rok 

1942.

� Lenka Kopčáková

Dívku portrétoval Vilém Frendl, 
který později proslul jako žďárský 
válečný reportér. Ale on to tak ve 
své době nebral. Prostě fotil událos-
ti svého města obsazeného vyzbro-
jenou nacistickou armádou. Znač-
ně riskoval. 

Když naše redakce v roce 2005 
připravovala Frendlův medailonek, 
stařičký fotograf i po 65 letech roz-
balil pečlivě uložený portrét a dou-
fal, že pomocí výzvy v novinách jej 
snad předá přímo majitelce nebo 
jejím příbuzným. Muže i v jeho 92 
letech trápilo, že zůstal dlužen za 
zaplacenou službu.

„Objednala si zvětšeninu a vše mi 
zaplatila předem. A když to prý pře-
čká, že si ji vyzvedne, a když nepři-
jde, ať to spálím,“ citoval slova dívky 
Vilém Frendl. Litoval, že při stěho-
vání ztratil knihu objednávek.

Snímky vyšly v Jihlavských listech 
i v Novinách žďárské radnice, ale 
nic se nedělo. Vilém Frendl se kon-
ce příběhu nedočkal. Závěrem roku 
2007 zemřel.

O pár měsíců později drnčí 
redakční telefon. Učitelka ze ZŠ ve 
Velkém Beranově nadšeně ozna-
muje, že její žáci našli spolužačku 
tajemné dívky v projektu Zmizelí 

sousedé.
Tehdy 85letá Vlasta Oraná dětem 

ukázala výstřižek z JL, který roky 
schovávala. Poznala na něm spo-
lužačku přímo z lavice. V roce 1938 
spolu navštěvovaly Odbornou školu 
pro ženská povolání v Jihlavě. Pak 
byli Židé z Jihlavy vytlačeni, proto 
se dívka ocitla až ve Žďáře. Nezná-
má z portrétu se jmenovala Helena 
Böhmová. 

Snad jen náhoda mohla zařídit, že 
zrovna v den setkání naší redakce 
s pamětnicí v beranovské škole – a 
v den odhalení Helenčiny identity, 
tedy 5. června 2008, by měla naro-
zeniny.

Pozvaný jihlavský archivář Ladi-
slav Vilímek však s sebou přine-
sl nemilosrdné dokumenty. Byly 
o transportu Židů, ve kterém pod 
číslem „100429“ figuruje i dívka se 

jménem Böhm Helene a také její 
rodiče a bratr. Cíl transportu - kon-
centrační tábor Terezín a později 
Lublin...

Helena Böhmová zemřela 25. 
května 1942 v plynové komoře. 
Ani jí nebylo devatenáct. Zrodila se 
však Helenčina legenda, o níž infor-
movala i další média. 

Díky tomu měl náš příběh dohru. 
Koncem roku 2010 si jako vždy po 
ránu otevřeli noviny starší manželé 
v Praze. Milující muž předčítal své 
skoro slepé ženě. Po prvních řád-
cích ihned Zuzana Ledererová rea-
govala. Poznala svoji sestřenici. 
Tato 86letá paní byla za svobodna 
Böhmová z Jihlavy. Jediná žijící pří-
buzná Helenky.

Ona i její manžel podobnému 
osudu unikli jen díky iniciativě dán-
ských žen na záchranu židovských 
dětí. Návrat do Jihlavy v roce 1945 
však paní Ledererová těžce odsto-
nala. Sebralo ji hrůzné zjištění, jak 
dopadli její blízcí. 

Smutná kapitola Helenky Böhmo-
vé se v lednu 2011 mohla uza-
vřít. Vnuk žďárského fotografa, 
také Vilém Frendl, předal Zuzaně 
Ledererové portrét z pozůstalosti 
svého dědečka. Pro osudem zkouše-
nou ženu to byl okamžik plný emo-
cí. A i když tvář Helenky nemohla 
vidět, alespoň její portrét pohladila. 

Osudy sestřenic najdete na www.
jihlavske-listy.cz/zn, v naší foto-
galerii z 28. 5. 2019 „Vaše příběhy – 
Neznámá dívka z portrétu“. 

Smutný osud dívky z Frendlova portrétu

TAJEMNOU dívkou z Frendlova portrétu byla Helena Böhmová. My však při-
nášíme jiný snímek Helenky s rodiči, který po válce našla její sestřenice Zuzana 
Ledererová ve věcech, co zbyly po vyvražděné rodině.  Foto: archiv ŽN
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Tipy na babí léto
� Brodění v Brodě

Třetí hromadné setkání recesistů, 
kteří se vydají řekou Sázavou ve sty-
lových pruhovaných plavkách, letos 
zmarnil covid. A tak se Havlíčkobrod-
ské Brodění koná individuálně.

Stačí, když se plavci na břehu zapíší 
na tabulku nebo vyfotí pro důkaz. Pra-
vidla a snímky z historie Brodění zjis-
tíme na netu, po zadání Havlíčkobrod-
ské Brodění.

� Přibyslavské slavnosti Již 29. 
ročník tradiční akce se koná od 9. do 
13. 9. Ojedinělou výstavou svého dru-
hu v ČR je Mlékárenský den v sobo-
tu 12. 9., kdy diváci rozhodnou o udě-

lení Přibyslavského krajáče za nejlepší 
expozici mléčných výrobků.

V rámci Dne evropského dědictví 
bude otevřen kostel Nar. sv. Jana Křti-
tele, středověká štola, městské muze-
um a gotická věž. Pro děti je připraven 
program. V případě vyhlášení ochran-
ných opatření bude akce uzpůsobena 
aktuální situaci.

� Hrnčířský jarmark v Kunštátě. 
Již 28. ročník slavnosti, která přiblíží 
starobylé řemeslo provázející lidstvo 
od věků. Koná se v sobotu 19. 9. v are-
álu Panské zahrady. Letos je jednoden-
ní akcí s volným vstupem, od 9 do 18 
hodin. -lko-

Angličtina a němčina

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 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 služba, 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

� 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

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

� 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

� 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 nabízí: 
jahody, český česnek, macešky a jiné
dvouletky, okrasné stromy a keře, byliny,
trvalky, cibuloviny, borůvky, růže a
chryzantémy, substráty a hnojiva, projekty
a realizace zahrad.

Otevřeno: 7,30-17,30, tel. 607 285 194,
724 960 317, www.uchlubnu.cz

��.
září

Proplácení  
přes mobilní 

aplikaci 

Připojte se 
k nám!

��� Kč na 
pravidelný
pohyb
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Knihovna M. J. Sychry        

Kino Vysočina

Kultura Žďár n. S.

Čtvrtek 3. září

17.00 ŠARLATÁN – Životopisné drama 
(ČR / Ir. / Pol. / SR 2020,  ČD 12+ 2D); 
19.30 TENET - Sci-Fi (USA / V. Brit. 
2020, T 15+ 2D)

Pátek 4. září

17.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ - Romantic-
ký (USA 2020, T 12+ 2D); 19.30 NOVÍ 

MUTANTI - Horor (USA 2020, T 12+ 
2D)

Sobota 5. září

14.30 Film na slepo pro děti; 17.00 
Štěstí je krásná věc - Komedie (ČR 2020, 
2D); 19.30 ŠARLATÁN – Opakování

Neděle 6. září

14.30 MULAN - Rodinný (USA 2020, 
ČD 2D); 17.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ - 
Opakování

Čtvrtek 10. září

18.00 SALVÁTOR DALÍ: HLEDÁNÍ 

NESMRTELNOSTI - Dokument (Špan. 
2018, T 12+ 2D); 20.00 KRAJINA VE 

STÍNU - Historický (ČR 2020, 15+ 2D)
 
Pátek 11. září

17.00 ŠARLATÁN – Opakování; 19.30 

Út 8. 9. 16.00, hlavní budova 
DOBRODEN - Zajímá vás dobrovol-

nictví a chcete se o něm dozvědět něco 
víc? Přijďte do knihovny prožít pohodové 
odpoledne. Akce v režii města.

St 16. 9. (8.30 – 10.00) pobočka ul. 
Nádražní

KLUB ČTENÁŘŮ POBOČKY 

NÁDRAŽNÍ - Přestavení novinek a auto-
rů, povídání nad knihami.

St 16. 9. 17.00, přednáškový sál
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM O 

TĚŽKÝCH ČASECH A PSANÍ - Akce 
podpořená grantem Ministerstva kultury 
ČR.

Čt 17. 9. | 24. 9. 16.30, badatelna 
VYKRESLI SE Z TOHO - Výtvar-

ný sebezkušenostní kurz pro dospělé pod 
vedením Lenky Šoulákové

St 23. 9. 18.00, přednáškový sál
VYLIDNĚNO – Filmový dokument v 

rámci projektu Promítej i ty!
Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemo-

vitosti bez nájemníků. Proč se atraktivní 

Kulturní program 

na měsíc září 2020

� DIVADLA
DP ŽLUTÉ
Čt 24. 9. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Metro 
ČARODĚJKY V KUCHYNI - Dolly a 

Isabel mají každá svou televizní kuchař-
skou show. Rivalky na sebe příšerně žár-
lí a doslova se nesnáší. Tuto nelásku jsou 
schopny prezentovat i v přímém pře-
nosu.  Až je jim nabídnuta nová společ-
ná cooking show s názvem Čarodějky v 
kuchyni...

Režie Roman Štolpa; hrají: Michae-
la Dolinová, Veronika Žilková/Sandra 
Pogodová, Vincent Navrátil/Ladislav 
Ondřej, Milan Duchek. 

St 30. 9. 19.00, Městské divadlo / 
Agentura Familie (pronájem)

FANTASTICKÁ ŽENA - komedie 
úspěšného kanadského autora. Záplet-
ka se točí kolem seznamu vlastností, kte-
ré by měla mít ideální partnerka. Živo-
ty dvou kamarádů zamíchá tajuplná 
seznamka a doslova fantastická žena... 
Režie Martin Vokoun; hrají Diana Šol-
týsová / Patricie Solaříková, Ondřej 
Volejník / Václav Krátký, Adrian Jastra-
ban / Jarmil Škvrna.

� FESTIVALY, KONCERTY
So 5. 9. 13.00, Dům kultury (proná-

jem) FESTIVAL VÍNA - III. ročník.
Út 22. 9. 19.00, Městské divadlo 

VLASTA REDL 

� BESEDY, KONFERENCE
St 23. 9. 18.00, Café u tety Hany 
Gen. Ing. ANDOR ŠÁNDOR - Jak 

bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
St 30. 9. 9.30, Kino Vysočina (proná-

jem) 
SUAP 2020 - Konference k problema-

tice autorských práv

� VÝSTAVY
22. 9. - 11. 10. Galerie Stará radnice
JAROSLAV VYSKOČIL / OBRAZY 
Otevřeno: út - pá (10.00 - 12.00) a 

(14.00 - 17.00), so, ne a sv (14.00 - 
17.00)

Předprodej v pokladně DK: po, út, st 
(13.00 – 17.00); ON-LINE předprodej 
– www.dkzdar.cz.

Z důvodu neustále se měnící situace 
sledujte stránky www.dkzdar.cz!

VYŠINUTÝ - Thriller (USA 2020, T 12+ 
2D)

 
Sobota 12. září

14.30 ŠARLATÁN – Opakování; 17.00 
ŽENSKÁ POMSTA - Komedie (ČR 2020, 
12+ 2D); 19.30 TENET - Opakování

Neděle 13. září

14.30 DĚDA POSTRACH RODINY 

- Rodinný (USA 2020, ČD 2D); 17.00 
KRAJINA VE STÍNU - Opakování 

Pondělí 14. září

17.00 SLAVNOSTI JEŘABIN - Promí-
tání historických sklářských snímků 

Čtvrtek 17. září

14.30 Bio senior: HAVEL - Životopisný 
(ČR 2020, ČD 12+ 2D); 17.00 ŠTĚSTÍ 

JE KRÁSNÁ VĚC - Komedie (ČR 2020, 
ČD 2D); 19.30 Filmový klub: FOXTROT 

- Drama (Izr. / Něm. / Fran. / Švýc. 2017, 
T 12+ 2D)

Pátek 18. září

17.00 ŠARLATÁN – Opakování; 19.30 
KINGSMAN: PRVNÍ MISE -Dobro-
družný (V. Brit. / USA 2020, T 15+ 2D) 

Sobota 19. září

14.30 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČA-

SE - Pohádka (ČR 2020, 2D); 17.00 
DĚDA POSTRACH RODINY – Opa-
kování; 19.30 NOVÍ MUTANTI - Opa-
kování 

Neděle 20. září

14.30 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY 

PÍSNIČKY - Animovaný (Rus. 2020, ČD 
2D); 17.00 NOVÍ MUTANTI - Opako-
vání

Čtvrtek 24. září

17.00 BÁBOVKY - Romantický (ČR / 
SR 2020, 12+ 2D); 19.30 TENET - Opa-
kování

Pátek 25. září

17.00 NOVÍ MUTANTI – Opakování; 
19.30 BÁBOVKY - Opakování 

Sobota 26. září

14.30 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY 

PÍSNIČKY – Opakování; 17.00 KING-

SMAN: PRVNÍ MISE – opakování; 19.30 
BÁBOVKY - Opakování 

Neděle 27. září

14.30 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČA-

SE – Opakování; 17.00 BÁBOVKY – 
Opakování.

Slavnosti jeřabin 2020
Mottem 26. ročníku je sklářství na 

Vysočině. Festival začal 24. srpna a 
potrvá do 20. září.

Program:

Do 6. září 

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM NA 

TÉMA: „PRŮHLEDY“
Kde: Farská humna, areál bývalé 

vodárny

Do 20. září

VÝSTAVA „PRŮHLEDY“

Kde: Stará radnice, kaple sv. Barbory 

So 5. září

PO STOPÁCH SKLÁŘSKÝCH 

PŘEDKŮ – celodenní komentovaný 
výlet po významných místech Žďárska 
spojených se sklářstvím. Provází Milo-
slav Lopaur, historik Regionálního 
muzea.

V 10.00 odjezd z náměstí Republiky

Ne 6. září, 19.30, nádvoří Rezidence 

Veliš
PIRATE SWING BAND – koncert 

velkého swingového tělesa. 

Ne 13. září (10.00 – 21.00) Farská 
humna

FUTROVÁNÍ NA FARSKÝCH - 
Food festival s odhalením soch sochař-
ského sympozia. 

Po 14. září 17.00, Kino Vysočina 
PROJEKCE HISTORICKÝCH 

SKLÁŘSKÝCH SNÍMKŮ - unikát-
ní fotografie zachycují výrobu skla na 
Žďársku. 

Ne 20. září 17.00, park u Ivana; 18.00 
centrum

KAMENY ZMIZELÝCH A KON-

CERT KAPELY TROMBENIK

Odhalení Kamenů zmizelých. Vzpo-
mínka na žďárské židovské rodiny zahy-
nulé za 2. sv. války. Spojeno s komen-
tovanou historickou procházkou.
 -red-

UPOZORNĚNÍ

Od 1. září dochází ke změně půj-
čovní doby oddělení pro dospělé 
čtenáře, čítárny a hudební knihovny, 
které jsou nyní propojeny.

Otevřeno je takto: 

pondělí, středa, čtvrtek, pátek (9.00 
– 18.00)

NOVĚ úterý (9.00 – 13.00)
sobota (9.00 – 12.00) 

města stávají jen kulisami, kde už běžní lidé 
nemohou žít?

Akce v oddělení pro děti a mládež

� PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTE-

NÁŘE – Žáci (nyní již 2. tříd žďárských 
ZŠ) budou slavnostně pasováni na čtenáře 
v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. Akce pod záštitou SKIP 
ČR.

� HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI - Veselé 
hádanky a rébusy pro děti

Výstavy v září

Čechův dům: VYSOČINOU - Fotogra-
fie Tomáše Marka

Galerie u Sychry: MLADÍ VÝTVARNÍ-

CI PRO RADOST SENIORŮM

Kamil VEJVODA
kandidát do Zastupitelstva 

Kraje Vysočina

Mgr. Bc. Zdeněk 
STŘÍTECKÝ
kandidát do Senátu PČR
volební obvod Žďár nad SázavouDÁME ZEMI ZASE

DO POŘÁDKU
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Žďárské noviny

Kam s Českými turisty

Klub kardiaků

Volejbal

Stomatologové 
o víkendech

Hokej SKLH Žďár n. S.Kam ve Žďáře VLCI

Kopaná

Senioři ČR

Naše tipy v babím létě:

Do 1. 11. (út – ne: 9 – 16 h), Tvrz
� VÝPRAVY DO HISTORIE ŽĎÁ-

RU, komentované procházky centrem. 
*VÝPRAVY PO STOPÁCH VÁLKY, 
komentované procházky se zaměřením na 
žďárské události konce 2. sv. války. Pořádá 
Regionální muzeum po objednávce pro 
skupiny od 5 osob. 

16. 9. (20.00 – 22.00) Zelená hora
NIKODÉMOVA NOC - kostel sv. Jana 

Nepomuckého je otevřen k rozjímání, 
modlitbě či tichému duchovnímu rozho-
voru.

19. 9. (8.00 – 11.30) nám. Republiky
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH - tra-

diční nabídka regionálních potravin a 
řemeslných výrobků.

19. 9. (9.00 – 20.00) KOMENTOVA-

NÁ PROHLÍDKA VĚŽE SV. PROKO-

PA – Pouze tento den je věž kostela sv. 
Prokopa přístupná až do západu slunce. 
Výstup s komentářem pracovníků Reg. 
muzea. Při výhledu na Žďár zazní méně 
známé skutečnosti z jeho historie, účastníci 
obdrží razítko o zdolání sto a tří schodů. 

Věž je dále přístupná až do 31. 10., vždy 

pro skupiny od 5 do 15 osob (út – ne: 9 – 
11.30 a 13 –16.30) 

26. 9. (10.00 – 18.00) zámek Kinských
DEN VENKOVA 2020 - Čtvrtý ročník 

akce zaměřené na hospodaření i kulturu 
patřící ke žďárskému zámku již od 13. sto-
letí. Letos na téma „Voda“. 

25. - 27. 9., Dům kultury
REPUBLIKOVÉ GRAND-PRIX 

V ŠIPKÁCH – sportovní klání.

Hudba

11. 9. (19.00 – 21.00), Malá kavárna 
Čechův dům, Havlíčkovo nám. 

POSEZENÍ U CIMBÁLU S HORÁC-

KOU MUZIKOU – zábavný večer.

16. 9. 19.00, Městské divadlo
JAKUB PUSTINA: 15 LET NA 

OPERNÍCH JEVIŠTÍCH – hlavní gala-
koncert žďárského barytonisty. Symfonic-
ký orchestr města Boskovice řídí dirigent 
Tomáš Pléha. Festival „Jakub Pustina a jeho 
hosté“ probíhá na Vysočině až do 31.10.

Zazní nejpopulárnější pěvecké a orches-
trální skladby, které Jakuba Pustinu prová-
zejí celou kariérou a patří mezi posluchač-
sky nejoblíbenější repertoár.

23. 9. 19.00, zámecký konvent
ŽĎÁRSKÉ INTERFERENCE: ME-

LANIE SCHOLZ QUARTET – koncert. 
M. Scholtz (USA/JAR) - zpěv, J. Schofield 
(JAR) - kytara, P.Dvorský (CZ) - kontra-
bas, A. Winter (USA/A) – bicí.

28. 9. (19.00 – 20.30) barokní sály Zám-
ku Žďár

CONCENTUS MORAVIAE: 25. roč-
ník s motem Domov můj. Michaela Kou-
delková (zobcové flétny) a Barbara Maria 
Willi (cembalo).

Gottfried Finger: Sonáta d moll č. 9, op. 
3; J. A. Benda: Sonáta B dur č. 1 pro sólové 
cembalo; F. Benda: Sonáta D dur č. 2; J. A. 
Benda: Sonáta G dur; Georg Philipp Tele-
mann: Sonáta C dur TWV 41:C5. -lko-

Basketbalový klub Žďár n. S.

Sobota 5. 9.

Klubová hala BK, Komenského 4
VLČÍ VÝZVA – Přípravný turnaj 

starších (9.30 – 15.00). Účastníci: U15 
- BC Vysočina, BK Pardubice. 

10.00 Vlci Žďár vs. BC Vysočina; 
13.30 BC Vysočina vs. BK Pardubi-
ce; 16.30 Vlci Žďár vs. BK Pardubice; 
18.00 Zakončení turnaje.

Sobota 12. 9.

� Sportovní hala TJ na Bouchal-

kách

VLČÍ VÝZVA – přípravný turnaj 
mužů za účasti týmů 2. ligy mužů. 
Účastníci: BA Wolves Radotín, TJ 
Sokol Žižkov Praha, Slovan Černá Pole 
Brno.

10.00 Vlci Žďár vs. Slovan Černá 
Pole Brno; 11.40 Slavnostní zahájení 
turnaje; 12.00 TJ Sokol Žižkov vs. BA 
Wolves Radotín.

� Hala BK, Komenského 4 

14.30 Vlci Žďár vs. NH Ostrava - liga 
starších žáků (U15)

16.30 Slovan Černá Pole vs. TJ Sokol 
Žižkov - turnaj

18.30 BA Wolves Radotí vs. Vlci 
Žďár - turnaj

Neděle 13. 9. 

� Hala TJ na Bouchalkách

10.00 Slovan Černá Pole vs. BA Wol-
ves Radotín - turnaj

12.00 Vlci Žďár vs. TJ Sokol Žižkov 
- turnaj

13.45 Slavnostní zakončení turnaje
� Hala BK, Komenského 4 

9.30 BK VLCI Žďár vs. Snakes Ostra-
va - liga starších žáků (U15)

Sobota 19. 9.

� Hala BK, Komenského 4 

13.00 Vlčice Žďár vs. Renocar Podolí 
- Nadregionální liga kadetek (U17)

15.30 Vlčice Žďár vs. Renocar Podolí 
- Nadregionální liga kadetek (U17)

Sobota 26. 9. 

� Hala BK, Komenského 4 

12.30 Vlčice Žďár vs. Basketbal Dub-
ňany - Nadregionální liga žákyň (U15)

14.15 Vlci Žďár vs. BK Opava - liga 
starších žáků (U15)

16.15 Vlčice Žďár vs. Basketbal Dub-
ňany - Nadregionální liga žákyň (U15)

18.00 Vlci Žďár „B“ vs. Tesla Brno - 
Jihomoravská liga mužů ( JML)

Neděle 27. 9. 

� Hala BK, Komenského 4 

9.30 Vlci Žďár vs. SK UP Olomouc - 
liga starších žáků (U15)

11.30 Vlci Žďár vs. TJ Třebíč „B“ - 
Jihomoravská liga mužů ( JML)

Přátelská utkání:

2. 9. 18.00 A mužstvo Žďár - Benešov 
8. 9. 18.00 A mužstvo Žďár - Havlíč-

kův Brod 

Mistrovská utkání:

 6. 9. Dorost Žďár - Ledeč nad Sáza-

vou

19. 9. 17.30 A mužstvo Žďár - Opava 
19. 9. Žáci žákovská liga Žďár - Hav-

líčkův Brod

19. 9. Žáci krajská liga Žďár - Světlá 

n. S. 

19. 9. Dorost Žďár - Pelhřimov

26. 9. 17.30 A mužstvo Žďár - Valaš-

ské Meziříčí 
26. 9. Dorost Žďár - Velké Meziříčí

(Časy začátků utkání nebyly v době uzá-
věrky ŽN známé)

Čt 3. 9. 9.00 KLUBOVÉ SETKÁNÍ 

zasedací sál DDM, Horní 135/2. Přátel-
ské posezení s aktuálními informacemi o 
akcích na září a ve výhledu. 

St 9. 9. DEN ZDRAVÍ, 5. ročník ve Vel-
kém Meziříčí, spojený s výletem do Ski-
areálu na Fajtově kopci. Sraz účastníků 
8.15, hala ČD,vedoucí D. Krejčí. 

Út 8., st 9. a čt 10. 9. ZAHÁJENÍ 

REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ A 

PLAVÁNÍ V BAZÉNU (sk. A, C 7.30; sk. 
B 8.00) vedoucí V. Stočková.

Po 14. 9. 14.30 REHABILITAČNÍ 

CVIČENÍ, relaxační sál Active, cvičitelky 
B. Řehořová, M. Krčová,H. Lunqwistová.

St 23. – pá 25. 9. MOJE DIAGNÓZA - 

EDUKAČNÍ POBYT, Tři Studně, Hotel 
U Loubů. Přednášky lékařů, psychologa, 
cvičení v bazénu, vycházky a společen-
ský večer. Doprava vlastní, zahájení 23. 9. 
12.00. Vedoucí J. Mašková.

Více o programu a prezentace z akcí 

minulých na adrese: www.civilky.cz/zo-

zdar

Rozpis domácích zápasů FC ŽĎAS 

Žďár n.S.

Muži A – Moravskoslezská divize

Ne  6. 9. 16.00, Hodonín
Ne 20. 9. 15.30, Humpolec

Muži B – 1. A třída 

Ne 13. 9. 16.00, Měřín
So 26. 9. 15.30, Herálec

Dorost st.+ ml. 

– Moravskoslezská divize 

Ne 13. 9. 10.45 + 13.00, Humpolec
Ne 27. 9. 10.45 + 13.00, Židenice

Dorost B – 1. třída 

So  5. 9. 13.00, Rozsochy
So 19. 9. 13.00,  Výčapy

Žáci U15 + U14 

– Moravskoslezská divize

So 12. 9. 10.00 + 12.00, Kroměříž
So 26. 9. 10.00 + 12.00, Sparta Brno

Žáci U13 + U12 

– Moravskoslezská žákovská liga

Ne  6. 9. 10.00, Hodonín
So 19. 9. 10.00, Sparta Brno

Žáci U13 + U12 „B“ 

– Okresní přebor

Ne 13. 9. 9.00, Moravec
Ne 27. 9. 9.00, Bory

Přípravka KP

Ne 20. 9. od 9.00, Vysočina Jihlava, 
Chotěboř

NEDĚLNÍ TURISTIKA:

13. 9. Žďár – Grejdy – Vetla (6 km) v 
13.00 nádraží

20. 9. Rozsochy – Albrechtice – údolí 
Nedvědičky – Rovné-Divišov (8 km) v 
12.25 nádraží 

27. 9. Bílek – Sobiňov (naučná stez-
ka Sobiňov - historie - 10 km) v 11.35 
nádraží

Čt 17. 9. 14.30, kemp Táborky
TÁBORÁK NA PILÁKU 

So 3. 10. 14.00, velký sál sokolovny 
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ: 

oslava 30. výročí trvání naší organizace, 
hraje Venkovská kapela.

 5. 9. Havlíčkobrodská „50“ (13 km) 
7.15 nádraží ČD

12. 9. Ždírec n/D – Sobiňov (15) 
7.30 BUS nádraží

19. 9. Krhanice - Voj. muzeum Leša-

ny – Kam. Přívoz (10) 5.15 nádraží 
ČD

26. 9. Okolím Žďáru (12) 9.00 MěÚ
Vycházky jsou určeny pro veřejnost, 

každý jde na vlastní nebezpečí.

Sportovní hala Bouchalky

So 19. 9. v 10.00 a 14.00 Staré Město 
(1. liga – junioři)

Ne 20. 9. v 10.00 a 13.00 Pelhřimov 

„A“ (krajský přebor – juniorky)
Ne 27. 9. v 10.00 a 13.00 Pelhřimov 

„B“ (krajský přebor – juniorky)

Tělocvična ZŠ Palachova

So 26. 9. v 9.00 a 12.00 Třebíč (kraj-
ský přebor – kadetky)

29. a 30. 8. MUDr. Ivo Chytrý, 
Libušina 174, Svratka (732 642 160)

 5. 9. MUDr. Eva Peňázová, Křenko-
va 1499, N. Město n/M (722 410 010)

 6. 9. MDDr. Radka Prouzová, 
Radostín n/O 71 (799 505 925)

12. 9. MUDr. Marie Přikrylová, 
Studentská 7, Žďár 1 (566 690 110)

13. 9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršo-
va 223, V. Bíteš (607 785 326)

19. a 20. 9. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

26. 9. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 
303 (566 536 712)

27. 9. MDDr. Veronika Suchá, 
Zahradní 580, Bystřice n/P (735 047 
388)

28. 9. MDDr. Petr Novotný, Polikli-
nika ŽĎAS a. s., Žďár 1 (566 643 012)

 3. 10. MUDr. Andrea Stalmachová, 
Vír 201 (605 151 774)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuál-
ní LPS sledujte na www.nnm.cz.

Církev čs. husitská
Čt 24. 9. 16.00, Husova kaple (Kopeč-

ná 13)
ZACHRAŇTE EDWARDSE - Film 

zachycuje tři roky života Juliánky a její 
rodiny. Ještě před narozením byl Juliánce 
diagnostikován Edwardsův syndrom. 

Režisérka Dagmar Smržová získala za 
dokument několik cen. V Husově kapli 
bude film komentovat táta Juliánky, Mar-
cel Sladkowski.  -red-

Žďárské pointy
Poliklinika, 4. patro

FAMILY POINT: 11. 9. (9.00 - 10.00) 
Zdravotní monitoring; 29. 9. 9.30 Prv-

ní pomoc u dětí do jednoho roku (lek-
torka Alena Velechovská).

SENIOR POINT:

2. 9. (dle objednání) Alzheimer 

poradna (Marcela Rýpalová)
9. 9. 9.30 Spotřebiče v našich domác-

nostech (lektor Michal Bačovský)
10., 17. a 23. 9. (9.15 - 10.00) Zářijo-

vé cvičení na Piláku (Alena Vítková).

Regionální muzeum

Na všech frontách
Od 18. srpna až do 15. listopadu bude na 

Tvrzi k vidění výstava s názvem „Na všech 
frontách. Modely letadel a techniky 2. svě-
tové války.“ 

Obdivovat můžeme práce členů Třebíč 
Nuclear Model Club, kteří sklízí meziná-
rodní úspěchy. Výstava se tematicky vrací 
k připomenutí 75. výročí ukončení dosud 
největšího konfliktu v lidských dějinách.

Uvidíme precizně zpracované mode-
ly letadel, tanků, zbraní a jiné techniky z 
východní, západní, italské, africké i ticho-
mořské fronty.  -lko-
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22. ro ník 

12.–26. 9. 2020

Festival po ádá 

ve spolupráci s Krajem Vyso ina, 

státním zámkem a m stem 

Jarom ice nad Rokytnou 

koncertní agentura 

ARS/KONCERT, spol. s r. o.

Moravská  lharmonie Olomouc 
Marko Ivanovi  • Valérie Zawadská

Hor ácká muzika Petra Mi ky 
Lubomír Brabec • Bohemia Voice 

eský loutnový orchestr
Ensemble Damian • Ensemble Frizzante

Divadelní spole nost Josefa Dvo áka
Jakub Klecker

kompletní program festivalu na 
www.festivalpetradvorskeho.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

FESTIVALU

• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

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

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 
bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 
hodin denně zdarma

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

všem
Díky

Děkujeme, že s námi vítězíte.

všem
Díky
všem
Díky
všem

Klientské centrum Žďár nad Sázavou  I  nám. Republiky 26

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.


	09zn01
	09zn02
	09zn03
	09zn04
	09zn05
	09zn06
	09zn07
	09zn08
	09zn09
	09zn10
	09zn11
	09zn12
	09zn13
	09zn14
	09zn15
	09zn16

