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Jsme v tom společně

V novém zastupitelstvu Kraje Vyso-
čina mají Žďáráci pět mandátů. 

Dva z nich zde pracovali i v minulém 
volebním období. Vladimír Novotný 
(54 let), dosud náměstek hejtmana, 
získal nyní na kandidátce ČSSD skoro 
6 % hlasů, tedy druhý nejlepší počet. 

Martin Mrkos (36 let), žďárský sta-
rosta, nyní na krajské kandidátce Sta-
rostové pro Vysočinu, získal necelá 
4 % hlasů, jimiž na kraji skončil čtvrtý. 

Předchozí krajskou zastupitelku za 
ANO 2011 Ludmilu Řezníčkovou ny-
ní střídá Radek Zlesák, 37letý posla-
nec PS PČR, který byl na kandidátce s 
necelými 2 % získaných hlasů třetí. 

Svého žďárského zástupce má nyní 
na kraji i uskupení ODS a Starostové 
pro občany. Radek Černý (47 let), 
lékař-ortoped, získal na kandidátce od 
voličů 3,5 % hlasů a skončil tak šestý.

Žďárskou KDU-ČSL by měl nově 
v krajském zastupitestvu prezento-
vat nestraník Josef Klement (49 let), 
dosavadní místostarosta Žďáru n. S. 

Získal od voličů přes 5 % hlasů a na 
kandidátce byl druhý.

Ve druhém kole senátních voleb 
byl nestraník Josef Klement (KDU-
ČSL) zvolen senátorem za obvod 
Žďár nad Sázavou. Počtem získaných 
hlasů porazil protikandidáta Micha-
la Šmardu z ČSSD. V horní komoře 
Parlamentu Josef Klement střídá poli-
tického kolegu Františka Bradáče.

Jak uvedl pro ŽN, rozhodl se vzdát 
postu uvolněného místostarosty a 
získaný mandát senátora chce Kle-
ment vykonávat jako jedinou uvol-
něnou funkci. „V zastupitelstvu měs-
ta dne 5. listopadu bude navržena na 
post místostarostky města stávající rad-
ní MUDr. Romana Bělohlávková, kte-
rá by měla tuto funkci vykonávat jako 
neuvolněná. Já bych měl pracovat pro 
město jako neuvolněný radní a mít v 
kompetenci školství,“ naznačuje nový 
senátor.

Podrobné informace k letošním vol-
bám uvádíme na straně 4. -lko-

Knihovna se držela nejdéle

ŘEDITEL knihovny Roman Kratochvíl a vedoucí služeb Dana Licková nárůst 
pandemie bedlivě sledovali a knihovnu drželi otevřenou alespoň pro výpůjčky. Po 
vládním nařízení je vše jinak. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár má senátora a pět
krajských zastupitelů

Vážení Žďáráci,
procházíme poměrně složitým obdobím. Zdravotně, lidsky, ekonomicky, spo-

lečensky. V pandemii jsme si rovni, virus si nevybírá. Přesto v tuto chvíli je víc než 
kdy jindy na místě nepropadat strachu a pesimismu. 

Pořád žijeme ve státě, kde je dobrá a dostupná zdravotní péče, uprostřed vyspě-
lé Evropy. Informace ze světa hovoří hned o několika připravovaných a velice 
nadějných vakcínách, které jsou v posledních fázích klinických testů. 

I když se čísla o počtu nakažených mění každý den, alespoň teď při psaní těchto 
řádků je sama situace ve Žďáře statisticky příhodnější ve srovnání s jinými městy 
a regiony. Proti riziku nakažení virem se můžeme dobře bránit. Dodržovat základ-
ní hygienické návyky, větrat, nosit roušky a především dodržovat odstupy. 

Posiluje nás i vědomí, že jsme v tom společně. A to nepíši jako rituální zaříkáva-
dlo, ale jako princip, který nás provází každodenním životem – protože si umíme 
navzájem pomoci a každá krize jednou končí. Slovy jednoho moudrého muže: 
Proti trampotám života jsme dostali tři věci - naději, spánek a smích. A tak je nyní 
využívejme co nejvíce. 

Přesto mysleme na všechny, kteří v těchto dnech pečují o nemocné, na ty, kdo 
zavřeli své obchody a provozy a kdo v obavách čekají na konec lockdownu, zda se 
vrátí do práce. Všem nám přeji hodně sil a pevné zdraví pro nadcházející, zřejmě 
složité, týdny.  Martin Mrkos, starosta města

Kina, divadla, kluby i muzea se kvů-
li narůstající pandemii koronaviru 
uzavřela veřejnosti. Jediná Knihovna 
Matěje Josefa Sychry zůstala přístup-
ná nejdéle z celkem 13 kulturních a 
volnočasových organizací města. Své 
služby v nouzovém stavu soustředi-
la do centrální budovy. Během zce-
la zmrazené kultury se KMJS snažila 
zajišťovat alespoň půjčování knih. V 
rozhovoru se zástupci knihovny na 
str. 2 přibližujeme, jak byli na zvýše-
ný zájem čtenářů připraveni. Tehdy 
jsme ještě nevěděli o vládním nařízení 
z 21. 10. o přijetí krizového opatření a 
zákazu volného pohybu osob. Platí do 

úterý 3. 11. a pak se uvidí. Knihovnice 
s nabídkou literatury jsou připravené. 

Ze stejného důvodu od 22. 10. zavře-
lo i Turistické informační centrum 
na Staré radnici. Jeho vedoucí Vác-
lav Košťál uvádí, že ještě do poslední 
chvíle sem přicházeli lidé ze Žďárska, 
aby si pořídili foliové ústenky dodáva-
né výrobcem Igráčka. 

Dle Košťála se uzavření všech atrak-
tivit cestovního ruchu ve městě odra-
zilo i na říjnové návštěvnosti TIC. 
„Turisté žádali zejména razítka na her-
ní karty Putování za sochami Micha-
la Olšiaka a Putování s Vodomilem,“ 
ohlíží se vedoucí centra. -lko-
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Jak to bude nyní v době pandemie 
koronaviru se službami žďárské 
Knihovny Matěje Josefa Sychry?

Pár dní před vyhlášením lockdow-
nu odpovídali ředitel Roman Krato-
chvíl (R . K.) a vedoucí služeb Dana 
Licková (D. L.). Vybíráme tedy jejich 
aktuální odpovědi.

R .K.: V této situaci uvidíme, jaká 
další opatření bude vláda  přijímat 
a jak bude docházet k jejich rozvol-
ňování. Tím se budeme řídit.  Platí 
obecná pravidla, roušky, rozestupy, 
dezinfekce..

Lze předpokládat zvýšený zájem 
o četbu. Máte dostatek knih oblí-
bených autorů, či budete muset 
sáhnout do skladů pro již odložené 
svazky?

D.L.: Knih ve volném výběru je 
dostatečné množství, mít ve svém 
fondu knihu více než jednou, to se v 
současné době poštěstí pouze díky 
darům od čtenářů, když svoji přečte-
nou knihu darují do knihovny pro 
další čtenáře. 

Sklad využíváme denně, k někte-
rým klasikům beletrie, např. i detek-
tivních románů, se hlásí nové gene-
race a nosíme pro ně knihy ze skladu. 

Lidé si teď žádají spíš pozitivní četbu

Babybox
je připraven

Babybox na zdi Tokozu je připraven 
anonymně přijmout nechtěného novo-
rozence. Do aktivace bude zapnut 6. lis-
topadu. 

Po případném vložení dítěte ihned uv-
nitř spustí klimatizace a vyhřívání boxu. 
Firemní ostraha po signálu ihned přivo-
lá záchranku. Odloženému děťátku se 
dostane veškeré zdravotní péče a sociál-
ní pomoci.

Žďár nad Sázavou doteď patřil 
k posledním okresním městům v Česku 
bez babyboxu. Tyto záchranné schrán-
ky mají již dávno vysočinská města Jih-
lava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Tře-
bíč, kde z nich doposud vyzvedli desítku 
odložených dětí.

Zakladateli babyboxů Ludvíku Hesso-
vi se podařilo ve Žďáře uspět až po něko-
likaletém úsilí. Pro svůj záměr našel part-
nera v letos stoleté továrně Tokoz.

Ke slavnostnímu otevření žďárského 
babyboxu s číslem 77 dojde v poledne 
6. listopadu. „To bude i dnem narozenin 
šéfa továrny Vladimíra Chládka. Termín 
navrhla jeho choť Iveta, velká protagonist-
ka babyboxů,“ vítá Ludvík Hess.

Za patnáct let existence českých 
babyboxů jejich dvířky prošlo na 212 
dětí, většinou potomků žen v tíživé situ-
aci a chudobě. Ty přesto v babyboxu 
naleznou lístek s informací, jak ještě dí-
tě získat zpět. Není to ale lehké, případ 
musí projít zákonným procesem.

„Náš program je jasný a zřetelný. Máme 
jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno 
mrtvé tělíčko,“ zdůrazňuje Ludvík Hess, 
jinak zakladatel nadačního fondu pro 
odložené děti STATIM. Díky Hessově 
iniciativě, která ovšem nebyla bez odpůr-
ců, není odložení dítěte do babyboxu 
trestné a je zcela anonymní. 

Sám Hess si s nadsázkou přezdí-
vá „babydědek“. Ovšem na parametry 
zařízení je velmi náročný. Klimatizova-
né a ventilované schránky jsou opatře-
ny mnohonásobně jištěnou signalizací. 
 -lko-

Doplňujeme nové tituly, ale zároveň 
uchováváme poklady z let minulých. 
Čtenáři si pochvalují, jaké knihy u 
nás seženou. Žďárská knihovna má 
dobrou pověst i mezi studenty VŠ, že 
zde často seženou knihy potřebné ke 
studiu.

Přijímá knihovna nové čtenáře i 
nyní v době koronaviru? 

D.L.: Ano, každý zájemce se může 
stát naším čtenářem, stačí na místě 
vyplnit přihlášku. Máme co nabíd-
nout celým rodinám, od beletrie po 
odbornou literaturu.

 
Dokážete po letitých zkušenos-

tech knihovnice odhadnout, o jaké 
knihy bude v nastalé situaci největ-
ší zájem?

D.L.: Zatím je zájem o ty, které si 
čtenáři půjčují obvykle. A vzhledem 
k nastalé situaci? Někteří čtenáři se 
ptají po „něčem“ pozitivním, humor-
ném...

Vyjmenujete po třech nejčteněj-
ších autorech v oblibě žen a mužů?

D.L.: Samozřejmě bychom s kole-
gyněmi mohly vyjmenovat více než 

po třech spisovatelích a spisovatel-
kách, ale to je většinou „otázka mó-
dy“ a čtenáři si tyto bestsellery dopo-
ručují mezi sebou. 

Na tyto knihy je spousta rezerva-
cí. Někdy jsou však čtenáři, když se 
po dlouhých měsících čekání dočka-
jí vysněného titulu, po jeho přečtení 
zklamáni.

Doporučíte čtenáři, jakou četbu 
si vybrat? 

D.L.: Doporučení knih přímo kon-
krétnímu čtenáři podle toho, co rád 
čte, je v naší knihovně běžnou služ-
bou. K tomu nabídneme i něco „z 
jiného soudku“ na zkoušku. A fungu-
je to moc dobře. 

Jak to nyní bude v oddělení pro 
děti a mládež?

R.K.: Dětské oddělení běží v nor-
málním provozu, jenom akce a bese-
dy jsou zrušené.

Jací autoři a knihy nyní mezi dět-
mi tzv. frčí?

D.L.: U dětí se stále těší oblibě Har-
ry Potter, Deník malého poserout-
ky, Deník mimoňky, Deník malého 

minecrafťáka, z fantasy Hraničářův 
učeň, Zákon smečky a z detektivek 
stále vede Brezinův Klub tygrů. Z 
nově vycházejících knih získávají na 
oblíbenosti dobrodružné knihy, např. 
Prašina. 

Mladší školáky zajímá řada knih ze 
série Příběhů se šťastným koncem a 
obecně knihy o zvířátkách. Nejmen-
ším vždy udělají radost leporela, kni-
hy s pohádkami a příběhy na dobrou 
noc. Novinkou jsou pro ně interak-
tivní mluvící knihy z edice Kouzelné 
čtení.

Plánují kolegyně „z dětského“ 
zábavu, soutěže či kvízy pro děti na 
knihovním webu?

Kratochvíl: Děti si v této době v 
rámci on-line výuky užijí počítačů až 
moc, takže nic nového, než nyní web 
nabízí, nepřipravujeme.

Jak zajistíte bezinfekčnost vráce-
ných knih, aby případně neohrozi-
ly další čtenáře?

R. K.: Řídíme se doporučeními 
z Národní knihovny a ta zatím žád-
nou „knižní karanténu“ nenavrhuje a 
nedoporučuje. -lko-

Česko odolává náporu mnohem 
silnější vlny koronavirové epidemie 
jak na jaře. Do úterý 3. listopadu pla-
tí na území ČR třicetidenní nouzový 
stav, který vláda od 22. října zpřísnila 
nařízením  o přijetí krizového opat-
ření a zákazu volného pohybu.  To z 
důvodu zhoršení epidemické situa-
ce. 

Hraniční nárůst počtu nakažených 
v ČR se přehoupl 7. října, kdy dosá-
hl pěti tisíc osob denně. Od té doby 
pandemické číslo drasticky narůstá. 
Koronavirus je světově označován za 
nejtěžší zdravotní krizi století.

České bezpečnostní rady měst a 
obcí aktivovaly své krizové štáby 
(KŠ), které starostové svolávají dle 
potřeby. S radnicemi spolupracu-

jí zástupci složek IZS, tedy policie, 
hasiči, záchranka a další odborníci, 
v případě covidu hygienici a epide-
miologové. 

Stejně tomu je i ve Žďáru nad Sáza-
vou. Sotva se město, kulturní organi-
zace a firmy vzpamatovaly z jarních 
ztrát kvůli karanténám, musí nyní 
čelit dalším.

Na jaře město Žďár a další soci-
ální organizace vytvářely pomoc 
zejména seniorům a dobrovolníci 
rozváželi objednané nákupy. S tou-
to pomocí se dle žďárského starosty 
Martina Mrkose (Žďár-ŽM) v pří-
padě potřeby počítá. Dle jeho slov je 
už nyní město ochrannými prostřed-
ky předzásobeno, rozvoz léků prová-
dí některé lékárny samy a služby jsou 

dostupné. Žďár má také vyčleněná 
místa k případnému umístění pozi-
tivních lidí bez domova. 

V době tisku ŽN probíhalo jednání 
o možnosti zřízení odběrového sta-
nu na rychlobruslařském oválu, kde 
by byl dobře dostupný i lidem v au-
tech. 

Jak starosta vysvětluje pro ŽN, 
žďárský krizový štáb od počátku 
vyhlášení nouzového stavu zasedal 
třikrát. To je informace k 19. říjnu, 
v době tisku ŽN to bude nejspíš už 
jinak.

Celou odpověď starosty Martina 
Mrkose ohledně kroků krizového 
štábu města v ochraně obyvatelstva 
přinášíme v Otázce politickým klu-
bům na straně 6. -lko-

Žďár ve druhé době covidové
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Ustavující zastupitelstvo Kra-
je Vysočina bylo po říjnových 
volbách odloženo. Důvodem 
je podání návrhu na soudní 
přezkum voleb ke Krajskému 
soudu v Brně. 
� Lenka Kopčáková

Učinila tak v souladu se zákonem 
volební strana Pro TOP Vysočinu. 
K překročení pětiprocentní hrani-
ce a k zisku dvou mandátů v kraj-
ském zastupitelstvu jí chyběl jeden 
hlas, přitom dle předsedy krajské 

TOP 09 Jiřího Blažka byla v díl-
čích výsledcích voleb nalezena řada 
nesrovnalostí. „Ty při takto těsném 
výsledku považujeme za nutné objas-
nit,“ očekává. 

Nový termín pro svolání ustavují-
cího zastupitelstva kraje bude mož-
né určit až 11. den od soudního roz-
hodnutí, kdy nabude právní moci. 
V období tzv. povolebního mezido-
bí má veškeré pravomoci dosluhují-
cí rada kraje.

Zde je přehled politických usku-
pení s původně získanými mandáty 
do zastupitelstva kraje (ZK): ANO 

2011 10 mandátů; Česká pirátská 
strana 7 mandátů; ODS a Staros-
tové pro občany 7 mandátů; KDU-
ČSL 6 mandátů; ČSSD 6 mandátů; 
Starostové pro Vysočinu 6 man-
dátů; KSČM 3 mandáty.

Ve Žďáře kandidující politic-
ké strany a uskupení skončily dle 
počtu získaných hlasů v tomto 
pořadí: 

1. ANO 2011 18,5 %; 2. ČSSD 
13,1 %; 3. ODS a Starostové pro 
občany 13 %; 4. Starostové pro 
Vysočinu 12,7 %; 5. Česká pirát-

ská strana 11,9 %; 6. KDU-ČSL 
10,4 %; 7. Pro TOP Vysočinu 
5,7 %; 8. KSČM 5,6 %; 9. Svoboda 
a př. demokracie (SPD) 3,7 %; 10. 
TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI 
3,3 %.

Zbývajících pět stran a hnutí mělo 
pod 1 % hlasů. 

Naše redakce sestavila exkluziv-
ně pro své čtenáře tabulku, jak jsme 
volili po čtvrtích města. V ní sledu-
jeme, jak si ve Žďáře vedla politická 
uskupení s mandátem do ZK. 

 -lko- 

Výsledek krajských voleb zpochybnili

Vítězné ANO odchází na 
kraji do opozice. Považuje to 
za ukradené vítězství. Koalice 
svůj postup považuje za legi-
timní. 
� Pavel Bajer, region

Prezident republiky Miloš Zeman 
tomu říká spiknutí poražených a 
premiér Andrej Babiš to označuje za 
nenávist. Oba mají na mysli vytvoře-
ní koalic bez vítězného ANO v něk-
terých krajích. 

K tomu došlo i na Vysočině, kde 
jde vítězné ANO spolu s komunisty 

do opozice. 
Po čtyřech dnech zde vznikla pěti-

členná koalice, která se domluvila 
na volebním lídru ODS Vítězslavu 
Schrekovi jako na hejtmanovi. 

Vysočinský lídr ANO Martin Kuk-
la nám nebral opakovaně telefon. K 
celé situaci však vydal tiskové pro-
hlášení. 

V něm mimo jiné píše, že na Vyso-
čině nezvítězil zdravý selský rozum. 
„Vítězi voleb bylo jeho vítězství ukra-
deno poraženými. ODS od začátku 
nerespektovala naše vítězství–kmot-
rovská politika z devadesátých let se v 
nich nezapře,“ uvádí mimo jiné. 

Podle něho všem poraženým stra-
nám chybí základy slušného a seri-
ózního jednání. 

Schrek naopak považuje koalici 
bez vítěze voleb za zcela legitimní. 
Jako největší překážku pro spoluprá-
ci s ANO označil politiku jeho hlav-
ního představitele premiéra Andreje 
Babiše. 

„Měli by se zamyslet nad tím, proč 
ostatní politici ve své většině nechtějí 
přistoupit na politiku, kterou reprezen-
tuje Andrej Babiš,“ vzkázal vysočin-
ským politikům za ANO Schrek. 

Ačkoliv na Vysočině skončili na 
druhém místě Piráti, post hejtma-

na získala třetí ODS. Piráti se budou 
muset spokojit v radě s pozicí prv-
ní náměstkyně hejtmana a s jedním 
radním. 

„Piráti se nakonec rozhodli netrvat 
na hejtmanském postu, aby neblokova-
li vznik koalice demokratických stran,“ 
vysvětlila jejich vysočinská lídryně 
Hana Hajnová. 

Volby rovněž rozhodly, že po 12 
letech skončila na kraji éra hejtma-
na Jiřího Běhounka (za ČSSD). Dle 
Schreka by se Běhounek neměl obje-
vit ani v krajské radě jako zástupce 
ČSSD. 

Éra hejtmana Běhounka skončila

Senátorský duel
Senátora za obvod Žďár nad Sázavou jsme v říjnu volili na-

dvakrát. Po prvním kole žádný ze šesti kandidátů nedosá-
hl potřebné převahy získaných hlasů. Ivana Horká (NEZ), 
Libor Černý (Nes. za ANO), Bohumil Kasal (Nes. za SPD) 
a Zdeněk Střítecký (KSČM) dál nepostoupili.

Nejúspěšnější dvojici čekal duel o týden později. Byli to 
49letý Josef Klement, místostarosta Žďáru a nes. za KDU-
ČSL (1. kolo přes 37 %), a Michal Šmarda, 45letý starosta 
Nového Města n/M., za uskupení ČSSD + Zelení + Budouc-
nost (1. kolo ke 24 %). 

Volba skončila převahou Josefa Klementa s téměř 61 % hla-
sů. Michal Šmarda získal přes 39 % hlasů. -lko-

Letošní říjnové volby se nejspíš zapíší do 
české historie. To kvůli mimořádným opat-
řením během covidové pandemie a díky 
novince v podobě hlasování z auta drive-in 
pro voliče v karanténě. 

Do celkem 26 žďárských volebních míst-
ností, kde panovala přísná bezpečnostní pra-
vidla, směli voliči jen v rouškách. Také členo-
vé volebních komisí po celou dobu krajských 
a opakovaných senátních voleb pracovali 
v rouškách a rukavicích.

Jak se pro ŽN ohlíží Drahoslava Komín-
ková z odboru tajemnice MěÚ ve Žďáře n. 
S., členové okrskových komisí tyto volby za 
přísných bezpečnostních opatření zvládli 
velice dobře. „V průběhu voleb mi několik čle-
nů oznámilo, že se setkali s někým pozitivním, 
a do komise už nedorazili. V současné chví-
li nemám zprávy o tom, že by někdo ze členů 
komisí onemocněl covidem v souvislosti s volba-
mi,“ uvedla pro ŽN Drahoslava Komínková 
s odstupem 14 dní.  (Pokračování na str. 5)

Nikdo z komisí se nenakazil
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Nikdo z komisí se nenakazil
(Dokončení ze str. 4)

Formou drive-in mohli lidé volit z au-
ta na stanovišti vybudovaném na ploše 
u zimního stadionu. „V prvním kole volilo 
formou drive-inu 56 voličů, ve druhém kole 
volilo 21 voličů z okresu Žďár nad Sázavou. 
O problémech nevím. My jsme vytipovali 
jen lokalitu, zbytek zajišťoval krajský úřad 
a armáda,“ vysvětluje úřednice města.

Jak potvrzuje David Marek z oddělení 
ostatních správních činností Krajského 
úřadu v Jihlavě, volby způsobem drive-
in proběhly hladce. „Nezaznamenali jsme 
žádný problém, vše se obešlo bez jakýchko-
liv excesů. Spolupráce s armádou byla per-
fektní jak ve Žďáru, tak i dalších městech 
s těmito volebními stanovišti,“ říká.

Jak David Marek upřesňuje pro ŽN, ve 
Žďáru n/S. byli nasazeni příslušníci 73. 

tankového praporu Přáslavice. Podporu 
ve věcech organizačních a logistických 
zabezpečovalo Krajské vojenské velitel-
ství v Jihlavě.

Pořadatelé voleb nasbírali cenné zkuše-
nosti. „Tyto volby byly právě v tomto směru 
mimořádné, nikdy v minulosti jsme v rámci 
organizačně technického zabezpečení voleb 
nic podobného neřešili,“ ohlíží se Marek. 
Krajský úřad dle jeho názoru celou akci 
zvládl v součinnosti s dalšími zaintereso-
vanými subjekty, tedy s armádou, měst-
ským úřadem, policií a hasiči bez problé-
mů. 

„Vše zafungovalo tak, jak mělo. Pokud 
bude i v budoucnu hlasování při volbách 
probíhat podobným způsobem, nabyté zku-
šenosti nepochybně zúročíme,“ dodává kraj-
ský úředník.  -lko-

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
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KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Listopadem nastává období vege-
tačního klidu, které potrvá zhru-
ba do konce března. V tomto ča-
se dochází k přirozenému útlumu 
fyziologických funkcí dřevin a také 
nehnízdí ptáci. Jde tedy o období 
vhodné ke kácení či větším reduk-
cím dřevin. 

Jak je to vůbec s povolením na 
kácení stromů – a na které práce 
povolení nepotřebujeme, a kdy se 
bez něho neobejdeme? 

Na otázky ŽN odpovídá Štěpán 
Krabec ze žďárské firmy Lanaři.cz, 
zaměřené na výškové a arboristické 
práce. Správou a údržbou stromů v 
městském prostředí se firma zabývá 
již od roku 2014.

Jak arborista radí, povolení nepo-
třebujeme, pokud se jedná o ovoc-
né stromy jako jabloň, třešeň, hru-
šeň ap. rostoucí na ploše evidované 
v katastru jako zahrada, zastavěná 
plocha, nádvoří a ostatních plochách 
využitých jako zeleň. „Povolení není 
potřeba ani na stromy, jejichž obvod 
je v prsní výšce (cca 130 cm) menší jak 
80 cm. Pokud stromy mají obvod větší 
nebo nespadají do kategorie ovocných 
dřevin, musí na ně být vydané povolení 
ke kácení dřevin,“ vysvětluje odbor-
ník. 

Povolení musíme mít např. u jeh-
ličnanu, kdysi vysázeného na naší 
zahradě, který může svým kořeno-
vým systémem narušovat budovu. 
O povolení ke kácení dřevin musí-

me zažádat na příslušném obecním 
úřadu a v žádosti popíšeme, o jaký 
strom se jedná. 

„Ideálně uvedete rod a druh (např. 
borovice lesní) a obvod stromu v prsní 
výšce. Musíte také doložit váš vlastnic-
ký vztah k pozemku a důvod žádosti 
o kácení. Prosím mějte na paměti, že 
padající listí na auto není důvodem ke 
kácení,“ poukazuje Štěpán Krabec.

Skutečný zdravotní stav stromu 
a jeho následný osud by měl vždy 
zjišťovat a určovat odborník na stro-
my v městském prostředí. „Arboris-
ta je schopen posoudit dle vizuálního 
hodnocení celkový zdravotní stav stro-
mu a navrhnout další postup. Kácení 
je až tou poslední možností,“ poukazu-
je odborník.

Dle zkušeností říká, že kácení vyso-
kých a přerostlých stromů v zahra-
dách může být často náročné. „Dob-
ře zvažte, jestli na to stačíte sami,“ radí 
Štěpán Krabec. 

Mnohdy se v okolí stromu nachází 
budovy, el. vedení či zahrada a strom 
není možné pokácet v celku. Strom 
na špatně dostupném místě pokácí 
Lanaři.cz po částech za pomoci stro-
molezeckých postupů.

„Zásah na stromu navrhnu po zhod-
nocení jeho stavu, poradíme s žádostí 
o kácení. Po domluvě zařídíme odvoz 
dřevního odpadu, vyfrézování pařezu 
či následnou novou vhodnou výsadbu,“ 
popisuje arborista firemní praxi.

 (PI)

Kdy na kácení stromů
potřebujeme povolení

Laboratoř čekají novinky
Laboratoř na žďárské poliklinice 

bude od 1. 1. 2021 provozovat fir-
ma MEDILA z Pardubic, vítěz řádné 
soutěže města. 

Jak vysvětluje starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM), hospodaření zdejší labo-
ratoře je dlouhodobě nerentabilní 
a bylo třeba zabránit jejímu uzavře-
ní. „Naše malá laboratoř nedosahuje 
množstevních slev na materiál, který je 
v této branži drahý. Projevilo se i navý-
šení mezd zdravotnických zaměstnanců 
polikliniky, které není ze strany státu a 
kraje kompenzováno,“ uvádí Mrkos.

Město se rozhodlo laboratoř prona-
jmout a soutěž zaměřená na kvalitu a 
dostupnost služby běžela nizozem-
ským modelem hodnocení. Z 13 při-
hlášených subjektů zůstaly ve finále 

čtyři. Z nich radnice vybírala nejlepší-
ho z nejlepších. 

Spol. MEDILA provozuje své labo-
ratoře krom Pardubic i v Brně a Pra-
ze. Zatímco město doteď generovalo 
ztráty z provozu, nově získá za pakt 
laboratoře ročně 1,4 mil. Kč a 2% 
podíl z tržeb. „Požadovali jsme zacho-
vání všech pracovních míst se všemi 
právy zaměstnanců. Získali jsme kva-
litu navíc. Laboratoř bude poskytovat 
speciální odběry a rozbory, zaváza-
la se k ekologii,“ říká starosta. Město 
nastavilo ostrá pravidla pronájmu, 
při porušení si laboratoř vezme zpět.  

Na spekulace o privatizaci poli-
kliniky Martin Mrkos vzkazuje, že 
rodinné stříbro města není na pro-
dej. -lko-
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Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR- ŽM

Jan
Havlík,
klub
Změna 2018

Jan Mokříš,
klub ODS

Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ludmila 
Řezníčková, 
klub ANO 2011

Petr Stoček,
klub KSČM
+ SPOZ 

Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní

Romana
Bělohlávková,
klub KDU-ČSL

Otázka pro zastupitelské 
kluby na listopad:

Městská poliklinika, sociální služ-
by, úřad a další veřejné organizace 
potřebují v době opakované pan-
demie koronaviru zásoby účinných 
ochranných pomůcek... 

� Sleduje to váš klub, nebo se 
účastní na připravenosti krizové-
ho štábu města Žďáru n. S.? Co by 
město v této situaci (po zkušenos-
tech z jara) mělo činit ve prospěch 
svých občanů?

Ochranných prostředků je 
dost, servis funguje

Krizový štáb (KŠ) obce s rozšířenou 
působností se řídí tzv. krizovým záko-
nem a řeší vzniklé krizové situace, resp. 
má koordinovat záchranné a likvidační 
práce v souvislosti s řešením mimořád-
né události. Informace ze schůze KŠ pro 
veřejnost a sdělovací prostředky posky-
tuje tiskový mluvčí města. 

Doposud KŠ řešil fungování základ-
ní infrastruktury, ochranné a dezin-
fekční prostředky v provozech města 
(zejména poliklinika, soc. služby, měst-
ský úřad, policie), aktivovaly se pracov-
ní skupiny pro řešení situací v soc. služ-
bách a ochranu obyvatelstva, aktuální 
situaci ve Žďáře v počtu nakažených, 
řešení situace osob bez přístřeší a vyká-
zaných, fungování školy pro děti zdra-
votníků apod. 

S tím souvisí i to, že monitorujeme 
případné potřeby zajistit servis starším 
občanům. V tuto chvíli je příslušná pra-
covní skupina připravena pro případ 
potřeby, ta zatím nebyla krizovým štá-
bem vyhodnocena jako nutná. Na rozdíl 
od jara jsou totiž ochranné prostředky 
dostupné, rozvoz léků provádí některé 
lékárny samy, zdravotnické nebo jaké-
koliv jiné služby vyjma restauračních 
jsou všeobecně dostupné. Ochranný-
mi prostředky pro naše organizace jsme 
předzásobeni. 

Věřím, že i na základě výše uvedeného 
se nám podaří situaci zvládnout co nej-
lépe, a přeji všem především pevné zdra-
ví a víru a naději, že vývoj s pandemií se 
v dohledné době už otočí k lepšímu.

Oproti jaru jsme
připravenější

Krizový štáb (KŠ) zřizuje starosta jako 
svůj pracovní orgán a zároveň je jeho 
předsedou. My řadoví zastupitelé nejs-
me informováni o činnosti tohoto KŠ. 
Je na starostovi, co považuje za vhodné 
a možné nám sdělit. Ale obecně lze říci, 
že města a kraje umí s krizovým řízením 
pracovat a vyhodnocovat různá rizika. 
Součástí štábu jsou lidé zvyklí řešit kri-

zové nebo mimořádné události. V první 
vlně epidemie se nakonec vše zvládlo, 
ale nyní je stav daleko závažnější. 

Myslím, že z hlediska ochranných 
pomůcek jsme všichni oproti jaru při-
pravenější, ale daleko komplikovaněj-
ší je dnes zajištění dostatečného počtu 
lidských zdrojů pro péči ve zdravotnic-
kých zařízeních, nebo ochrana těch nej-
zranitelnějších - seniorů. A to jak u nich 
doma, tak i v domovech pro seniory. 
Pokud hodnotím spolupráci ze své pra-
covní pozice, tak mohu potvrdit, že se 
samosprávami, tedy i se žďárskou radni-
cí, je spolupráce velmi dobrá. A to nejen 
v oblasti bezpečnosti nebo hledání 
vhodných prostor, ale i např, v přípravě 
okamžité pomoci zdravotnickým pra-
covníkům s výukou jejich dětí na ZŠ. 

Současná situace opravdu není jedno-
duchá, máme plné nemocnice s covid 
pozitivními pacienty, z nichž mnozí 
jsou ve vážném stavu. Zdravotníci jsou 
skutečně velmi přetížení a sami neustále 
ohrožení na zdraví. Proto je každá spo-
lupráce a pomoc pro zvládnutí krizové-
ho stavu vítána.

Chovejme se zodpovědně

Krizové řízení a krizový štáb je plně 
v kompetenci starosty města. O zase-
dáních ani výsledcích jednání krizové-
ho štábu nemáme jako opoziční strany 
žádné zprávy ani informace a nenajdete 
je ani na webu města. 

Věříme, že vedení města a ředitelé pří-
spěvkových organizací města se pou-
čili z nedostatku ochranných prostřed-
ků z jarních měsíců a zajistili pro svoje 
zaměstnance a klienty nutné ochranné 
pomůcky. Disponují svými rozpočty a 
nouzový stav jim umožňuje okamžité 
nákupy a reakce, pokud již nenakoupili.

Město by mělo jít příkladem a cho-
vat se zodpovědně. Především by pak 
nemělo ústy starosty vyzývat občany 
k návštěvě hospod, restaurací a špelu-
něk na sociálních sítích. Takové výzvy 
pokládáme v době enormního nárůs-
tu počtu nakažených a téměř naplněné 
kapacity covidových lůžek nemocnic za 
hloupé a nezodpovědné.

Odběrový stan
plánují na oválu

Bohužel, druhá vlna koronavirové epi-
demie se s nadcházejícím podzimem 
stala skutečností. Oproti jarním měsí-
cům jsme však mnohem lépe vybave-
ni – ať už ve smyslu množství ochran-
ných pomůcek, tak co se týká znalostí 
o onemocnění covid–19. Krizový štáb 
našeho města zasedal hned 1. den opě-
tovně vyhlášeného nouzového stavu 
pod vedením starosty města pana Ing. 
Mrkose a tajemníka KŠ pana PhDr.
Pospíchala. Byly aktivovány pracovní 

skupiny. Každý člen již znal svůj úkol. 
Vedení města stále intenzivně hledá 
způsoby, jak našim obyvatelům pomoci 
v této nelehké době. Od minulého týd-
ne probíhají jednání k zajištění nové-
ho odběrového místa, které má zájem 
v našem městě zřídit společnost Medi-
la – budoucí provozovatel laboratoře 
na poliklinice. Odběrový stan by stál 
na rychlobruslařském oválu a byl by tak 
velmi snadno dostupný pro pěší i moto-
rizované obyvatele. Doufáme, že se ten-
to záměr podaří uskutečnit a že bude 
podpořen Krajem Vysočina.

Je uplatňován
kolektivní trest

Situace, kterou v současnosti sle-
dujeme, je fatálním selháním vlá-
dy. Bohužel se projevuje, že žijeme 
v zemi, kde se občanům dlouhodo-
bě nevěří. Proto jsme svědky stálých 
regulací, nařízení a zákazů. Ty ale 
mohou fungovat jen krátkodobě. A 
když přestanou fungovat, což zname-
ná, že je čím dál více lidí začne poru-
šovat, neřešíme tyto jedince, ale při-
tvrdíme v dalších opatřeních. Tomu 
v pedagogice říkáme kolektivní trest. 
V demokratickém zřízení je pro mne 
nepřijatelné někoho trestat za pro-
hřešky jiných. V severských zemích 
dlouhodobě sází na osobní odpo-
vědnost. Poruší-li občan epidemio-
logická nařízení a ohrozí tím ostat-
ní, je tvrdě pokutován. U nás nese 
trest celá společnost. Město nemá 
moc možností, jak neschopnost vlá-
dy napravovat. Může jen vybavit své 
zaměstnance (včetně příspěvkových 
organizací) ochrannými pomůcka-
mi a apelovat na osobní odpovědnost 
každého z nás, tedy dodržování 4 R – 
rouška, ruce, rozestupy a rozum. 

Je to
 na každém z nás

Co budu psát dnes, bude za dva týd-
ny jinak. Bude mnohem více nemoc-
ných, budou chybět nemocniční 
lůžka a dostatek zkušeného perso-
nálu, bude jistě více mrtvých. Pokud 
zaberou dostatečně izolační opatření 
v populaci, budeme za 14 dní zřejmě 
na vrcholu epidemie nemoci SARS 
Cov 2. Pak budeme čekat na dodáv-
ky prvních vakcín. A čekat budeme 
muset nadále se všemi zavedenými 
omezeními. 

A to doufám v tu lepší variantu šíře-
ní epidemie, snad reálnou. Pokud 
bude lépe a já se mýlím, budu jen 
rád. Město samo mnoho nezmůže, je 
na každém z nás, jak to dopadne. Vlá-
da bohužel nezvolila zavčas ta správ-
ná řešení k zvládnutí epidemie. Nyní 
musíme být odpovědní a trpěliví.

Nedopusťme,
aby myš radila kočce

Náš dvoučlenný klub si rozhodně 
nedělá jakýkoliv nárok na kontrolu prá-
ce či dokonce připravenosti krizové-
ho štábu města Žďáru n. S. Všechny 
vyjmenované veřejné či jiné organiza-
ce, spadající pod působnost krizového 
štábu, musí a nebo alespoň by měly mít 
zpracovaný plán. Ten zahrnuje veškerá 
potřebná opatření spojená s efektivním 
řešením koronavirové pandemie, včet-
ně zajištění dostatečné zásoby ochran-
ných pomůcek.

Rozhodně nečekají na kdovíjak chyt-
ré rady od řadových zastupitelů. Vedení 
města spolu s hygienou, záchrannými 
složkami a s částí veřejných i soukro-
mých místních organizací v jarním 
období, v rámci svých možností, doko-
nale zvládlo první vlnu epidemie a my 
věříme, že stejně obětavě a se stejnými 
pozitivními výsledky zvládnou i případ-
nou další, i bez našich laických dopo-
ručení. Naopak nedopusťme, aby myš 
radila kočce a mravenec slonovi!

Neriskujme
ani nepanikařme

V dnešní době nečelíme válce nebo 
jiným pohromám, které by zavinil 
člověk. Čelíme viru, který se nedá 
nijak zakázat, ovládnout nebo zastra-
šit. Čelíme viru, který přežívá díky 
své přítomnosti v živočišných orga-
nismech, v lidech. 

Proto je hlavní odpovědnost na 
každém z nás, nesmíme zbytečně ris-
kovat, musíme dodržovat doporu-
čená opatření, ale hlavně nesmíme 
panikařit, to by pouze oslabovalo naši 
imunitu. 

Je nesmyslné bagatelizovat vážnost 
situace. Pro někoho může jít o život 
ohrožující onemocnění. Situace je 
vážná a zlehčování bohužel přichá-
zí od lidí, kteří nejsou epidemiologo-
vé nebo hygienici, nejsou vzděláni v 
oboru. 

Sama mám dceru medičku, která je 
v rámci dobrovolnické pomoci nasa-
zena na covidovém oddělení. Z prv-
ní ruky tedy mohu říci, že covid-19 
opravdu existuje a zvláště pro pacien-
ty s přidruženými onemocněními to 
není procházka růžovým sadem. 

Krizový štáb města byl schopen 
vytvořit dostatečné zásoby ochran-
ných pomůcek. Máme místa, kam lze 
umisťovat pozitivní lidi bez domo-
va. Město i jeho policie jsou připra-
veny vám poradit při podezření na 
onemocnění. V případě zájmu jsme 
schopni zajistit nákupy pro naše seni-
ory. Jsme připraveni všem občanům 
pomoci věcně. To nejdůležitější je ale 
na ramenou nás všech. -lko-

Krizový štáb města řídí vážnou situaci
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Koronavirová krize dusí od jara kul-
turní život v Česku i v samotném 
Žďáře nad Sázavou. S opětovným 
nástupem pandemie jsou ohroženy i 
podzimní kulturní pořady a společen-
ské akce, některé už byly zrušeny úpl-
ně.

Situace tak zasáhne i tradiční žďár-
skou akci s názvem Festival vzdělává-
ní. Přehlídka středních škol a možnos-
tí vzdělávání se v Domě kultury má 
letos odehrávat již 25. rokem a pořa-
datelé i vystavující školy doufají, že 
letošní jubilejní ročník klapne. Festival 
vzdělávání pořádá městská organizace 
Kultura Žďár nad Sázavou a přehlídku 
směřuje vždy do první poloviny listo-
padu. To, aby byla inspirací i pro žáky, 
kteří chtějí zkusit obor s uměleckým 
nebo sportovním zaměřením. Při-

hlášky na obory vzdělání s talentovou 
zkouškou musí zájemci odevzdat do 
30. listopadu 2020.

„Přes veškerá omezení zatím s pro-
jektem Festivalu vzdělávání počítáme. 
Původně plánovaný termín ve čtvrtek 
12. listopadu jsme vzhledem k poslední-
mu vývoji pandemie posunuli na čtvrtek 
10. prosince,“ informuje ředitelka p. o. 
Kultura Marcela Lorencová.

Pořadatelé se snažili nejzazší možný 
termín alespoň částečně ladit se škola-
mi, aby byl pro ně smysluplný vzhle-
dem k datu podávání přihlášek budou-
cích studentů. 

„Školy, které mají uzávěrky ke kon-

ci listopadu, budou bohužel na letoš-
ním ročníku chybět. Přesto však eviduje-
me kolem 65 přihlášených škol,“ uvádí 
Lorencová.

Jak ředitelka městské organizace 
dodává, covidová situace ovlivnila i 
účast podniků, které se v uplynulých 
nejméně třech letech na festivalu před-
stavovaly ve větším počtu na jevišti 
sálu. „Pro letošek je tato organizace zru-
šena a podniky, pokud se hlásí, budou své 
prezentace provádět jednotlivě,“ infor-
muje Marcela Lorencová. 

Co se týká kapacity přítomných 
na festivalu, pořadatelka vysvětluje, 
že zatím vychází z posledně známé-
ho hromadného omezení 500 osob 
ve vnitřním prostoru. U vstupu tedy 
budou po odečtení asi 100 účastní-
ků připraveny evidenční vrácenky v 

potřebném počtu a dle nich mají být 
zájemci vpouštěni na akci. 

„Tento návštěvní systém předem školám 
oznámíme. Pokusíme se tak časově koor-
dinovat návštěvu alespoň z větších míst-
ních škol, aby se před budovou netvořila 
fronta,“ plánuje Lorencová zejména 
dopolední čas přehlídky. Odpoledne 
festival navštěvují většinou budoucí 
studenti s rodiči jednotlivě. 

„Situace je ale velmi proměnlivá a 
vše může být během krátké doby jinak. 
Doporučujeme zájemcům, aby s blížícím 
se termínem Festivalu vzdělávání sledo-
vali aktuální informace o této přehlídce 
v kulturním programu na našich strán-
kách www.dkzdar.cz. Informace budeme 
rovněž zasílat školám a uveřejňovat na 
našem facebooku,“ dodává pořadatelka 
závěrem. -lko-

Festival vzdělávání bude v prosinci
Letošní 25. ročník mine
školy pro talentované

Vycházející žáci mohou podat na střední školy v 
prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. To pla-
tí i pro žáky pátých a sedmých ročníků hlásící se na 
víceletá gymnázia.

V případě přihlášky do oborů s talentovou zkouš-
kou tak musí učinit do 30. listopadu 2020, na ostatní 
střední školy ji podají do 1. března 2021

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat 
až dvě přihlášky na obory vzdělání s talentovou 
zkouškou a stejně tak dvě přihlášky na obory vzdělá-
ní bez talentové zkoušky. 

V dalších kolech přijímacího řízení již není počet 
podaných přihlášek omezen. 

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na 
jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihláš-
ky.

Přihláška musí být na předepsaném tiskopisu. Do 
denní formy vzdělávání na střední škole ji podává 
uchazeč o vzdělání nebo zákonný zástupce nezletilé-
ho uchazeče řediteli střední školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, 
musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení 
školského poradenského zařízení. 

U talentovaných žáků, kteří chtějí zkusit obor s 
uměleckým nebo sportovním zaměřením, pak pro-

běhne přijímací řízení mnohem dříve a v jiném 
režimu než u běžných oborů.

Talentové zkoušky je třeba vykonat do těchto 
okruhů vzdělávání:

� do oborů maturitních i s vyučením ze skupi-
ny 82 Umění a užité umění, např. obor s maturitní 
zkouškou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký 
kovář a zámečník, pasíř

� do oborů konzervatoří, např. obor Hudba

� do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportov-
ní přípravou. -lko-

Jak je to s přihláškami na střední školy

Multimédia a design 
(specializace: Design obuvi, Design 
oděvu, Design skla, Digitální design,  
Grafický design, Produktový design, 
Tvorba prostoru, Průmyslový design, 
Reklamní fotografie, Game Design**)

podání přihlášek pro bakalářské  
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe animované tvorby
podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Mediální a komunikační studia 
(S. obor—Marketingové komunikace) 
podání přihlášek pro bakalářské studi-
um a navazující studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky:  
květen—červen 2021*

Arts Management** 
podání přihlášek: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe audiovizuální tvorby  
(specializace: Kamera, Produkce, Režie  
 a scenáristika, Střihová skladba, 
 Vizuální efekty, Zvuková skladba)

podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020       
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Doktorský studijní program 
Výtvarná umění 
(S. obor—Multimédia a design) 
podání přihlášek: 31. 5. 2021       
termín přijímací zkoušky: červen 2021

*Konkrétní termíny přijímací zkoušky budou  
  stanoveny v aktuální směrnicích k přijímacímu   
  řízení, které budou zveřejněny na internetové  
  stránce FMK.

**Pouze navazující magisterský studijní      
     program

Termíny podání přihlášek přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy:

studium@fmk.utb.cz /fmk.utb

Univerzitní 2431, 760 01 Zlín +420 576 034 214, +420 576 034 208 s. oddělení:



STRANA 8 Vzdělávání ŽN - LISTOPAD 2020

Virtuální 3D studie kostela svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře vytvoře-
ná žďárskými průmyslováky a důraz na 
technické vzdělávání prvňáčků. To byly 
dva momenty, které zaujaly vicepremi-
érku Alenu Schillerovou při její návštěvě 
Žďáru.
� Lenka Kopčáková

Žďár nad Sázavou ministryně financí Alena 
Schillerová navštívila začátkem podzimu. Jak říká 
pro ŽN, vrátila se po letech a byla nadšená. „Pře-
kvapilo mne, jak moderním je Žďár městem a jak se 
tu buduje,“ říká. 

Při návštěvě střední průmyslové školy vicepre-
miérka kvitovala, že se tu vyučují přesně obory, 
které naše ekonomika potřebuje. „Když jezdím do 
firem, všude si naříkají, že jim právě tyto obory chy-
bí,“ konstatuje. 

Region techniků
Během besedy na žďárské průmyslovce ji o 

důrazu na technické dovednosti dětí informoval 
náměstek hejtmana Martin Kukla.

Po celé Vysočině dostávají prvňáčci vždy na 
začátku školního roku stavebnici ROTO z Vyso-
činy. „Děti se tak naučí šroubovat a sestavovat trak-
tůrky ap., čímž získávají do vínku potřebné základy, 
hodící se ve strojírenském regionu,“ popsal Kukla. 
Jedno ROTO obdržela Alena Schillerová a už se 
těšila, jak jej předá vnoučkovi. 

Ministryně vyslechla, že žďárská VOŠ a SPŠ je 
v oblasti technického vzdělávání vlajkovou lodí 

Vysočiny. Ředitel Jaroslav Kletečka ji informoval 
o přínosech spolupráce soukromého sektoru se 
školami, kdy budoucí technici získávají ve firmách 
cenné praxe. 

Studenti mohou své maturitní práce vytvářet ve 
spolupráci s firmami a pak je obhajovat. „Vznikly 
tak zajímavé práce, v databázi máme kolem 70 lep-
ších projektů, které lze prezentovat. Naši studenti 
dokáží projekty vymodelovat ve 3D a pak je v dílně 
vytváří,“ popisuje ředitel.

Průmyslováci ze Žďáru vynikají v soutěžích stře-
doškolské činnosti, třeba v projektu Zlaté české 
ručičky.

Žďárští také informovali o stavbě sportovní haly 
pro střední školy, která je společnou investicí Kra-

je Vysočina a města Žďáru n. S. Začíná nyní na 
podzim. 

Výsledkem bude sportoviště s parametry pro 
mezinárodní soutěže v míčových hrách, doplně-
né ještě o lezeckou stěnu. Vyroste v prostoru mezi 
průmyslovkou a gymnáziem. 

Jak ředitel Kletečka plánuje, dopoledne budou 
sportovní halu využívat obě střední školy a pak až 
do večera sportovní kluby ze Žďárska. 

Přes speciální brýle
Při prohlídce školy vicepremiérku zaujaly ukáz-

ky mechatroniky a studentské projekty řešené s 
využitím PLM, BIM technologií a programování 
na úrovni 3D vizualizace a virtuální reality.

Pomocí speciálních brýlí si Schillerová prohlédla 
virtuální 3D studii kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, kterou vytvořil student školy Jin-
dřich Dítě. Dnešní vysokoškolák ministryni osob-
ně technicky provázel. 

Jak ředitel zavzpomínal na začátky projektu, 
před lety studenti oslovili zámeckou farnost se 
svým projektem. Poskytla archiválie a vzácné San-
tiniho plány, mladí nadšenci podle nich vytvořili 
historickou rekonstrukci původní podoby poutní-
ho kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
z roku 1730. 

Využili k tomu právě nejmodernější techniky 
pro 3D vizualizaci. Podařilo se jim zachytit kos-
tel ještě před požárem z osudného 16. července 
1784. 

Z virtuální 3D prohlídky kostela a památky 
UNESCO na Zelené hoře byla Alena Schillerová 
nadšená a požádala o prohlídku samotné památky. 

VIRTUÁLNÍ 3D studií kostela sv. Jana Nepomuc-
kého provázel ministryni Schillerovou ve speciálních 
brýlích sám autor Jindřich Dítě. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Schillerová: Zde se vyučují přesně ty 
obory, které naše ekonomika potřebuje
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Narození miminka je radost-
ně očekávanou událostí a velkou 
životní změnou. Když se však rodi-
čům narodí dítě s postižením, je to 
od života „podpásovka“. 

Místo radosti kupa starostí, mís-
to užívání si miminka nekonečný 
kolotoč návštěv lékařů a především 
bezmoc a nejistota, co bude dál. 
Ve starším věku i jiný způsob vzdě-
lávání dítěte.

Pomoci rodině v takové situaci 
může raná péče, bezplatná mobil-
ní služba, na niž má nárok každá 
rodina pečující o dítě s postižením 
nebo s ohroženým vývojem ve 
věku do 7 let. 

Nejbližší pobočka Společnosti 
pro ranou péči je v Brně a pomá-
há už třicet let. U nás na Vysoči-
ně působí nejméně dvacet pět let 
poradkyně Silvie. Za tu dobu jí 
„prošlo rukama“ na 100 rodin dětí 
se zrakovým a kombinovaným 
postižením. Konkrétně na Žďársku 
Silvie pomohla již osmi rodinám 
a nyní v rané péči podporuje čtyři 
rodiny v našem regionu. 

„Každá konzultace a rodina jsou 
výjimečné. Někdy není lehké ,pře-
pínat´ mezi podporou v jedné a ve 
druhé rodině. Ale sdílení malých či 
viditelných pokroků nebo jakýchko-
li radostí je skvělé. Třeba když dítě 
napíše svůj první dopis v Braillovu 
písmu“, říká poradkyně Silvie. 

V rané péči pracují vysokoškol-
sky vzdělané odbornice na sociál-

ní práci a speciální pedagogiku. Jak 
přibližuje koordinátorka této soci-
ální služby Lucie Špuláková, zpo-
čátku poradkyně jezdí za rodinami 
každý měsíc a pomáhají rodičům 
zorientovat se v nové situaci krok 
za krokem. 

Ukazují rodičům, jak mohou sami 
se svými dětmi pracovat a rozví-
jet je. Používají přitom atraktiv-
ní hračky a pomůcky, které si pak 
rodina může bezplatně zapůjčit. 

„Včasná pomoc má velký vliv na to, 
jak rodina těžké období zvládne a 
jaký bude další život dítě,“ dodává 
odbornice. Raná péče např. dlou-
hodobě podporuje rodinu pětile-
tého Ondry. Je to usměvavý kluk, 
baví ho zpívat a tancovat. Brání mu 
však zdravotní postižení. 

Jak koordinátorka Lucie Špuláko-
vá vysvětluje, Ondra má diagnosti-
kovanou epilepsii, konkrétně Wes-
tův syndrom, a přidala se porucha 
zraku a další. Rodiče stále zažívají 
nejistotu.

„Ondra se vždy těší na návštěvy 
poradkyně rané péče a na speciální 
hračky, ke kterým by se jinak nedo-
stal. 

 (Pokračování na str. 10)

Třicet let lepších startů
do života dětí s handicapem

Velkou radostí je třeba 
první dopis

v Braillově písmu
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DÍKY rané péči se mohou postižené děti lépe rozvíjet a později i vzdělávat. Speci-
ální hračky nabízejí nové vjemy.  Foto: archiv Společnosti rané péče

Třicet let lepších startů...

Líbí se mu třeba bublinkový válec, 
kde Ondra vnímá především vibrace a 
odlesk světla na hladině vody,“ popisu-
je poradkyně. 

Jeho rodiče od rané péče získávají 
spoustu nápadů, jak Ondrovi stimu-
lovat zrak a jak chlapce celkově roz-
víjet 

„Každý rodič, který má pochybnosti 
o tom, zda se jeho dítě správně vyvíjí, 
může ranou péči kontaktovat a poradit 
se s odborníky,“ nabízí Lucie Špulá-
ková. V prvním listopadovém týdnu 
běží republiková osvětová kampaň 
Týden rané péče. Více na www.
tydenranepece.cz. -lko-

(Dokončení ze str. 9)

www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

SŠ maturitní obory:

VOŠ pomaturitní obory:

vzdělávání v laboratorních oborech - ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACIE

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
(denní studium i kombinované studium)
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MUŽ/ŽENA

RECEPČNÍ
DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME KOLEGYNI NA POZICI:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zajištění chodu recepce (vedení knihy návštěv, 
 přijímání a ohlašování návštěvníků společnosti, 
 přesměrování a roztřídění příchozích telefonických 
 hovorů, zajišťování kurýrních služeb a vykonávání 
 dílčích administrativních činností)

- výdej večeří v nové závodní jídelně pro odpolední 
 směny zaměstnanců ze skupiny firem PKS 

- úklid jídelny 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- vzdělání: min. ukončené střední  
 odborné s výučním listem

- práce s PC 
 (alespoň základní znalost)

- dobrý zdravotní stav

 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- spolehlivost, pracovitost
- zodpovědnost, samostatnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- máme pro Vás zajímavé  
 firemní benefity
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- nabízíme pravidelnou pracovní dobu po-pá 
 (střídání ranní a odpolední směny)

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

MUŽ/ŽENA

DĚLNÍKA DO VÝROBY 
DŘEVĚNÝCH OKEN

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- práce na zajímavých zakázkách  
 v provozu výroby dřevěných oken,  
 popřípadě u zákazníků

 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- střední vzdělání technického směru  
 nebo vyučení v oboru

- praxe ve výrobním podniku  
 výhodou (není podmínkou) 
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- aktivní přístup k práci 
- spolehlivost, samostatnost
- smysl pro přesnost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci na HPP 
 v silné výrobní společnosti
- dostanete příspěvek na stravování,  
 5 týdnů dovolené
- máme pro Vás další zajímavé  
 firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksokna.cz
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Mnozí ze Žďáráků ani netu-
ší, že rodák z našeho měs-
ta Emanuel Jan Hajný byl od 
roku 1923 prvorepublikovým 
konzulem Československa v 
Austrálii a Oceánii. ŽN přináší 
jeho příběh.
� Lenka Kopčáková

Chtěli jsme vědět více a tak v létě 
zamířil k protinožcům náš redakční e-
mail. Byl adresovaný Karlu Kysilkovi, 
atašé ČR na Tahiti. Věděli jsme, že o 
žďárském rodákovi soustředil zajíma-
vé informace, včetně Hajného vlast-
noručních nákresů ostrova. 

Odpověď přišla začátkem října. Byla 
od dcery Karla Kysilky. Oznamovala, 
že tatínek bohužel loni zemřel. ŽN 
dostaly povolení využít dostupné 
materiály od Karla Kysilky. „Tatínka 
by zájem těšil,“ dodala závěrem jeho 
dcera.

Nyní tedy uvádíme příběh žďár-
ského velvyslance. K jeho sestavení 
a nastínění dobové situace jsme se 
inspirovali i z dalších zdrojů. Např. z 
čecho-australských stránek či z diser-
tační práce PhDr. Pavla Kreisingera, 
věnované krajanům v Austrálii v prv-
ní polovině 20. století a jejich účasti 
ve světových válkách.

Chlapec ze Žďáru
Emanuel Jan Hajný pochází z 

Čechova domu (č. p. 253) na dneš-
ním Havlíčkově náměstí. Chlapec, 
kterého čekal život dobrodruha, při-
šel na svět o Vánocích (27. 12.) roku 
1891. 

Otcem byl žďárský měšťan Ema-
nuel Hajný, syn Františka Hajné-
ho, obchodníka ve Žďáře, maminka 
Róza byla dcerou Jana Kratochvíla, 
obchodníka v Novém Veselí.

Dětství prožil ve Žďáře. Po absol-
vování měšťanské a obchodní školy 
19letý mladík nastoupil vojenskou 
službu u 3. pluku c. k. Tyrolských 
myslivců jako jednoroční dobrovol-
ník.

Od roku 1911 byl zprvu korespon-
dentem firem v Praze a Plzni, poté se 
vydal do Moskvy, kde byl česko-rus-
kým korespondentem u firmy Far-
bwerke J. Kornel a Mandel. Coby je-
jí zástupce podnikl studijní cestu na 
Sibiř, do Japonska a přes Asii do Aus-
trálie. 

V Sydney Hajný vystudoval elek-
trotechnický obor na Internatio-
nal Correspondent School. Pak pod 
hlavičkou firmy cestoval po státě 
Queensland. 

Šikana jej nezlomila
V Austrálii však 23letého muže 

zastihla 1. světová válka. Již v září 
1914 se jako první z čs. krajanů hlá-
sil do australské armády. Neúspěš-
ně. Ba co víc - Emanuel Hajný byl 
jako občan nepřátelského Rakous-
ko-Uherska zadržen v liverpoolském 
internačním pracovním táboře. 

Vládly tu drsné podmínky. V lág-
rech převažovali Němci a Rakušané, 
kteří své rodilé sousedy Čechoslová-
ky šikanovali. To ale Hajného nezlo-
milo. Věděl, že propuštění si musí 
Češi vydobýt sami. V nekonečných 

tahanicích s australskými úřady nako-
nec uspěl a v prosinci 1916 byl spolu 
s šesti krajany propuštěn na svobodu.

Ale ani potom nebyl Slovanům 
vstup do regulérní australské armády 
povolen. Jenže země vojáky potřebo-
vala, do světové války vstoupila po 
boku mateřské Velké Británie. Naši 
dobrovolníci tak byli zařazeni do for-
mující se „jihoslovanské legie austral-
ské“. 

Speciální slovanský prapor v počtu 
88 mužů se nalodil v září 1917 a 
vyplul směr Soluňská fronta. Šlo 
o plavbu nebezpečnou, německé 
ponorky se snažily každý spojenecký 
transport potopit. 

Vojska decimovala malárie
Na Soluňské frontě vládla patová 

situace. Mocnosti Dohody podpo-
rovaly Srbsko již od podzimu 1915. 
Na pobřeží se postupně vylodilo na 
13.000 francouzských a britských 
vojáků. Měli zabránit tomu, aby Bal-
kánský poloostrov trvale ovládlo 
Rakousko-Uhersko s Bulharskem. 

Vojska však zcela paralyzovala malá-
rie. Při požáru města vyhořela britská 
týlová základna se zásobami chininu 
a jediný účinný lék proti malárii byl 
ztracen. 

Neocenitelnou úlohu tak na Soluň-
ské frontě měly australské vojenské 
zdravotní sestry. Jednotka Australian 
Army Nursing Service kotvila poblíž 
pobřeží a léčila zraněné a nemocné. 

Do této situace připluli v říjnu 1917 
australští Čechoslováci pod zvlášt-
ním „jugoslávským“ praporem. Nel-
ze vyloučit, že některé Australanky 
pluly do Soluně s nimi. Na Balkáně 
čekal zdravotnice boj s malárií. Samy 
se chránily speciálními ochranný-
mi oděvy s kuklami proti moskytům, 
přenašečům malárie. 

Australští Čechoslováci byli zařaze-
ni do srbské armády, kde působili při-
bližně půl roku, tedy do dubna 1918. 
Emanuel Jan Hajný byl na Soluňské 
frontě vyznamenán za bojové zásluhy 
dvěma srbskými řády. 

Čechoslováci ve Francii 
V dubnu 1918 byla většina našich 

vojáků, tzv. Srbáků, transportována 
do Francie, kde se úspěšně formovala 
samostatná Československá brigáda. 
Byla začleněna do svazku 4. francouz-
ské armády. Hajný přijel do fran-

couzského Cognacu s prvním trans-
portem a jako střelec sloužil u 22. čs. 
střeleckého pluku v Jarnacu. 

On a jeho kamarádi z australské-
ho lágru přečkali bez úhony i bitvu u 
Vouziers a začátkem listopadu 1918 
se legionáři vrátili domů, do nové-
ho Československa. Při přeložení do 
zálohy dosáhl Emanuel Jan Hajný 
hodnosti nadporučíka. 

Ve službách státu
Nová Československá republika si 

začala vytvářet svou vlastní síť diplo-
matických a konzulárních úřadů na 
všech kontinentech.

Hajný byl coby zkušený legionář se 
znalostí cizích jazyků povolán v pro-
sinci 1919 na ministerstvo zahranič-
ních věcí (MZV).

K navázání oficiálních styků mezi 
Austrálií a Československem došlo v 
roce 1920, kdy byl v Sydney založen 
generální konzulát ČSR. Prvním 
konzulem se stal uznávaný cestovatel 
a profesor geografie na UK Jiří Viktor 
Daneš, který australské terény  tehdy 
zkoumal už přes 11 let a navázal tu 
cenné kontakty. Daneš ale v dubnu 
1922 požádal o zproštění služby.

Jako následník byl od roku 1923 
určen Emanuel Jan Hajný, do té  
doby konzulární atašé. Jeho násled-
né kompetence generálního konzu-
la v Sydney se vztahovaly na všech-
ny státy Australského svazu, včetně 
Queenslandu.

Inspekce na Tahiti
V roce 1925 vyslalo MZV konzu-

la na Tahiti. Ostrov sice coby fran-
couzská kolonie patřil pod pravo-
moc našeho konzulátu v Marseille, 
ale Hajný měl osobně prověřit situ-
aci Čechoslováků, kterých na Tahiti 
a dalších ostrovech tehdy žila necelá 
stovka.

Ze své inspekční cesty vypracoval 
velmi podrobnou zprávu o Francouz-
ské Oceánii, její historii, geografii a 
o postavení čsl. komunity. Doplnil 
ji rozborem tamního hospodářství 
s možnými příležitostmi pro česko-
slovenské exportéry. Doložil i foto-
grafie, náčrtky a herbář rostlin.

Životní podmínky na Tahiti popsal 
Emanuel Hajný jako těžké, ale díky 
příznivému klimatu nikdo hlady trpět 
nemusí. Varoval však  krajany před 
emigrací na Markýzy, kde v té době 
francouzská firma těžila fosfáty. Práci 
označil za velmi obtížnou. Uvedl, že 
naši lidé tu pracují bez smlouvy a jen 
s minimálním sociálním zajištěním 
při úrazu. Informoval ústředí v Praze, 
že na Tahiti i Markýzách jsou česko-
slovenští krajané bez jakékoliv právní 
ochrany.

 (Pokračování na str. 14 )

Žďárák byl velvyslancem u protinožců

Příběh 
dobrodruha

EMANUEL HAJNÝ, zřejmě při plavbě ze Sydney tna Tahiti r. 1926.

Vyznamenání udělená
Emanuelovi Hajnému
� 1917 srbský řád Bílého orla V. stup-
ně, řád sv. Sáva V. stupně a rumunská 
hvězda V. stupně

� 1919 čs. revoluční medaile

� 1921 čs. válečný kříž

� 1947 udělena čs. medaile
      Za zásluhy I. stupně.
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Angličtina a němčina

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

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 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: 
ovocné a okrasné stromy a keře, růže,
adventní vazby. Přijímáme objednávky na
vánoční stromky.
Otevřeno Po – So od 7,30 do setmění,
tel. 607 285 194, 724 960 317, 
www.uchlubnu.cz
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POZVÁNKA na recepci v Bílém domě v r. 1937.
 Zdroj obrázků: https://tahiti-cz.webnode.cz

Žďárák byl velvyslancem...
(Dokončení ze str. 12 )

Hajný ministerstvu navrhoval zříze-
ní honorárního konzulátu v Papeete 
(dnes hlavní město Francouzské Poly-
nésie) za účelem právní ochrany české 
kolonie a rozšíření národohospodář-
ských styků. Navrhoval jeho podříze-
ní generálnímu konzulátu v Sydney 
namísto GK v Marseille. Návrhy E. 
Hajného MZV posoudilo a vyhovělo. 
Tahiti se dočkalo konzulátu. 

Vytvořil kolorované mapy
Součástí konzulovy zprávy byl i 

zajímavý soubor asi 30 map pobřeží 
Tahiti a nedalekých Markýzských ost-
rovů, které Hajný sám ručně koloro-
val. Originály jsou uloženy v archivu 
MZV v Praze. 

Po návratu do ČSR konzul své zku-
šenosti z pobytu na Tahiti publikoval 
v časopise Československá emigra-
ce. Oblast jižního Pacifiku nedopo-
ručoval vystěhovalcům jako ideální 
destinaci. To zejména ze zdravotních 
důvodů. Jak uvedl, ostrovy Fran-
couzské Oceánie byly tehdy proniklé 
tuberkulózou, venerickými nemoce-
mi, elefantiázou a leprou.

Most z české oceli
Po 1. sv. válce několik let řádila celo-

světově pandemie španělské chřipky, 
která zkosila na 100 milionů životů. 
Nevyhnula se Československu ani 
Austrálii. Přesto se 20. léta v obou 
zemích nesla ve znamení budování 
státu.

Jedním z největších našich vývozců 
do Austrálie byla kladenská železárna 
Poldi. Možná už se zapomnělo, že huť 
dodala konstrukční ocel pro obří pří-
stavní most v Sydney. Harbour Bridge 
je dodnes jedním z hlavních symbolů 
Sydney. Stavba začala v roce 1923 a 
trvala devět let. Ve své době byl most 
s jediným obloukem považován za 
novodobý div moderního světa. Ved-
ly po něm čtvery železniční koleje a 
šest proudů silnice. 

Svoji prodejní síť v Austrálii postup-
ně zaváděly i Škodovy závody, ČSR 
sem vyvážela sklo a jabloneckou 
bižuterii, textilní zboží a galanterii, 

také i šišáky k výrobě klobouků, obuv, 
truhlářské výrobky či stroje. 

Austrálie zase vyvážela do ČSR ovčí 
vlnu, stolní jablka, surové kožešiny a 
kůže, olovo, slitiny a opály.

Velvyslancem v USA
Po svém návratu do Čech Emanu-

el Hajný zastával funkci vrchního 
ministerského komisaře odd. náro-
dohospodářské sekce. Začátkem roku 
1928 se oženil s 24letou Marií Skalic-
kou, dcerou vodňanského továrníka. 
Krátce na to byl jmenován generál-
ním konzulem v USA, službu v New 
Yorku nastoupil hned v únoru. 

V roce 1937 byl Žďárák zařazen 
do čs. delegace, která jednala s USA 
o uzavření důležité dvoustranné 
obchodní dohody. V březnu 1939 se 
organizačně podílel na výstavbě čs. 
pavilonu pro světovou výstavu v New 
Yorku. Do roku 1946 pracoval na vel-
vyslanectví ČSR ve Washingtonu, 
činil se ve službách druhého odboje. 

Rozděloval pomoc UNRRA 
Po válce se Emanuel Hajný vrátil 

do ČSR a byl ustanoven generálním 
konzulem v Hamburku. V rámci 
UNRRA měl na starosti řízení pří-
sunu hmotné pomoci z hamburské-
ho přístavu do své vlasti. Prezident 
republiky Edvard Beneš tehdy Haj-
nému propůjčil hodnost plukovní-
ka pěchoty v záloze. 

Zda měl Emanuel Hajný děti a 
jestli ještě zavítal do svého rodného 
Žďáru, není známo. Snad by mohli 
vědět pamětníci? 

Jisté však je, že po únorovém 
převratu rezignoval na svůj úřad. 
Nechtěl sloužit komunistickému 
režimu. Odešel zpět do zámoří. 
Emanuel Hajný byl formálně pro-
puštěn ze služeb MZV a rok nato 
odsouzen ke ztrátě majetku v ČSR. 
Od roku 1949 působil v českoslo-
venských emigrantských organiza-
cích. Zemřel ve věku 81 let v New 
Yorku.

KOLOROVANÉ mapy Tahiti jsou dílem Žďáráka.

Program na listopad 2020
Pozor: program se bude realizovat dle 

aktuálních vládních nařízení. Sledujte 
stránky www.dkzdar.cz.

� POŘADY PRO DĚTI
So 21. 11. 15.00, Městské divadlo / 

Divadlo Krapet ZIMNÍ PŘÍHODY 
VČELÍCH MEDVÍDKŮ

� DIVADLA
Ne 8. 11. 19.00 (DP Zelené) Městské 

divadlo / Těšínské divadlo
ŠAKALÍ LÉTA - Muzikál. Život mla-

dých lidí na sklonku padesátých let. Do 
pražské všednodennosti přichází Bejby, 
„chuligán odjinud“... Režie P. Gábor, hrají 
herci Těšínského divadla. 

Po 16. 11. 19.00 (DP Komorní) Měst-
ské divadlo / Agentura Harlekýn DRA-
HÁ LEGRACE - Veberova brilantní 
komedie (volné pokračování Blbce k veče-
ři). Zoufalý Francois Pignon je na mizině. 
Pod heslem „Každý, kdo něco skrývá, je 
zajímavý“, na sebe pošle daňovou kont-
rolu. Spustí se série neuvěřitelných situ-
ací... Režie Petr Kracik, hrají J. Carda/P. 
Kikinčuk, V. Žehrová/K. Špráchalová, M. 
Zahálka, J. Čenský/J. Šťastný ad.

Termín v jednání, 19.00 (DP Komor-
ní) Městské divadlo / Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram MARYŠA - Nejslavnější 
české drama bratří Mrštíků. Tragický pří-
běh mladé ženy, kterou zničily obecné 
konvence a pravidla, jimž se nevzepře-
la... Režie M. Schejbal, hrají T. Töpfer, H. 
Karochová, A. Fixová ad. 

Ne 29. 11. 19.00 (DP Žluté) Městské 
divadlo / Divadlo Kalich

LAKOMEC –Komediální mistrovství 
Pavla Zedníčka s nádechem jemné melan-
cholie a smyslem pro detail. Režie Jakub 
Nvota, hrají P. Zedníček, M. Procházko-
vá, O. Novák / A. Petráš, J. Švandová, S. 
Haváčová ad. 

� KONCERTY
Út 10. 11. 19.00, Café u tety Hany 

BLUE CIMBÁL - Roman Veverka, zpě-
vák a cimbalista, autor hudby, písní a 
aranží. 

� BESEDA 
Pá 20. 11. 18.30, Kino Vysočina SVOJÍ 

CESTOU

� ZÁBAVNÉ POŘADY
St 25. 11. 19.00, Dům kultury (proná-

jem) PARTIČKA – NA VZDUCHU

TRHY
So 28. 11. (9.00 - 16.00) DK 

ADVENTNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH - Ručně 
a výtvarně zpracované výrobky regionál-
ních tvůrců.

VÝSTAVY
� 3. – 29. 11. Galerie Stará radnice 

BOHUMIL PUCHÝŘ / OBRAZY - 
Otevřeno: út - pá 10.00 - 12.00 a 14.00 - 
17.00; so, ne a sv 14.00 - 17.00.

� Do 30. 11., Malá Galerie Stará radni-
ce UMĚNÍ SROZUMITELNĚ - Otevře-
no dle otevírací doby IC.

Předprodej vstupenek: Pokladna DK 
(po, út, st: 13.00 – 17.00) 

ON-LINE předprodej – www.dkzdar.cz.

Plánované akce na listopad 2020 jsou z 
důvodu vládních nařízení zrušené.

Výstavy v listopadu:
Čechův dům JIMRAMOVSKO – 

GENIUS LOCI: autorská výstava foto-
grafií Zdeňka Bureše.

Galerie u Sychry NÁVRATY DOMŮ: 
klubová výstava fotografií Fotoklubu 
Freeland Žďár n/S.

Knihovna M. J. Sychry        

Kultura Žďár n. S.
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Žďárské noviny

Klub českých turistů

Církev československá
husitská 

Pointy

Víkendové služby 
stomatologů

Žďár má želízko v ohni při 
národní soutěži Žena regio-
nu – Osobnost vašeho kraje. 
Charitní sestra Barbora Had-
rous zvítězila nedávno v kraj-
ském kole. 
� Lenka Kopčáková

V celostátním finále hájí nejen svo-
ji práci a ošetřovatelské poslání, ale 
i barvy Kraje Vysočina. S výsledky 
11. ročníku veřejně prospěšné soutěže 
Žena regionu nás však vyhlašující spol. 
Prime Communications letos napíná. 
Pražský galavečer byl kvůli současné 
pandemické situaci odložen na listo-
pad. A tak zatím Báře držme palce. 

O titul Žena regionu – Osobnost 
vašeho kraje se mohou ucházet výji-
mečné ženy, které mnohdy nejen 
pracovní, ale i volný čas obětují pro 
ostatní, svým příkladem motivují a 
obohacují životy lidí kolem sebe. Sou-
těž běží pod záštitou Senátu PČR a 
Asociace krajů ČR. 

Ženy se mohly hlásit ve čtyřech kate-
goriích, Bářinou parketou je Zdravot-
nictví a charitativní činnost. Nepřihlá-
sila se ovšem sama, postarali se o to 
kolegové. 

Barbora Hadrous je velmi skromná 
a svou pomoc a lásku ostatním pře-
dává bez fanfár. „Nikdy jsem se podob-
né soutěže nezúčastnila a byla jsem vel-
mi zaskočena a zároveň překvapena, 
od kolika lidí mi chodily zpětné ohlasy. 
Beru to jako ocenění práce celého týmu. 
To není jen o tom, že sedím v čele,“ míní 

zdravotní sestřička.
Barbora Hadrous je 38letá žena, z níž 

vyzařuje pokora, ale i rozhodnost. Se 
zodpovědností vrchní sestry domácí 
zdravotní péče a vedoucí domácí hos-
picové péče řídí 40 lidí ve dvou zaříze-
ních Oblastní charity na Žďársku. Ví, 
že úsměv je pro lidi v nesnázích pohla-
zením.

Má za sebou i patnáct let práce ses-
třičky v dětském kardiocentru FN 
Motol. Jejími krédy jsou „práce srd-
cem“ a „čas darovaný jiným“. 

Na otázku ŽN, k čemu ji krajský titul 
zavazuje, skromná Barbora přiznává, 
že pro ni znamená mnoho. „Uvědomi-
la jsem si, kolik jsem toho za dobu pěti-
letého působení ve žďárské Oblastní cha-
ritě zažila. Zrekapitulovala jsem svoji 

dosavadní cestu. S pokorou musím říci, 
že při mně stáli vždy ti správní lidé, úžas-
ný kolektiv, bez kterého by ani jedna ze 
služeb nebyla takovou, jaká je,“ říká.

Bářiným přáním je, aby se obě služ-
by, které vede, i nadále rozvíjely a roz-
šiřovaly. „Zvláště domácí hospicové péči 
se nyní dostává pozornosti, ať už medi-
ální či v lidské rovině. Rodiny se vrací ke 
kořenům, chtějí mít své blízké doma i na 
poslední cestě. A za to jsem moc ráda,“ 
oceňuje.

Jak se Bára svěřuje, její rodina ji za 
celé ty roky strávené v Oblastní chari-
tě podporuje a je na její úspěch pyšná. 
„Mám v nich velkou oporu. Moc si toho 
vážím, protože jinak by tuto práci neby-
lo možné vykonávat,“ svěřuje usměvavá 
sestřička.

Příkladem je jí maminka, dlouhole-
tá pečovatelka ve žďárském domově 
seniorů. „Od dětství jsem její práci obdi-
vovala,“ vyznává se Žena regionu. 

Narůstající pandemie koronaviru 
je nyní pro terénní sestřičky velkou 
zkouškou, ať v soukromí či zaměstná-
ní. „Terénní práce je v tento čas extrém-
ně náročná. Je třeba dodržovat nasta-
vená hygienická opatření, používat 
veškeré ochranné pomůcky, být zodpo-
vědný vůči sobě, kolektivu i pacientům a 
klientům,“ poukazuje zdravotnice. V 
obou týmech zdravotní i hospicové 
péče se prý zatím daří udržet kolek-
tiv zdravý. „To díky zodpovědnosti pra-
covníků. Ráda bych popřála všem pevné 
zdraví, ať se nám podaří společně tuto 
nelehkou dobu překonat,“ vzkazuje Bára 
Hadrous.

BARBORA HADROUS, letošní Žena 
regionu na Vysočině. 

  Foto: archiv B. H.

Těší mě, že se rodiny vrací 
ke kořenům, říká Žena regionuČt 26. 11. 16.00, Husova kaple, 

Kopečná 13
FILMOVÝ VEČER S JANEM 

AMOSEM KOMENSKÝM
Ukázkami z připravovaného tele-

vizního seriálu „Labyrint světa a ráj 
srdce“ k 350. výročí Učitele národů 
nás provede producent seriálu David 
Loula. 

V závěru setkání diskuze, kterak se 
vymotat z labyrintu tohoto světa a 
nalézt ráj ve svém srdci. 

Zve rada starších CČSH.

Rozvoz nákupů
Bezplatnou pomoc pro seniory a 

nově i pro lidi v karanténě či izolaci 
obnovuje Oblastní charita Žďár n/S. 
Objednávky nákupů základních potra-
vin a léků přijímá David Filip, mob. 
777 755 658, e-mail:
david.filip@zdar.charita.cz. Nákupy 
probíhají jen v pracovní dny. -lko- 

Vycházky jsou individuální dle 
situace, na vlastní nebezpečí. Prosí-
me účastníky, aby dodržovali mimo-
řádná opatření ministerstva zdravot-
nictví. Používáním roušek chráníte 
sebe i nás. Děkujeme. 

7. 11. Hlinsko – Srní – Ležáky – 
Miřetice (13 km) 7.30 nádr. ČD

14. 11. Laštovičky – Krásněves - 
Ostrov n/O. (16) 8.20 ČD

21. 11. Bystřice n/P. - Věchnov - 
Býšovec – Rožná (14) 8.20 ČD

28. 11. Přibyslav – Věžnice – Pol-
ná (15) 8.15 ČD

5. 12. Veselíčko (10) 9.00 MěÚ
Změna programu vyhrazena.

1. 11. MUDr. Beáta Bílková, Stro-
jírenská 6, Žďár 1 (566 642 545)

7. a 8. 11. Zubní péče MUDr. 
Konečný, Žďárská 73, N. Město 
n/M. (566 618 060)

14., 15. a 17. 11. MUDr. Petr 
Foltan, Herálec 81 (774 900 858)

21. a 22. 11. MUDr. Olga Seme-
rádová, Palachova 35, Žďár 6 (774 
430 777)

28. 11. MUDr. Eva Vorlíčková, 
Švermova 4, Žďár 4 (566 628 997)

29. 11. MUDr. Marwan Zrieka, 
Tyršova 223, V. Bíteš (566 533 129)

5. 12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na 
Městečku 310, N. Veselí (566 667 
236)

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

RC Srdíčko, poliklinika, 4. patro
FAMILY POINT

3. 11. 9.30 Přáníčkování - lektorka 
Barbora Loučková

13. 11. (9.00 – 10.00) Zdravotní 
monitoring

SENIOR POINT
4. 11. (9.00 – 11.00) Setkání peču-

jících - sdílení informací, novinek a 
zkušeností v oblasti domácí péče

4. 11. Alzheimer poradna - Marcela 
Rýpalová, vedoucí AP Vysočina

10. 11. 9.30 Oděsa, mé rodné měs-
to - Jelizaveta Mašková

24. 11. 10.00 Co byste chtěli vědět 
o Evropské unii a bojíte se zeptat 
- lektorka Lenka Marečková, koordi-
nátorka komunikačních aktivit o ESI 
fondech v Eurocentru Jihlava

Programy proběhnou dle vývoje 
epidemiologické situace a nastave-
ných opatření.

POZICE:
Právník

PR specialista

Specialista BOZP a PO

Obchodní zástupce 

BENEFITY:
Stabilní zázemí

Unikátní know-how

V PBS
KARIÉRA

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA: WWW.PBS.CZ/KARIERA
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