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Respitní odlehčovací péče ve 
Žďáře dlouhodobě chyběla. Vola-
jí po ní zvláště rodiny pečující 
v domácích podmínkách o han-
dicapované osoby nebo o seniory 
vyžadující zvýšenou péči.

Dlouhodobá starost o blízké je 
velice náročná nejen fyzicky, ale 
i psychicky. Cílem úlevové služ-
by je umožnit pečujícímu nezbyt-
ný odpočinek. Často nemá prostor 
sám pro sebe, ani na řešení vlast-
ních zdravotních problémů, např. 
nemá jak podstoupit plánovanou 
operaci... Stává se, že pečující oso-
by se závažnou diagnózou se dostá-

vají k lékaři déle, než by bylo třeba. 
Jak říká místostarotka pro sociál-

ní a zdravotní oblast Romana Bělo-
hlávková (KDU-ČSL), město se 
snaží klást důraz na sociální politi-
ku a odlehčovací služba má sloužit 
v podobných případech. Město ji 
poskytne na dobu maximálně tří 
měsíců. 

Během respitní péče přebere zaří-
zení tuto péči od rodiny. 

Dle slov místostarostky nebylo 
snadné ve Žďáře nalézt prostory, 
ale nakonec se objevilo řešení.

„Budeme mít k dispozici dva poko-
je pro odlehčovací službu v prosto-

rách našeho Domova klidného stáří 
v Okružní ulici. Město letos v dubnu 
přesunulo ředitelství sociálních služeb 
do budovy bývalého městského úřadu 
na náměstí Republiky,“ uvádí Bělo-
hlávková.

Přestavba uvolněných kanceláří 
na dva bezbariérové pokoje odleh-
čovací služby již běží. 

„V rozpočtu města na to máme 
vyčleněnou částku 600 tisíc korun, 
dle odborníků by měla stačit. Jeden 
pokoj bude dvoulůžkový o ploše 20 
m2 a jeden jednolůžkový s plochou 
12 m2,“ informuje místostarostka 
s tím, že město již podalo na Kraj 

Vysočina žádost o zařazení respit-
ní služby do krajské sítě sociálních 
služeb.

„Registrace služby bude možná až 
po dokončení přestavby a zkolaudo-
vání pokojů. Doufáme, že nenastanou 
nenadálé problémy a upravené dva 
pokoje začnou respitní péči sloužit od 
1. 1. 2022 ,“ říká. 

DKS posílí svůj tým o jednoho 
pracovníka, pečující osoby služ-
bu uhradí ze sociálních dávek, kte-
ré pobírají na péči o své seniory či 
handicapované. Hradit budou uby-
tování, stravu a úkony péče.  -lko-

Vznikají dva pokoje pro respitní službu

Sezónu na Tvrzi

otevřely krojačky
Do Žďáru se v rámci rozvolňová-

ní vrací po dlouhé přestávce kul-
turní akce. Jednou z nich je ojedi-
nělá výstava Půvab krojovaných 
panenek v Regionálním muzeu na 
Tvrzi.

Zaplesají při ní hlavně milovníci 
národní kultury. 

Krojované panenky z dílny Marie 
Žilové a Evy Jurmanové jsou přes-
nými replikami českých, morav-
ských a slezských lidových krojů. 
Jejich zhotovování se matka s dce-
rou společně věnují již více než 
20 let. Předlohou pro ruční výro-
bu „krojaček a krojáčků“ jsou jim 
dobové popisy, původní kresby, 
střihy historických lidových kro-
jů a samozřejmě bádání etnografů. 
Striktně používají původní materi-
ály, stuhy jsou ručně vyšívané, něk-
teré krajky ručně paličkované, ruč-
ně vyrábí dokonce i obuv. Zhotovit 
takový kroj je práce časově nároč-
ná a předpokládá nejen zručnost, 
ale také pečlivost a trpělivost. 

Více o neobvyklé tvorbě se dočte-
te na straně 20.  -lko-

MALÉ horácké zastavení u práce prostého lidu. Autorky Marie Žilová (vpravo) a Eva Jurmanová při posledních úpravách 
výstavy.  Foto: Lenka Kopčáková
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Novinka, která doposud ve 

Žďáru nebyla. Město začalo 

nakupovat energie pro sebe a 

městské organizace na komo-

ditní burze PXE Praha. Cílem 

jsou maximální úspory. Dříve 

Žďár nakupoval energie cestou 

výběrového řízení. 

� Lenka Kopčáková

Jak vysvětluje starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM), elektřina zdražuje a lev-
nější už asi nebude. Zvyšují se emisní 
povolenky i celková spotřeba energie 
a také jsou vyšší nároky na kvalitu roz-
vodné sítě. Mnohamiliardové investice 
do infrastruktury se pak přelévají do 
cen energií. Situace vyžadovala změnu 
přístupu Žďáru k nákupům energií. 

„Všechny nákupy města a jeho 12 pří-
spěvkových organizací jsme sloučili a 
vstoupili na komoditní burzu. To má 
výhodu, že na burze elektřinu nakoupíme 
s mnohem menší administrativní zátěží,“ 
vysvětluje Mrkos. 

Na aukci elektřiny lze dosáhnout 
nižší ceny v rámci obecného cenového 
etalonu energie. Forma nákupu je také 
výrazně pružnější. Kdežto při dřívěj-
ším nákupu energií cestou výběrového 
řízení bylo rizikem nečekané zvýšení 
cen energie během procesu. 

Pro představu flexibility uvádí staros-
ta příklad: Na burze vyhlášená aukční 
cena na objem energie pro město byla 
asi 1380 Kč/MW. Dražbou na nejnižší 
cenu od obchodníků na burze se Žďár 
dostal na cenu 1304 Kč/MW.

Z titulu obce s rozšířenou pravomocí 
Žďár nabídl spolupráci i dalším obcím. 
Zatím se přidaly Pokojov a Krásněves. 
Ceny elektřiny a plynu byly pro rok 
2021 zafixovány.

„Máme informace, že až budeme ener-
gie nakupovat na burze pro rok 2022, 
přidají se k nám další obce. Některé 
čekají, až jim vyprší smlouvy se stávající-
mi dodavateli,“ říká starosta Mrkos. 

V příštím roce by Žďár chtěl soutěžit 
ceny dodavatelů energie a plynu ces-
tou nejnižší přirážky k burzovní ceně.

Trendem Žďáru je pracovat v ener-
getice s maximálními úsporami.

V moderních
evropských projektech

Město má Akční plán udržitelné 
energetiky a ochrany klimatu. „Dnes 
už to není tolik o zateplování, ale o dob-
ré regulaci a úsporných zařízeních jako 
jsou led světla či chytré hlavice radiáto-
rů,“ vysvětluje starosta. 

Akční plán je dnes i vstupenkou do 
specializovaných dotačních progra-
mů. „My v moderní energetice vidíme 
ekonomický a ekologický poklad a proto 
jsme se rozhodli takový materiál vytvo-
řit,“ poukazuje Mrkos. 

Žďár se účastní programu SECAP. 
Tento akční plán udržitelné energeti-
ky a ochrany klimatu ještě dnes v ČR  
mnoho měst nemá, je ale podmín-
kou pro žádosti do specializovaných 
dotačních programů. 

Dle starosty umí SECAP spočítat 
množství emisí skleníkových plynů 
produkovaných na území města a hle-
dá způsoby, jak emise inteligentní for-
mou omezit. 

Naše město figuruje i v dotačním 
programu Horizon 2020. Speciali-
zovaný evropský program je pro vel-
ké energetické a ekologické projekty.  
Dnes už s ním pracuje šest českých 
měst. 

Hlavním přínosem pro Žďár jsou 

OCHRANA klimatu a snižování emisí je cílem Žďáru v Akčním plánu udržitel-
nosti energií. Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Žďár cílí na úspory energií,
snižování emisí a ochranu klimatu

Město Žďár se stále více zapo-

juje do moderních evropských 

projektů na udržitelnost ener-

gie, snižování emisí a ochranu 

klimatu. Na otázky ŽN odpo-

vídá starosta města Martin 

Mrkos. 

Znamená to pro město úplně 

novou generaci plánování, hospo-

daření a spolupráce než dříve?

Nejde o úplně novou generaci plá-
nování, energetika je silně kontinu-
ální obor, kde jednotlivé investice 
a záměry na sebe musí navazovat. 
Současné plány vycházejí z dlouho-
dobých záměrů a na jejich realizaci 
se podílí i zaměstnanci odboru tech-
nické správy budov města, kteří se 
energetice věnují dlouhodobě. 

Nový je příklon ke specializova-
ným dotačním nástrojům a trendům 
smart city.

To již asi vyžaduje jisté znalosti a 

praxi?

Ano, jazykovou vybavenost (ang-
ličtina), neustálé vstřebávání nových 
trendů, přehled v dynamicky se vyví-
jejících technologiích a pokročilej-
ším řešení (regulace, moderní tech-
nologie, FV).

Poradíte si na úřadě se vším sami 

nebo oslovujete odborníky?

Jde o kombinaci obojího. Energe-
tiku zastřešují zaměstnanci MěÚ, 
kteří jsou v kontaktu s energetický-
mi managery a specialisty z jiných 
měst (např. Chrudim, Litoměřice) a 
přebírají od nich zkušenosti, tipy a 
osvědčenou praxi. 

Např. úspěšný nákup energie a ply-
nu na burze PXE byl konzultován s 
dalšími městy. Díky tomu se učíme, 

získáváme know-how, sami se stává-
me odborníky, kteří mohou pomá-
hat dále. 

Jsme členy SEMMO (Sdružení 
energetických manažerů měst a 
obcí), díky kterému získáváme zají-
mavé kontakty, nové znalosti. 

Energetika měst je dnes o spolu-
práci s jinými, je to taková odborná 
komunita, která sdílí své zkušenosti 
a obohacuje se navzájem.

Co to vše město stojí a kdy se mu 

začnou vynaložené prostředky 

vracet?

Na spolupráci s odborníky jsme 
doposud ve velké míře využíva-
li dotační peníze, takže příspěvek z 
ryze městského rozpočtu byl mini-
mální. Získali jsme díky nim např. 
projekt EU CityCalc s nepřímý-
mi náklady 390.000 Kč, takže se to 
vyplatilo. 

Často jde o vzájemné přátel-
ské konzultace a ty jsou bezplatné. 
Výhodné je také podpořit jiné sub-
jekty v jejich projektových žádostech 
formou tzv. Letter of Support. 

Tato podpora město nic nestojí a 
když je žádost úspěšná, má z toho 
město prospěch. V projektu SECAP 
jsme takto ušetřili 90.000 Kč vlast-
ních prostředků. To na spolufinan-
cování jen na základě vyjádření pod-
pory jinému subjektu, který byl v 
žádosti úspěšný. -lko-

Být v evropských projektech 
vyžaduje umět nové trendy

zkušenosti s dotačním programem, 
z něhož budou v letech 2021-2027 
vypláceny výrazné finance do mod-
rozelené infrastruktury, a zisk 69 tis. 

EUR.
V dalším projektu EU CityCalc stojí 

„maličký“ Žďár po boku velikánů jako 
je lotyšská Riga, francouzský Dijon 
či italská Mantova. Cílem projektu 
je rozšířit využití webového kalkulá-
toru emisí, který pro různé varianty 
urbanistického rozvoje měst vypočte 
množství vyprodukovaného CO

2
.

„Žďár v tomto projektu získal za 
partnera belgickou společnost Energici-
tis, která je hlavním žadatelem a doce-
la významným partnerem DP Horizon 
2020,“ informuje Mrkos.

Cílem Žďárských je otevřít si dveře k 
dalším přínosným dotacím mířeným 
do infrastruktury. Mohou to být řeše-
ní spojená s fotovoltaikou, ostrovními 
systémy či výměnou světel za úspor-
nější zdroje.

„Velice si v této věci slibujeme od feno-
ménu IoT (Internet věcí), kdy lze pro-
pojením energetického managementu a 
chytrými smart prvky stlačit náklady za 
energie výrazně dolů. Pro projekt EU Ci-
tyCalc jsme získali 78 tisíc Euro,“ infor-
muje žďárský starosta. 

Martin 

Mrkos

Přes léto se bude ve Žďáře komu-
nální odpad vyvážet opět jednou za 
týden, aby v horkých dnech v nádo-
bách nepáchnul. 

Město v minulých měsících při-
stoupilo ke zkušebnímu 14dennímu 
svozu, který se dle slov místosta-
rostky Ludmily Řezníčkové (ANO 
2011) osvědčil. 

Město chystá aktualizaci Strategie 
odpadů, a je možné, že se opět ke 
14dennímu svozu vrátí, neboť zna-
mená úsporu. 

Na dotaz novinářů místostarostka 
uvedla, že pokud bude město čtyři 
měsíce v roce vozit odpad po týdnu 
a ostatní měsíce po 14 dnech, ušetří 

za rok asi 400 tisíc Kč. 
„Objíždíme však město a kontrolu-

jeme popelnice. Dle potřeby posiluje-
me svoz kontejnerů na separaci odpa-
du,“ říká. 

V řidicím výboru, který o strategii 
na základě všech výstupů rozhodne, 
je zastoupen člen z každého zastu-
pitelského klubu. Očekává se opa-
kovaná diskuze v pracovních schůz-
kách zastupitelů, než o strategii 
rozhodnou s konečnou platností. 

„Žďár jako jedno z mála měst 
nezvyšuje poplatek za komunální 
odpad již 11 let. Stále je 580 Kč za 
osobu a rok,“ připomíná místosta-
rostka. -lko-

Na léto se vrací týdenní
svoz komunálního odpadu
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Představenstvo družstva roz-
hodlo o konání shromáždění 
delegátů dne 15. června 2021. S 
ohledem na vyhlášená opatření 
k ochraně proti šíření COVID-
19 došlo k posunutí tohoto 
shromáždění až na červen, kdy 
již lze takovéto jednání za zpřís-
něných hygienicko-epidemio-
logických opatření uskutečnit. 
Jednání se tak bude jak v před-
chozím roce 2020 konat v zase-
dací místnosti Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou. V rámci 
hlavních bodů programu jedná-
ní bude navrženo schválení účet-
ní závěrky za rok 2020, podána 
informace o průběžném plně-
ní „Hlavních úkolů pro volební 
období 2017-2021“, předložen 
ke schválení návrh na změnu sta-
nov družstva a návrh na složení 
volební komise družstva pro pří-
pravu podzimních voleb členů 
orgánů družstva. Ke všem těm-
to hlavním bodům jednání byly 
zpracovány písemné materiály, 
které budou delegátům zaslány 
spolu s pozvánkou na toto zase-
dání.

Pokud jde o hospodaření 
družstva v roce 2020, je toto 
hodnoceno pozitivně, když skon-
čilo ziskem ve výši 315,7 tis. Kč. 

Podrobně jsou výsledky uvedeny 
ve „Výroční zprávě o hospodaře-
ní v roce 2020“. Hlavní podíl na 
tomto výsledku má navýšení pří-
jmů družstva, a to jednak vyšší-
mi příjmy z pronájmu areálu, kde 
se podařilo pronajmout všechny 
nebytové prostory, a dále pak i 
získáním nových domů do sprá-
vy družstva. Nemalou měrou se 
na příznivém výsledku podílí i 
úspora nákladů ve výši 1 158 tis. 
Kč proti rozpočtu na tento rok. 
Jednalo se především o úsporu 
nákladů na mzdy, opravy v are-
álu, poštovní služby, náklady na 
energie a podobně.

Na programu je rovněž vystou-
pení předsedy kontrolní komise, 
ve kterém bude informovat pří-
tomné delegáty o činnosti komi-
se a zjištěných závěrech z prová-
děných kontrol s tím, že nebyly 
při kontrolní činnosti zjištěny 
žádné zásadní nedostatky v práci 
družstva a jeho zaměstnanců.

Ve svém vystoupení předse-
da představenstva seznámí pří-
tomné i s průběžným plněním 
„Hlavních úkolů pro volební 
období 2017-2021“. Lze konsta-
tovat, že se většinu stanovených 
úkolů daří naplňovat. Daří se i 
zajišťovat vyrovnané hospodaře-

ní družstva, ke kterému částečně 
přispívá i čerpání již dříve vytvo-
řených rezerv, ale i nezbytné zvy-
šování výše příspěvku na činnost 
družstva, respektive na zajištění 
správy jednotek. Bylo konstatová-
no, že jsou průběžně ve spoluprá-
ci s jednotlivými společenstvími 
vlastníků využívány i vyhlašova-
né dotační programy na opravy 
a rekonstrukce bytových domů. 
Celkem od roku 2017 do konce 
roku 2020 činily dotace poskyt-
nuté domům ve správě družstva 
téměř 14,4 mil. Kč.

Představenstvo družstva před-
kládá shromáždění delegátů návrh 
na změnu a doplnění stanov 
družstva, a to především z důvodu 
povinnosti přizpůsobit tyto sta-
novy novelám zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, 
a zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku. Z těchto novel 
vychází většina úprav stávajících 
stanov družstva. Vedle toho byly 
upraveny i některé články stanov v 
návaznosti na platnou právní úpra-
vu např. zákon č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, roz-
hodnutí soudů či z důvodu vhod-
ného upřesnění. Písemný mate-
riál s vyznačením úpravy stanov 
a uvedením důvodu byl v před-

stihu zaslán delegátům družstva 
s výzvou, aby své dotazy či připo-
mínky ke změnám uplatnili ještě 
před konáním shromáždění dele-
gátů. 

Dalším z hlavních bodů pro-
gramu je projednání a schválení 
návrhu na složení volební komise 
pro podzimní volby členů orgá-
nů. Ke konci letošního roku kon-
čí funkční období členům před-
stavenstva a kontrolní komise 
družstva. V souladu s volebním 
řádem bude shromáždění delegá-
tů volit volení komisi, která poté 
zahájí práce na přípravě sestave-
ní kandidátky a zajištění voleb, 
které by měly proběhnout na 
shromáždění delegátů koncem 
měsíce října 2021.

Všechny písemné materiá-
ly předložené k projednání na 
shromáždění delegátů budou v 
plném rozsahu zveřejněny ješ-
tě před zasedáním shromáždě-
ní delegátů na webových strán-
kách družstva (www.sbdzh.cz). 
Zveřejněn zde bude i zápis a při-
jaté usnesení z tohoto jednání 
shromáždění delegátů. 

Ing. Zdeněk Štursa

předseda představenstva

ZELENÁ HORA, 

stavební bytové družstvo

Informace o konání 

shromáždění delegátů

V souladu se stanovami a 
volebním řádem družstva se 
uskuteční koncem října 2021 
shromáždění delegátů, na kte-
rém proběhne volba členů před-
stavenstva a kontrolní komise 
ZELENÁ HORA, stavebního 
bytového družstva, se sídlem 
Brněnská 1146/30, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ: 000 50 784 (dále 
jen „družstvo“).

Organizační přípravu voleb 
a jejich vlastní průběh bude 
zajišťovat volební komise, která 
bude k tomuto účelu zvolena na 
shromáždění delegátů dne 15. 6. 
2021.

Jedním z hlavních úkolů voleb-
ní komise je sestavení návr-
hu kandidátek pro volbu členů 
do uvedených volených orgá-
nů družstva. Podle Čl. 4 odst. 
2. platného volebního řádu 
družstva jsou návrhy kandidátů 
na členy představenstva a kont-
rolní komise družstva oprávněni 

podávat:
• představenstvo družstva
• kontrolní komise družstva
• volební komise družstva
• výbory samospráv družstva
• vedení družstva
• delegáti shromáždění delegá-

tů za volební obvod, v němž byli 
zvoleni.

Volební komise po svém zvole-
ní vyzve výše uvedené oprávně-
né orgány družstva k předložení 
návrhu kandidátů na členy před-
stavenstva a kontrolní komise 
družstva. Předpokládá se, že v 
zájmu zvolení kvalifikovaných, 
odborně zdatných a při svém 
rozhodování zodpovědných čle-
nů orgánů, budou navrhováni 
především členi družstva zna-
lí problematiky družstevnictví, 
kteří mají současně i znalosti 
a zkušenosti zejména v oblas-
ti práva, ekonomiky, podniká-
ní, organizace a řízení, správy 
a údržby budov apod. Zároveň 

budou muset navržení kandidáti 
splňovat podmínky pro volbu do 
zmíněných orgánů vyplývajících 
ze stanov, volebního řádu a orga-
nizačního řádu družstva (povin-
né kvalifikační předpoklady pro 
kandidáta na předsedu předsta-
venstva) a obecně závazných 
právních předpisů (zejména zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích).

Podle platných stanov družstva 
musí navržený kandidát v den 
volby dosáhnout věku ales-
poň 18 let a musí být členem 
družstva; kandidáty mohou být i 
stávající členové představenstva 
a kontrolní komise. Navržení 
kandidáti budou seznámeni s 
tím, že před zařazením do kan-
didátky budou muset podepsat 
písemné prohlášení, ve kterém:

• projeví výslovný souhlas se 
svojí kandidaturou do konkrét-
ního voleného orgánu družstva,

• prohlásí, že splňují předepsa-

né podmínky pro volbu, 
• se zaváží pro případ svého 

zvolení, převzít na sebe povin-
nosti vyplývající z členství ve 
voleném orgánu družstva v roz-
sahu daném stanovami družstva 
a příslušnými obecně závaznými 
právními předpisy,

• se zaváží, že k výzvě voleb-
ní komise a v jí stanovené lhůtě 
předloží družstvu výpis z rejstří-
ku trestů.

Ze všech v termínu před-
ložených „Návrhů kandidátů“ 
v souladu s platným volebním 
řádem sestaví volební komise 
návrh kandidátek do volených 
orgánů družstva, který předloží 
shromáždění delegátů k prove-
dení voleb do orgánů družstva. 
Delegáti v tajném hlasování pak 
rozhodnou o složení předsta-
venstva a kontrolní komise na 
nové funkční období let 2021 až 
2026. Ing. Zdeněk Štursa

předseda představenstva

Příprava voleb členů orgánů družstva
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Zastupitel Jan Havlík zpo-

chybňuje výběrové řízení na 

pronájem rehabilitace a nelíbí 

se mu, že se do něj hlásí i lékař 

a zastupitel Radek Černý.  

� Petr Klukan

Spory mezi některými žďárskými 
zastupiteli neutuchají. Občané Žďá-
ru to poznávají i z dopisů zasílaných 
redakci Žďárských novin. 

Jedním z posledních je text Jana 
Havlíka, zastupitele za Změna 2018, 
s titulkem V čí prospěch privatizují 
rehabilitaci?, který redakce obdržela. 

Havlík: Účastní
se i zastupitel Černý

Ve svém článku o záměru proná-
jmu rehabilitace Polikliniky mimo 
jiné píše: „Hlavní poradce koali-
ce ve věcech týkající se Polikliniky byl 
a je zastupitel MUDr. Radek Černý 
(ODS), který ještě před třemi lety tvr-
dil, že největší výhodou a úkolem Poli-
kliniky je udržení komplexu služeb 
(především laboratoře, RTG a rehabi-
litace) podporujících ordinace soukro-
mých lékařů, a tím kvalitní zdravotní 
služby pro obyvatele okresního města 
bez nemocnice. 

Ačkoliv předchozímu řediteli zříze-
ní lékárny v radě města zakázali, tak 
před 2 lety začali prosazovat vybu-
dování lékárny NOBIS a pronájem 
laboratoře jako ekonomické záchrany 
Polikliniky. Nyní přišla na řadu reha-
bilitace, do které město investovalo 
milióny korun…“

První setkání se zájemci o proná-
jem se uskutečnilo v polovině dub-
na. Podle Havlíka přišlo cca sedm 
zájemců a mezi nimi i firma Fyzi-
oZR, založená 22. 3. 2021, jejímž 
spolumajitelem je zastupitel Radek 
Černý (ODS). 

Havlík poukazuje také na fakt, že 
zastupitelovo bydliště se shoduje se 
sídlem firmy. A dále na skutečnost, 
že jednateli společnosti jsou dva lidé, 
kteří figurují jako předseda a člen 
správní rady firmy NOBIS lékárny. 

Zastupitel Změna 2018 Havlík 
z toho usuzuje, že „dosavadní spo-
lupráce zastupitele MUDr. Černého 
s představiteli lékárny NOBIS byla 
patrně úspěšná, a tak bude pokračovat 
na dalším soukromém projektu“. 

Město:
Ne privatizace, pronájem 

Poliklinika je příspěvkovou orga-

nizací města, kterou žďárští politi-
ci včetně starosty Martina Mrko-
se (Žďár-Živé město) považují za 
„rodinné stříbro“ a nehodlají ji priva-
tizovat. 

„Není na prodej,“ říká jednoznač-
ně starosta v článku Polikliniky „o 
věčném tématu privatizace poliklini-
ky“, kde píše: „…poliklinika se, ales-
poň dokud budu starosta, privatizovat 
nebude… Takže ještě jednou: priva-
tizace je nesmysl a pod něco takového 
bych se nikdy nepodepsal.“  

Jak ale dodává, nelze zavírat oči 
nad hospodařením Polikliniky. Není 
obvyklé, aby byla dokonce i labora-
toř ztrátová. 

Kdo za to může? První se pochopi-
telně nabízí vedení Polikliniky, v dru-
hém řádu pak samotné město, které 
neumí vybrat management, jenž by 
ztrátové hospodaření zvrátil.  

Město, vědomo si svých limitů, se 
rozhodlo pro pronájmy. Došlo k pro-
nájmu laboratoře cizímu subjektu, 
který dokázal, že lze být ziskový a 
ještě městu platit nájem.  

Nyní se město rozhodlo prona-
jmout rehabilitaci. Nejedná se tedy o 
privatizaci, jak naznačuje text zastu-
pitele Havlíka. 

Černý: Ortopedie
má k rehabilitaci blízko

Zájem o provozování rehabilitace 
projevil i zastupitel, lékař Černý. 

„Přišli za mnou (z firmy NOBIS 
lékárny), že provozují rehabilitaci na 
Poliklinice v Úvalech, že by do toho 
šli, a já bych to garantoval po odborné 
stránce,“ vysvětlil ŽN.  

„Nemám se za co stydět, jsem orto-
ped s dvacetiletou praxí a ortopedie má 
k rehabilitaci blízko,“ říká. „Rozhodl 
jsem se, že ano, a založili jsme s.r.o.“ 
Jak dodává, chtěl, aby to byla žďárská 
firma, i proto je v současnosti sídlo 
v jeho bydlišti. Jinak by bylo v Praze. 
Pokud by uspěli, sídlo by zůstalo ve 
Žďáře, ale na adrese Polikliniky. 

Havlíkovo tvrzení, že dosavadní 
spolupráce Černého s představiteli 
lékárny NOBIS byla patrně úspěšná, 
a tak pokračuje, Černý jednoznačně 
odmítá. 

„To mě až uráží,“ reaguje vehement-
ně, „nikdy jsem neměl, ani nemám 
žádný podíl na lékárně. S jejich byz-
nysprojektem jsem neměl nic společné-
ho! Komunikoval jsem s nimi docela 
intenzivně, ale jen jako pověřený zastu-
pitel města.“    

Samotné zřízení druhé lékár-
ny (NOBIS) na Poliklinice bylo 
v minulosti také kritizováno. Sami 
občané Žďáru však mohou posou-
dit, zda přišli k újmě, nebo zda jsou 
pro ně dvě lékárny lepší než jedna. 
Podstatné je, že se obě uživí. 

Černý si pamatuje, že před lety 
tehdejší ředitel Polikliniky skutečně 
druhou lékárnu chtěl. „„Byla to dob-
rá myšlenka, ale on nechtěl výběrové 
řízení a přišel s konkrétní firmou, která 
žádné lékárny neprovozovala, nabíze-
la jen průměrný nájem a budila velké 
pochybnosti. To je ten rozdíl. Na tom 
to skončilo,“ vysvětlil. 

Město:
Metoda výběru je dobrá

Vybírat nájemce rehabilitace bude 
externí firma tzv. metodou BVA. 

Zastupitel Havlík metodu zpochyb-
ňuje. „Pachtovné (nájem) a podíl na 
tržbách tvoří pouze 40 % hodnotících 
kritérií a 60 % tvoří subjektivní nečí-
selná kritéria,“ píše v dopise redakci. 
„Kdo bude tím nejlepším pachtýřem, 
si tak můžeme tipnout již dnes. Pochy-
bujeme však, že tato privatizace zdra-
votních služeb rehabilitace bude ku 
prospěchu Polikliniky, občanů města a 
jeho okolí,“ dodává závěrem Jan Hav-
lík ze Změna 2018. 

Starosta města Mrkos metodu nao-
pak obhajuje. „…Částka za pronájem 
je důležitá, ale nehraje prim. I kdyby 
byla sebevětší, nikdy nevykompenzuje 
situaci, kdy by dodavatel nabízel neod-
povídající kvalitu,“ napsal ve výše 
zmíněném článku. „V tom je kouz-
lo této metody výběru…“ Jak dále 
dodává, „pronájem umožňuje v přípa-
dě problému rychlý přechod zpět pod 
správu města, resp. Polikliniky“. 

Střet zájmů to není 
Byl by v případě lékaře Černého 

porušen střet zájmů? Podle pražské-
ho advokáta Petra Šaštinského 
samotným přihlášením a účastí ve 
výběrovém řízení zastupitel města 
ve střetu zájmů není. 

„Ve střetu zájmů by byl, kdyby o 
nabídce rozhodoval sám nebo se na 
jejím rozhodování podílel. Pakliže by 
na rozhodovací proces neměl žádný 
vliv, je z pohledu právních předpisů vše 
formálně v pořádku. V případě, že se 
člen zastupitelstva podílí na hlasování 
ohledně věci, na které má osobní zájem, 
je povinen tento zájem před hlasová-
ním oznámit,“ odpověděl advokát na 
dotaz ŽN. Jak dodal, po oznámení 
se může zastupitel rozhodnout, zda 
bude hlasovat, či ne. 

„Ortopedie a rehabilitace je ve spolu-
práci, jedno bez druhého nefunguje. A 
když se to tak dělá, je to špatně,“ říká 
Černý.  

„Pohybovým aparátem se zabý-
vám více než 20 let, jsem na Polikli-
nice domácí, myslel jsem, že to bude 
spíš vnímáno jako logické a pozitivní. 
Výběrové řízení je pro všechny stejné, 
objektivitu a transparentnost garan-
tuje najatá specializovaná firma. Mís-
to toho podlé útoky a lži zhrzeného 
tajemníka bývalého vedení městského 
úřadu,“ kroutí nechápavě hlavou. 

„Střet zájmů? Podle čeho? Že jsem 
zastupitel města, tak se nemohu při-
hlásit do výběrového řízení z mé profe-
se?“ pokládá lékař a zastupitel Radek 
Černý závěrem řečnickou otázku.

 Dle informací ŽN by mělo k výbě-
rovému řízení dojít v létě tohoto 
roku. 

ŽĎÁRSKÁ Poliklinika, kterou politici města včetně starosty považují za rodinné 
stříbro. Foto: Lenka Kopčáková

Pronájem rehabilitace Polikliniky
budí emoce. Oprávněně?

Ve dnech 3., 8. a 10. června, vždy 
v době od 8.30 do 10.30 hodin si 
mohou členové žďárského Klubu 
kardiaků a diabetiků ZO SPCCH 
vyzvednout v Klubu seniorů (budo-
va České pojišťovny, 2. p., dv. č. 212) 
poukázku v hodnotě 100 Kč(po 
předložení členského průkazu) na 
nákup respirátorů, vitamínů či mine-
rálů, věcí prospěšných k udržení 
zdraví v tomto náročném období.

Ve stejnou dobu se mohou rovněž 
přihlásit na akce plánované na letoš-
ní rok.

Út 22. června, sraz v 8.15 hod., 
hala ČD 

Výlet do Nedvědice - Vrchnos-
tenská okrasná zahrada pod hra-
dem Pernštejn. Prohlídka zahra-
dy je fyzicky náročnější (stoupání 
do vrchu, schody). Více na adrese: 
www.civilky.cz/zo-zdar. -red-

Klub kardiaků a diabetiků      
Klub českých turistů     

Sobotní vycházky pro veřej-

nost. Změna programu vyhrazena, 
respektujte vládní nařízení a hygie-
nické požadavky ve veřejné dopravě 
a v kontaktu s ostatními. Značené 
vycházky lze absolvovat individuál-
ně bez vedoucí osoby (I). 

 5. 6. Třešť – Velký Špičák – Ran-

čířov (15 km) 7.15 nádr. ČD
12. 6. Světnov – Sklené – Vlacho-

vice – NMNM (14 km, I) 9.30 nádr. 
BUS

19. 6. Ořechov – Fajtův kopec - V. 

Meziříčí (13 km, I) 8.25 nádr. ČD
26. 6. Skalice n. Svit. – M. a V. 

Chlum – Černá Hora (14 km) 6.15 
nádr. ČD.
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   Masarykovo nám stí 1196/40, Jihlava
   +420 561 208 000
   jihlava@caraplasma.cz

Darujte
krevní 

plazmu 

700,- Kc 
jako náhrada 

za odber 

Prvodárce s tímto výst ižkem inzerce 
po úsp šném odb ru obdrží krom  

nan ní náhrady i láhev vína.

Bohatý
 v rnostní 
program 

P ive te nového 
dárce a získáte 
500,- K

Po dobu odb ru 
placené parkování 

na nám stí

vchod z ulice Židovská

Lidé, co se potýkají s jakoukoliv for-
mou hráčství, se sázením, závislos-
tí na internetu, on-line komunikací 
nebo jinou nelátkovou závislostí, na-
jdou zastání a mnohdy i záchranu v 
Poradně pro gambling Kraje Vysoči-
na. 

Své terapeutické a poradenské služ-
by poskytuje zdarma a diskrétně. 
U nás ve Žďáru najdeme pobočku 
poradny v budově Spektra na Žižko-
vě ulici 16.

Jak informuje vedoucí poradny, 
terapeutka a psycholožka Zdeňka 
Danhoferová, tým poradců se posled-
ní dobou při své práci setkává s téma-

tem obchodování s kryptoměnami. 
Jak známo, tzv. trading je rychlý a 
spekulativní prodej a nákup finanč-
ních instrumentů. 

„Investování do kryptoměn je prezen-
továno jako něco moderního, seberoz-
vojového, posiluje to ego, dělá to člověka 
zajímavým. Zároveň však nese potenci-
ál závislosti,“ uvádí Zdeňka Danhofe-
rová. 

K tradingu lidi lákají rychlé změny 
kurzu, adrenalin, PR články o těch, 
kteří takto zbohatli a z velmi malých 
vkladů jsou milionáři... 

Dle slov terapeutky mohou být stá-
dia závislosti podobná jako u gam-

ZDEŇKA DANHOFEROVÁ

Trading nese potenciál závislosti

blerství. I zde probíhá fáze výher, kdy 
se člověku na začátku střídavě daří, je 
opatrný, investuje málo a zisk vybírá. 
„Vytváří si přesvědčení, že takto lze leh-
ce vydělat peníze, a o to víc ho obchodo-
vání s kryptoměnami láká,“ konstatuje. 

Následuje stádium proher, kdy 
ačkoliv člověk věří, že se takto dá 
vydělat, a investuje stále více času a 
peněz, začíná být v pořád větší ztrátě. 
Vybírá si riskantnější a nestabilnější 
měny, právě proto, že se u nich více 
mění kurz.

„Charakteristické pro tuto fázi jsou 
nutkavé myšlenky na kontrolu kur-
zu, opakované transakce a velká tou-
ha věnovat tomu čas. Objevují se půjč-
ky a zadlužování. Člověk chce alespoň 
dorovnat ztrátu. Momentálně kurzy 

kryptoměn prudce padají, což může 
toto ještě umocnit,“ říká Zdeňka Dan-
hoferová. 

Po zkušenostech terapeutů mají 
problém s tradingem hlavně lidé ze 
střední a vyšší sociálně-ekonomic-
ké vrstvy, typicky se jedná o mladé 
muže.

Podle psycholožky trading není 
úplně stejný jako on-line sázky. Je to 
obchodování na burze, kterým se ži-
ví dost lidí. Problém vidí odborníci v 
tom, že tyto investice by měly tvořit 
jen malou část finančního portfolia, 
právě pro svou rizikovost. „Pokud to 
způsobuje nervozitu, nutkavý pocit, že 
musím kontrolovat účet i kurz, špatný 
spánek, úzkosti, vyčerpanost, má to již 
obtěžující charakter a snižuje kvalitu 
života,“ míní psycholožka. 

S rozvolňováním lze také očekávat, 
že znovu otevřou herny a pobočky 
sázkových kanceláří a řada lidí se opět 
vrhne do riskantní zábavy. Závislost 
je pak může stáhnout na dno. 

Žďárská poradna nabízí informace 
a podporu i rodičům, partnerům a 
blízkým osobám lidí potýkajících se s 
těmito obtížemi.

„Klient se setkává s terapeutem dva-
krát až čtyřikrát za měsíc a společně 
pracují na jeho naplněnějším a spoko-
jenějším životě bez závislosti,“ popisuje 
praxi Zdeňka Danhoferová. 

Více informací najdeme na portá-
lu www.gamblingvysocina.cz, na FB: 
@nezavisle.vysocinou. S terapeuty se 
lze zkontaktovat po telefonu na 602 
288 420. (PI)
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Zrcátko, květová špička, roš-

těnec či svíčková... To jsou 

v řeznickém žargonu názvy, při 

nichž milovníci kvalitního gri-

lování zpozorní. 

Jde totiž o speciálně steaková masa 
na minutky a gril. Pokud jsou odbor-
ně ošetřena a vyzrálá, chuťové pohár-
ky se mají na co těšit.

Vítejte na české farmě JOKA maji-
tele Čeňka Marečka v Křídlech na 
Žďársku. Obec leží 17 km jihový-
chodně od okresního města, směrem 
na Dolní Rožínku.

Jak se majitel této rodinné firmy 
ohlíží, v roce 1992 ji založili s otcem. 
Dva zemědělští inženýři, Vincenc a 
Čeněk Marečkovi. Společnost vlast-
ní zemědělské farmy v Olešné a Kří-
dlech a její hlavní činností je export 
dobytka. 

Za 29 let působení na evropském 
trhu si firma JOKA vybudovala síť 
stálých obchodních partnerů. „Razí-
me krédo našich spokojených zákaz-
níků. Máme v týmu zkušené a obětavé 
lidi,“ chválí si majitel. 

Takřka všichni zahraniční partneři 
se prý ptají, co znamená název JOKA. 
Je pravda, že zní tak trochu mexicky. 
Ale Čeněk Mareček se směje. „Jsou to 
počáteční písmena dvou prvních vnou-
čat mého táty. JO-Jonáš a KA-Kateřina. 
Tak tedy JOKA,“ vysvětluje.

Ve svém sídle v Křídlech začala fir-
ma v roce 2019 prodávat vyzrálé 
hovězí maso přímo z farmy a setkává 
se s ohlasem fajnšmekrů. 

Farmář uvádí, že pro zrání pečlivě 
vybírá kusy masných plemen, české-
ho strakatého skotu nebo i kříženců. 
Zárukou firmy JOKA je jasný původ 
zvířat, narozených v ČR.

Kvalitu masa zvyšuje proces zrá-
ní. Dle vysvětlení Čeňka Marečka 
spočívá v tom, že dochází ke štěpe-
ní kolagenu ve svalových vláknech, 
tím se maso postupně stává křehkým 
a šťavnatým, znásobuje se typické 
hovězí aroma. Známe dva druhy zrá-
ní hovězího masa - suché a mokré. 
Při suchém visí maso ve čtvrtích na 
hácích, při mokrém se maso vakuuje 
do sáčků. „My používáme mokré zrání. 
Maso zraje při řízené teplotě 1 °C cca 3 
týdny,“ říká.

Malá steaková lekce:
V čase, kdy rozpalujeme grily, se 

s Čeňkem Marečkem zaměříme prá-
vě na steaková masa. 

Pupek - Flank steak (zrcátko) - 
jemné maso ze spodního šálu pup-
ku. Ideální je grilovat celý kus a ten 
pak nakrájet na jemné plátky kolmo 
k vláknům.

Květová špička -Rump steak - 
ideální volba pro ty, kteří mají rádi 
velké, křehké a šťavnaté steaky. Ten-
to kus hovězího masa je též vhodný 
k dušení.

Nízký roštěnec - Sirloin steak 
- libovější, podlouhlá část hřbetu. 
Hodí se ke grilování, na dušení či na 
roastbeef.

Vysoký roštěnec-Ribeye steak 

- prorostlejší kus hřbetu s jemným 
mramorováním. Ideální kousek masa 
ke grilování. Typická je také úprava 
jako roastbeef.

Svíčková-Tanderlion - nejjem-
nější a nejlahodnější část hovězího 
masa. Nachází se pod roštěncem a 
maso je křehké, vláknité, libové a 
velmi jemné. Za tento požitek zapla-
tíme nejvíce. 

Mleté maso - je ideální k přípra-
vě hamburgerů, nebo v kombinaci s 
trochou vepřového masa na sekanou 
a karbanátky.

Recept na nejlepší
grilovačku

Čeněk Mareček říká, že není jed-
noduché poradit jeden recept na nej-
lepší zahradní grilovačku, jak ji má 
rád on sám, protože rozdíly v chu-
tích žen a mužů jsou výrazné.

„Dámám bych doporučil steak z níz-
kého roštěnce nebo z pravé svíčkové, 
protože se jedná o velmi libová a křeh-
ká masa. Pánům z vlastní zkušenosti 
doporučuji pěkně prorostlý kus vysoké-
ho roštěnce. Tuk nosí chuť,“ poukazuje 

FARMÁŘ Čeněk Mareček. Foto: archiv JOKA

Nejšťavnatější steak na gril je z vyzrálého 

hovězího, říká farmář Čeněk Mareček

farmář.
Radí minimálně jednu hodinu před 

přípravou maso vyndat z lednice, 
osušit je papírovou utěrkou a nechat 
„nadechnout“ při pokojové teplotě. 
Mezitím si roztopíme zahradní gril, 
až jsou uhlíky červené. 

„Maso nakrájejte na plátky silné asi 
2,5-3 cm. Potřete olivovým olejem, 
osolte a opepřete. Nedoporučuji na 
hovězí steaky jakékoliv druhy marinád 
- spíše to masu uškodí. Jednotlivé plát-

ky masa vložte na gril a opékejte podle 
toho, jak propečený chcete steak mít,“ 
radí Čeněk Mareček. 

A opět ty rozdíly mezi ženami a 
muži… Sám upřednostňuje steak 
jemně propečený - rare, až středně 
propečený – medium, z každé stra-
ny dvě a půl minuty. „Dámám bych 
z vlastní zkušenosti spíše doporučil 
opékat steak o půl minuty až minutu 
déle,“ říká gurmán. 

Po vyjmutí radí maso vložit do 
alobalu a dát na 10 minut „odpo-
činout“ do trouby vyhřáté na 
100 °C. Popř. stačí alobal s masem na 
10 minut odložit na chladnější místo 
grilu. 

„Kousky masa pak z alobalu vyndá-
váme postupně a hostům krájíme tzv. 
přes vlákno plátky o tloušťce asi 3 mm. 
Podáváme jednoduše s pečivem a dob-
rou pepřovou omáčkou. Na ni mám 
výborný recept, ale to až příště,“ slibuje.

Aby se vše povedlo

Čeněk Mareček přidává i pár 
důležitých rad pro grilování hovězí-
ho steaku. Jak říká, největší chybou je, 
když lidé přijdou do řeznictví, kou-
pí si libový kousek hovězího masa a 
myslí, že z toho udělají šťavnatý steak. 
„Tak to bohužel nefunguje. Důležitý je 
ten proces zrání,“ připomíná. 

Chybu děláme i v případě, kdy maso 
necháme na grilu moc dlouho. Vysuší 
se a ztrácí své typické chuťové vlast-
nosti. 

„Ale nerad bych končil chybami. 
Lidem chci popřát pěkné a slunečné 
léto, které si mohou zpestřit posezením 
s rodinou a přáteli u dobré grilovačky,“ 
vzkazuje Čeněk Mareček. (PI)

Kulturní léto ve Žďáře navzdory 
doznívajícímu koronaviru začíná. 

Jak uvádí místostarostka Ludmi-
la Řezníčková (ANO 2011), měst-
ské organizace a další pořadatelé 
na rozvolnění ihned zareagovaly a 
postupně vrací oblíbené akce. 

První akce letošního léta začaly již 
o posledním májovém víkendu. V 
zámku otevřely Kouzelné zahrady 
s tématem Pojďme se nadechnout 
a konal se modní Mint Market. 
V sobotu 29. 5. se na nám. Repub-
liky konal Žďárský farmářský trh.

„Městská organizace Active-SVČ 
otevřela sportovní akce. Pro ten-
to školní rok již nebude obnovovat 
kroužky. Pořádá venkovní workshopy 
pro děti, na něž se mohou děti přihlá-
sit. Konají se za platných hygienic-
kých podmínek,“ říká místostarost-

ka. 
Zde je orientační přehled let-

ních akcí ve Žďáře, který se snad již 
nezmění.

� Sobota 26. 6., 24. 7. a 21. 8. 
nám. Republiky (8.00-11.30)

ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 

- tradiční trh regionálních potravin 
se bude vracet jednou měsíčně.

� Od 1. 6. do 15. 8. Regionální 
muzeum Tvrz: PŮVAB KROJO-

VANÝCH PANENEK - ojedinělá 
výstava z dílny Marie Žilové a Evy 
Jurmanové.

Regionální muzeum také obnovi-
lo komentované prohlídky města a 
věže kostela sv. Prokopa. První byla 
na Den dětí 1. 6. Zážitková pro-
cházka městem.

 (Pokračování na str. 7)

Žďárské kulturní léto začíná
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Žďárské kulturní léto začíná

HISTORICKÉ procházky městem v režii Regionálního muzea se vrací. Oblibu 
mají i kvůli zážitkovým prvkům. Foto: archiv RM 

� Od 16. do 18. 7. se koná ve 
žďárském zámku KORESPON-

DANCE. Tradiční festival součas-
ného tance, pohybového divadla a 
nového cirkusu.

� Na 23.- 25. 7. je v plánu FES-

TIVAL POD ZELENOU HOROU. 
Tradiční multi-žánrová hudební 
akce.

 � Ve čtvrtek 12. 8. vypukne 
na nám. Republiky LETNÍ TRH 

s nabídkou řemeslných výrobků 
(8.00-18.00).

� V sobotu 14. 8. ovládne Farská 
humna festival HORÁCKÝ DŽBÁ-

NEK. 
� Od 16. do 20. 8. za Domem 

kultury promítá LETNÍ KINO. 

�Ve čtvrtek 26. 8. začnou SLAV-

NOSTI JEŘABIN. Součástí festiva-

lu bude oblíbené Futrování na Far-

ských a udělení Ceny města za rok 

2020 žďárskému Sboru dobrovol-
ných hasičů. 

� Na sobotu 28. 8. připadá osla-
va 70. VÝROČÍ ŽĎASU. Součástí 
bude Den otevřených dveří a zábav-
ný program na Farčatech.

� Od 4. do 5. 9. se koná mimo-
řádně ŽĎÁRSKÁ POUŤ. Zábava 
s kolotoči, atrakcemi a pouťovým 
zbožím u zimního stadionu je náhra-
dou za zrušenou světskou část květ-
nového posvícení.

� V neděli 5. 9. se v Domě kultu-
ry koná FLEER TRH.

 � Od 24. do 26. 9. bude žďárský 
Dům kultury dějištěm republikové-
ho turnaje GRAND PRIX V ŠIP-

KÁCH.

Je tedy na co se těšit. -lko-

Již čtvrtý ročník městské akce v rám-
ci projektu Aktivně pro Žďár právě 
začíná. Letní cvičení na Farčatech je 
výzvou dostupnou pro všechny. Akti-
vity jsou totiž zdarma. Letní podveče-
ry v přírodním areálu uprostřed města 
nás nabijí energií. 

Letošní novinkou byla Jízda na kolo-
běžce. Začala jako vůbec první již 
v květnu, ale některé lekce pozastavilo 
nečekaně špatné počasí.

Každé úterý od 18 hodin patří k oblí-
benému Tancování s Džamilou. 

Lekce začaly 1. června a potrvají do 
24. srpna.

Zejména ženy už na tanec čekají. 
V jejich partě napříč generacemi je 
vždy dobrá nálada a legrace. Při výuce 
moderního tanečního mixu, muziká-
lového tance, ale i tance orientálního, 
španělského, karibského či afrického 

tanečnice zrelaxují a domů pak odchá-
zí s dobrou náladou.

Letní klasikou na Farčatech je i Cvi-
čení se Zuzkou Fajtovou každou 
středu od 18 hodin. Lekce začínají 2. 
června a končí 25. srpna. Jsou zaměře-
né na posilování a správný pohyb. Při 
výdrži slibují vylepšení naší kondičky 
a radost z pohybu. Cvičení se Zuzkou 
se tradičně účastní ženy i muži různé-
ho věku. 

Při letním cvičení na Farčatech neza-
pomínejme na pitný režim, někdy se 
hodí i podložka. A protože jsme v pří-
rodě u řeky, v podvečer po zkušenos-
tech užijeme i repelent. 

Na podrobnosti ke cvičení se 
můžeme doptat u městské organizá-
torky Radky Remarové na tel. 778 
744 303. -lko-

PŘI LETNÍM tanci s Džamilou na Farských humnech ženy zrelaxují. A že pople-
tou kroky? Nevadí, nakonec se to povede...  Foto: Lenka Kopčáková

Letní cvičení na Farčatech

Program na červen

BESEDA
Po 7. 6. v 18.00, Kino Vysočina
„COVID, OČKOVÁNÍ A CO 

DÁL...“ On-line beseda s imunolo-

gem RNDr. Jiřím Šinkorou, Ph.D. 
- uvádí Dáša Kubíková moderátor-
ka Českého rozhlasu pořádá Kultura 
Žďár.

Přímý přenos lze sledovat na webo-
vé stránce www.dkzdar.cz

Pokud máte na hosta dotaz, napište 
na dkzdar@dkzdar.cz nebo na face-
book Kina Vysočina do pondělního 

poledne, možnost bude i v době bese-
dy přímo do chatu přenosu. Dobro-
volné vstupné na www.dkzdar.cz 

VÝSTAVY
Do 27. 6. Galerie Stará radnice
RADKA VOM / TLUKOTEM 

SRDCE
Otevřeno: út-pá (10.00-12.00 a 

14.00-17.00); so a ne (14.00-17.00)

ON-LINE předprodej – www.dkz-
dar.cz. Z důvodu neustále se měnící 
situace sledujte naše stránky.

Kultura Žďár n. S.     

(Dokončení ze str. 6)

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

Nová 

technologie 

Posouváme 

hranice 

výkonu
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 LETNÍ TÁBORY

ŠKOLY V P ÍROD   ŠKOLNÍ VÝLETY

 ÚŽASNÝ ZÁŽITKOVÝ PARK S 20-TI ATRAKCEMI 

 RODINY A ŠIROKÁ VE EJNOST (VE VYBRANÉ TERMÍNY– VIZ.WEB)(

 WWW.RESORTBREZOVA.CZ

   OUTDOOR RESORT B EZOVÁ

RESORT B EZOVÁRESORT B EZOVÁ

   

BBOORRYY
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Kino Vysočina by mohlo 

otevřít již 17. června, jak běží 

upoutávka na portálu měst-

ské organizace Kultura Žďár 

n. S. Dokonce i s občerstvením 

v sále. 

Ještě v první půlce května, kdy 
v Česku začalo rozvolňování, však 
situace ve světové kinematografi i 
vypadala svízelně. 

Programista kina Vysočina Aleš 
Hrbek vysvětluje, že velká americká 
studia s uvolněním fi lmových premi-
ér otálela, neboť ve světě je stále pou-
ze malý počet zemí, kde jsou kina ale-

spoň v nějakém režimu otevřena. 
Hlavní zdroj příjmů producentů ze 

vstupenek pochází od multiplexů. 
A ty avizovaly, že neotevřou své sály, 
dokud nebude vstup na fi lmovou 
projekci umožněn divákům s občerst-
vením. Po loňském otevření bez mož-
nosti občerstvení totiž byla návštěv-
nost minimální.

Otevření kin se tedy dle Hrbka 
dostalo do stejné kolonky, jako je 
otevření vnitřních prostor restaurací 
a barů. „Kina otevřou při hodnotě 75 
nakažených na 100 tisíc obyvatel. To za 
podmínek rozestupů v sále, které zmenší 
kapacitu asi na 30 %. 

K tomu bude od diváka vyžadován 

negativní antigenní test, případně očko-
vací průkaz, či potvrzení o imunitě... 
Čili žádná velká sláva a divácký kom-
fort,“ komentuje kinař. 

Odhad byl, že česká kina otevřou 
koncem června. Sice omezeně, ale s 
možností občerstvení. 

Dobrou zprávou je, že s postupným 
uvolňováním bude přibývat fi lmo-
vých titulů. A nebude jich málo. 

„Musíme si uvědomit, že fi lmy nepro-
mítané loni se budou navyšovat o fi l-
my, které již měly mít premiéru letos. 
Do toho se točily i nové fi lmy,“ očekává 
programista. 

V blízké budoucnosti by nás tedy 
mohla čekat pestrá nabídka velmi 

dobrých a divácky atraktivních fi lmů 
a premiér. Kino Vysočina chce fl exi-
bilně reagovat na možnosti promítání 
a nabízeným fi lmům operativně při-
způsobí vysílací plán. 

„Filmová představení mají na rozdíl 
od těch divadelních a koncertů velkou 
výhodu. Nepracují s živými účinkující-
mi a jdou nasadit prakticky ze dne na 
den,“ uvádí Aleš Hrbek. 

Od podzimu také slibuje návrat 
obvyklé dramaturgie, včetně fi lmové-
ho klubu a seniorských dní. 

„Na seniory velmi sázíme, protože 
drtivá většina je naočkovaná a kino jim 
tak nabízí v této komunitě velmi bezpeč-
né prostředí.“ -lko-

Do kin míří odsunuté i letošní premiéry
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Handicapovaní lidé si bez asi-

stence otevřou ve Žďáře euro-

klíčem další dveře. 

� Lenka Kopčáková

Chytrému vynálezu je letos 35 let. 
Zrodil se v Německu, v ČR euroklíč 
získal titul „Nejvýznamnější počin 
roku 2007“.

Ve žďárském Domě kultury byly 
při nedávné rekonstrukci toalet 
v předsálí restaurace Krystal instalo-
vány speciální zámky pro tento uni-
versální klíč.

Euroklíč již pár let pasuje i do zám-
ků sociálního zařízení v autokempin-
ku a rekreačním areálu Pilák, v areá-
lu zámku, v hypermarketu u nádraží, 
v budově soudu, v hale vlakového 
nádraží a od loňska i na zimním sta-
dionu. 

Jak informuje starosta města Mar-
tin Mrkos (Žďár-ŽM), město pro 
další instalaci využilo dlouhodobého 
uzavření kulturních zařízení v době 
covidové pandemie. 

„Univerzální euroklíč je drobnou 
pomocí, ale pro život handicapova-
ných důležitou. Jejich problémy je třeba 
mít na zřeteli,“ argumentuje starosta. 
Uvědomuje si jak je pro vozíčkáře 
složité zmáčknout třeba jen tlačítko 
u výtahu. 

Starosta naznačuje, že další na řa-
dě by mohla eurozámek získat Stará 
radnice. Pro vozíčkáře je dnes zcela 
nemožné dostat se do obřadní síně.

Dle zkušeností tělesně postižených 
lidí jim tato vychytávka vrací důstoj-
nost. Mnohdy nacházeli vozíčkář-
ské toalety uzamčené s odkazem, že 
klíč je u obsluhy nebo v pokladně. 
Podobné to bylo u schodišťových 
plošin. 

Jak k euroklíčům v areálech spravo-
vaných městskou organizací SPOR-
TIS upřesňuje její ředitel Vladimír 
Kovařík, toalety v autokempingu Pi-
lák mají eurozámek od roku 2015, v 

rekreačním areálu Pilák je od roku 
2017 a na zimním stadionu jej ma-
jí toalety od poslední rekonstruk-
ce v roce 2020. „Vše zdarma v rámci 
dotací, ohlasy handicapovaných jsou 
výborné,“ dodává ředitel SPORTISu.

Ředitelka městské organizace Kul-
tura Žďár.n. S. Marcela Lorencová 
uvádí, že v divadle a v kině Vysočina 
jsou toalety pro vozíčkáře již vybu-
dované. „Zde není důvod pro euroklíč, 
protože WC jsou zde otevřené pouze 
v souvislosti s provozem budov. V tu 
dobu jsou volně dostupné.“

Také podle ředitelky Polikliniky 
Ilony Komínkové je městská budova 
přizpůsobena potřebám handicapo-
vaných bez nutnosti euroklíče. Toa-
lety a výtahy jsou dostupné v době 
provozu Polikliniky. 

V kraji pasuje
klíč do 46 zámků

V ČR je současně eurozámkem 
osazeno na 1130 míst, většinou na 
úřadech, nádražích, čerpacích stani-
cích, v obchodních centrech či zoo-
logických zahradách, ve sportovních 
a kulturních objektech. Kde přes-
ně, zjistíme v databázi na portálech 
www.euroklic.cz nebo na www.euro-
keycz.com.

Na Vysočině již má eurozámek 
bezmála 46 míst. Nejblíže Žďá-

Euroklíč je návratem k lidské důstojnosti

Žďárští turisté přišli o dlouhole-
tého kamaráda a parťáka do nepo-
hody s titulem „Mistr turistiky“. 
Ve svých 86 letech zemřel Oldřich 
Růžička, který se činil i jako znač-
kař turistických tras. 

My v redakci ŽN máme na 
Oldřicha Růžičku také vzpomín-
ku. V prvních letech po vzniku 
našich novin v roce 1994 jsme s 
turisty zavedli pravidelný přehled 
víkendových vycházek pro veřej-
nost. Tehdy bylo „mejlování“ ještě 
v plenkách a Oldřich Růžička kaž-
dý měsíc vyběhl schody za námi 
do čtvrtého patra, aby nám předal 
lístek s rozpisem. Bodrý muž, vž-
dy ve sportovním a pohorkách. 

Předseda žďárského odboru 
KČT pro oblast Vysočina Josef 
Miluška vzpomíná na Oldřicha 
Růžičku jako na skvělého kamará-
da, na kterého byl spoleh.

„Byla s ním legrace a také žádnou 
nezkazil. Byl parťákem do nepoho-
dy, jak při turistice, tak v běžném 
životě,“ vzpomíná předseda. 

Turista známý po celé republice 
měl spoustou přátel. Na turistické 
začátky Oldřicha Růžičky však už 
dnes málokdo vzpomene. Většina 
vrstevníků jej předběhla do turis-
tického nebe. 

„Oldovy turistické výkony byly 
záviděníhodné. Získal mno-
ho výkonnostních i doplňkových 
turistických odznaků, oblastních i 

tématických z celé republiky. Byl 
oceněn titulem v turistice nejvyšším 
- Mistr turistiky,“ uvádí předseda. 
„Tohoto ocenění dosahuje málokdo. 
I ti, co se turistice věnují třeba celý 
život,“ dodává.

Oldřich Růžička s oblibou 
vyrážel do zahraničí za vysokohor-
skou turistikou. Tu běžnou u nás 
vedl dlouhá léta se svými kama-
rády. Organizoval turistické akce 
místního i celostátního významu. 
Roky býval předsedou odboru 
KČT Žďár nad Sázavou. 

Ochotně pomáhal při organizaci 
ostatních akcích místního i třeba 
soukromého charakteru. Všem rád 
poradil a když bylo třeba, i pomo-
hl. Byl všeobecně oblíben.

Dnešní předseda na něho vzpo-
míná i jako na dlouholetého znač-
kaře. Mnoho tras na Vysočině prý 
opravoval a mnoho nových zna-
ček vytvořil. Pomáhal třeba vyty-
čit „žďárský okruh“.

„Oldo, pro nás jsi zde stále dál a 
věřím, že ti s námi bylo dobře, jako 
nám s tebou. Čest tvé památce,“ 
vzkazuje naposledy Josef Miluška.

 -red-

Odešel Mistr turistiky

Oldřich

Růžička

*3. 2. 1935
 †15. 5. 2021

Reakce na “Já na bráchu, 
brácha na mne
za 3,5 miliónu“

Ve Žďárských novinách z květ-
na 2021 byl zveřejněn článek “Já na 
bráchu, brácha na mne za 3,5 milió-
nu” od zastupitelů Změny 2018. Ve 
článku jeho autoři mj. opakovaně 
zpochybnili nezávislost naší advo-
kátní kanceláře Frank Bold Advoká-
ti, která na základě předchozího roz-
hodnutí zastupitelstva a po zadání ze 
strany vedení města řádně zpracova-
la právní analýzu ohledně uplatnění 
práva na náhradu škody. 

Jako renomovaná mezinárodní 
advokátní kancelář se jednoznač-
ně vymezujeme vůči publikovaným 
manipulativním sdělením. Právní 
posudek jsme pro město Žďár nad 
Sázavou zpracovali za standardních 
podmínek. Ve Frank Bold Advokáti 
zakládáme naši práci na hodnotách 
férovosti a transparentnosti. Řídíme 
se přísným etickým kodexem a etic-
ky sporné zakázky odmítáme. V pří-
padě zmíněné právní analýzy jsme 
postupovali v souladu s vlastními i 

obecnými hodnotami a v souladu 
s právním řádem ČR. Naším cílem 
bylo poskytnout zadavateli fundova-
ný a nestranný materiál jako podklad 
pro zodpovědné rozhodnutí. 

 Martin Kornel 

 (advokát, Frank Bold Advokát)

Lhát se nemá
Milí kolegové, 
paní učitelko Miloslavo Brychto-

vá a pane učiteli Jaromíre Brychto, 
po přečtení vašeho dopisu v minu-
lém čísle ŽN bych vám chtěl připo-
menout, že lhát se nemá. Opravdu. 
A nevěřte tomu a nezkoušejte to, že 
stokrát opakovaná lež se stává prav-
dou. Tak tomu opravdu není.

Nebylo by lepší začít vyzařovat tro-
chu dobra? A přestat s tou zlobou, 
nikdo z nás si to nezaslouží a vám by 
se také ulevilo. 

Jde to pozitivně i s úsměvem a fun-
guje to.  Přijďte se podívat do naší 
školy, přesvědčím kolegy a ti vás pro-
vedou. Jaroslav Ptáček

 (ředitel ZŠ Švermova 4
  a zastupitel za ODS)

ru lze euroklíčem otevřít veřejná 
WC v Novém Městě na Moravě. To 
v budově polikliniky a dopravního 
terminálu.

Důstojný a rychlý přístup k veřej-
ným toaletám a technickým kom-
penzačním zařízením, např. výta-
hům a schodišťovým plošinám pro 
osoby se zhoršenou pohyblivostí je 
cílem letošního státního dotačního 
titulu Euroklíč 2021.

Ten je podprogramem hlavního 
projektu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (MMR). Dotace na insta-
laci zařízení může dosáhnout až sta 
procent uznatelných nákladů.

Mezinárodní projekt Euroklíč již 
víc jak tři dekády pomáhá handica-
povaným ve vyspělých evropských 
zemích.

Německý
vynález pro benzínky

Letos je to právě 35 let, co se zro-
dil v Německu. Tam je také projekt 
zatím nejdál z celé Evropy. 

Vše začalo v roce 1986, kdy se ředi-
telství německých dálnic obrátilo na 
odborníky s žádostí o vyřešení jed-
notného přístupu handicapovaných 
na sociální zařízení u dálničních 
odpočívadel a čerpacích stanic. 

Denně zde docházelo k situacím, 
kdy se lidé se zdravotním postižením 
bezradně potýkali s překážkami, 

které jim ztěžovaly život. Zkušenost 
zároveň ukazovala, že bezbariérová 
sociální zařízení nemohou být vol-
ně přístupná všem. Stávala se pak 
téměř nepoužitelná kvůli znečištění, 
vandalismu a narkomanům.

A tak se zrodil univerzální euro-
klíč. 

Hygienické prostory opatřené 
eurozámkem jsou přístupné jen 
držitelům tohoto speciálního klíče. 
Zůstávají tak čisté a vybavené pro 
své uživatele.

V ČR byl projekt přes 14 lety oce-
něn ve své kategorii titulem „Nejvý-
znamnější počin roku 2007.“ Asoci-
ace krajů ČR poskytla Národní radě 
osob se zdravotním postižením ČR 
záštitu pro přípravu a realizaci toho-
to projektu na území ČR.

V praxi si handicapovaní otevřou 
jedním univerzálním euroklíčem 
toalety či schodišťové plošiny jak 
v evropských tak i českých městech. 
Mohou tak se svými blízkými cesto-
vat bez obav ze ztráty důstojnosti. 

V praxi euroklíč nepomáhá jen 
lidem se sníženou schopností pohy-
bu a vozíčkářům. V českých krajích, 
kde již eurozámky zavedli, mohou 
euroklíč získat zdarma i diabetici, 
onkologičtí pacienti, lidé s močový-
mi disfunkcemi, ale i rodiče malých 
dětí.  Více k tématu na str. 12,

 v anketě zastupitelských klubů.



STRANA 11 Zaměstnání ŽN - ČERVEN 2021

� Jak postupovat, když mi zaměstna-
vatel nevyplácí mzdu? 

� Jaký je rozdíl mezi výpovědí a 
ukončením pracovního poměru doho-
dou? 

� Zaměstnavatel mi tvrdí, že musím 
dohodu podepsat. Má na to nárok? 

� Jak může mít způsob ukončení 
pracovního poměru vliv na vyplácenou 
výši podpory v nezaměstnanosti? 

Pokud bezradně koumáte nad 
podobnými otázkami, patříte nej-
spíš ke skupině populace, na niž 
dolehly okolnosti roku covidové 
pandemie. Uvedené příklady jsou 
jedny z nejčastějších problematik, 
které někdy lidi dohnaly do zdán-
livě neřešitelných situací. Přišli o 
podnikání, propustili je z práce, 
nemají peníze na nájem, služby, na 
školní obědy pro děti...

Zastání najdeme v bezplat- KDYŽ není kam sáhnout a upomínky 
se hromadí...
 Ilustrační foto: archiv OP

Lidé v nouzi
najdou zastání

v občanské poradně

né občanské poradně a s pomo-
cí vyškolených odborníků se nám 
bude lehčeji orientovat v obtíž-
ných životních situacích a v hledá-
ní jejich řešení.

Dnes jsme zavítali do Občanské 
poradny (OP) v Novém Městě na 
Moravě, která již přes dvacet let 
poskytuje přímé a bezplatné pora-
denství v mnoha oblastech běžné-
ho života. Její motto zní: Jsme tu 
pro Vás! Společně to zvládneme. 
Nejsme jen letáky a formuláře! 

V kanceláři na Vratislavově nám. 
č. 12 se setkáváme s poradky-
ní Lucií Novotnou. Jak říká, její 
klientelu tvoří lidé, co se ocitli v 
těžké situaci, často ve slepé uličce, 
a neví, jak danou situaci řešit. 

Jakmile vyhledají poradnu, na 
svůj problém přestávají být sami. 
V OP zjistí, na co mají nárok, jak 
postupovat, dozví se o svých prá-
vech a povinnostech. 

„Pomůžeme vám individuálně řešit 
konkrétní problémy vyplývající ze 
zaměstnání, rodinných a sousedských 
vztahů, bydlení, možné podpory od 
státu (sociální dávky), vyjednávání 
s úřady či soudy,“ přibližuje Lucie 
Novotná. Někdy dle jejích zkuše-
ností stačí málo a vše se rozhýbe 
správným směrem. 

V posledních letech poradnu 
oslovují lidé, které trápí potíže se 
splácením půjček a hypoték. „I jim 
pomáháme problémy s dluhy řešit, 
a eliminovat tak případné dopady. 
V rámci akreditace můžeme sepsat i 
návrh na oddlužení a ve většině pří-
padů neřešitelnou situaci pozved-
nout,“ nabízí poradkyně. Poraden-
ství je diskrétní s respektem ke 
každému, kdo poradnu vyhledá. 
Poradci ale přijímají i anonymní 
dotazy. Více na www.portimo.cz/
obcanska-poradna.  -lko-

Spousta lidí dnes po ztrátě práce
či podnikání řeší existenční problémy
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Martin Mrkos, 

klub ŽĎÁR- ŽM

Jan Mokříš,

klub ODS

Petr Stoček,

klub ZM KSČM

a SPOZ 

Tomáš

Augustýn, 

Koalice TOP 09

a Svobodní

Radek

Zlesák,

klub 

ANO 2011

Miloslava 

Brychtová, 

klub Změna 

2018

Zbyněk Vintr, 

klub KDU-ČSL

Mezinárodní projekt Euroklíč již přes 30 let pomáhá hendikepovaným v 
dostupnosti sociálních zařízení, výtahů či schodišťových plošin. Na Vysočině 
má již univerzální eurozámek nejméně 46 míst. Ze žďárských městských are-
álů byly prvními Pilák a zimní stadion, nyní přibyl Dům kultury. Více k téma-
tu na str. 10.

Otázka pro politické kluby na červen: 

� Sleduje váš klub, jak jsou městské budovy technicky přívětivé hen-

dikepovaným a hůře pohyblivým osobám? Vaše zkušenost z kontaktu 

s občany nebo z jejich ohlasů?

Euroklíč je střípkem v mozaice pomoci
Pokud je člověk zdravý, tak všechny 

nástrahy silnice, ulice a budov zvládá cel-
kem bez problémů. Bariéry si neuvědomu-
je. Ale hendikepovanému člověku může i 
malý obrubník nebo malé parkovací místo 
způsobit nepříjemnou situaci. A pokud se 
k těmto jen zdánlivě jednoduchým věcem 
přidá hůře dostupná pošta, obchod, úřad, 
bankomat nebo toaleta, vzniká téměř neře-

šitelný problém. Proto je velmi důležité při přípravě jakéhokoliv projektu předem 
zvažovat možnosti přístupu právě pro hendikepované. Spolupráce s různými 
zkušenými institucemi nebo inspirace dobrou praxí ve světě je nutná. 

Euroklíč je jen jeden střípek do mozaiky pomoci. Mnohokrát může ve světě 
otevřít nejenom toaletu, ale i schody, výtah, najížděcí plošinu, přístup k ubytová-
ní, do knihovny nebo na nádraží. A kolikrát to bude někdo potřebovat? No, sám 
se hned při této myšlence zastydím a velmi rychle ji zaháním. Nikdy totiž nevíme, 
kdy nám samotným i malý obrubník bude připadat jako nepřekonatelná hora.

Pomůže nám zpětná vazba a náměty 
Na světě žije patnáct procent obyvatel 

s postižením, každého sedmého člově-
ka mezi námi tedy provází nějaké fyzic-
ké nebo duševní omezení. V různých 
ohledech je to nepříjemná zátěž, znám 
ale mnoho těch, kteří svůj život žijí 
naplno. Pomoci jim dokáží neuvěřitelné 
maličkosti: člověku na vozíčku umož-
ní nástup to, že autobus zastaví přesně 

u nástupní hrany chodníku, nevidomého speciální dlažba dovede k přechodu 
pro chodce, Euroklíč k toaletám dovolí elegantně zvládnout nepříjemnou situa-
ci. Zdánlivé maličkosti, které při plánování městského prostoru opomeneme, se 
pro někoho mohou stát nepřekonatelnou bariérou. Při návrhu veřejného prosto-
ru proto považuji za důležité nejen pamatovat na dodržování stavebních norem, 
ale také přemýšlet o možných vylepšeních nad rámec zákona a nebát se požádat 
osoby s postižením o náměty a zpětnou vazbu.

Průkopníky jsou žďárská sportoviště
Technická přívětivost k hendikepova-

ným a hůře pohyblivým osobám, přede-
vším pak našim spoluobčanům, by měla 
být prioritou města a jeho vedení. V řadě 
případů jsou už vidět pozitivní výsled-
ky, průkopníky jsou mimo jiné i žďárská 
sportoviště. Naopak řada jiných budov 
(ve vlastnictví města) tomu zůstává hod-
ně dlužná. S povděkem přijímáme návr-

hy vedoucího odboru školství a kultury Mgr. Sedláka na úpravy Staré radnice 
včetně vybudování výtahu - tak se má postupovat. Otázka Euroklíče je také 
jedno z řešení usnadnění života hendikepovaných občanů a seniorů, bohužel 
velmi málo veřejnosti známá. V okolních zemích je užívání Euroklíče daleko 
více běžné, tady u nás, a to včetně města Žďáru, je doslova v plenkách. O celé 
problematice a Euroklíči mohou naši spoluobčané získat informace v Centru 
pro zdravotně postižené Žďár (czp.zdar@volny.cz). 

Možná už mohlo být Euroklíčů víc
Určitě souhlasíme a podporujeme tento 

záměr. Podle toho, jak se ten který stát 
dokáže postarat o staré, nemocné a hen-
dikepované lidi, se pozná kvalita životní 
úrovně, kultivovanost a inteligence toho-
to národa. Kdyby se nevynakládaly zby-
tečné peníze např. za soudy, advokáty, 
posudky, akcie Sattu, navyšování počtu 
úředníků, koordinátorů, architektů, kraji-

nářů, kdyby se nelikvidovaly zavedené firmy, neodcházeli zkušení pracovníci 
a vedoucí odborů na MÚ, ředitelé PO, kteří nechtějí pracovat pod nátlakem v 
atmosféře strachu. Kdyby všechno toto nebylo, možná by bylo již více Euro-
klíčů v našem městě. Mysleme tedy nejenom na lidi s hendikepem a usnad-
ňujme, zpříjemňujme si žití v našem městě.

Vytvoříme generel bezbariérových tras
Jedním ze znaků úrovně společnosti 

jako takové a pochopitelně i města je, 
jak hodně dokáže vnímat potřeby lidí s 
omezeními. A jak dokáže jejich potře-
bám vycházet ve veřejném prostoru 
vstříc. Nejde jen o osoby se sníženou 
schopností pohybu (tedy lidé na vozí-
ku, o holích či s jinými kompenzační-
mi pomůckami), ale i osoby s nějakým 

dalším hendikepem (nevidomí, neslyšící) a třeba i maminky s kočárky.
Zmiňovaný Euroklíč, na který je od uživatelů velice kladný ohlas, je jedním 

ze střípků do pestré mozaiky možných opatření a řešení, která mají lidem s 
omezením zajistit důstojnější život ve veřejném prostoru města. Náš klub 
klade na tuto problematiku důraz. V minulém roce na podzim jsem byl na 
velice inspirativním semináři, který pořádala Pražská organizace vozíčkářů a 
fakulta architektury ČVUT, z něhož čerpáme pro další práci. 

Mnohdy jde v terénu o maličkosti, které si člověk bez omezení vůbec neu-
vědomí. Naopak pro člověka s hendikepem jsou nepřekonatelnou nebo složi-
tou bariérou. Obruba, nájezd, těžké dveře, výmol, nevhodná dispozice. 

Vytvoříme generel bezbariérových tras, který komplexně zmapuje stav bari-
ér a jejich řešení. Zatřídí přístupnost objektů do kategorií, navrhne bezbarié-
rové trasy a opatření. Cíl je jasný, být přívětivým městem i pro ty občany, kte-
ří žijí s nějakým omezením, aby byl pro ně život snazší a příjemnější.

Dostupnost chceme systematicky zlepšovat 
Jakékoliv zlepšení a zjednodušení živo-

ta je pro hendikepované a hůře pohyblivé 
osoby jistě velmi žádoucí. I malá vylepšení, 
která my zdraví nevnímáme, mohou těmto 
lidem výrazně pomoci.

Zmiňovaný Euroklíč je jistě velmi dob-
rým příkladem. Jeho podmínění umístě-
ním děkovné desky u záchodu je však dos-
ti úsměvné. 

Město dále plánuje připravit, v návaznosti na nový dopravní generel, i gene-
rel bezbariérové dopravy a dostupnosti míst a městských budov pro hendike-
pované spoluobčany. S jeho pomocí pak chceme systematicky bezbariérovost 
zlepšovat v rámci nové výstavby, rekonstrukcí a drobných úprav, mnohdy za 
pomoci dotačních titulů.

Z bariér maličkosti 
Život se skládá z maličkostí. Pokud k nám 

byl život nakloněn, jsme zdraví a nemáme 
jakékoliv zdravotní omezení, pak si ani ně-
které věci neuvědomujeme. Stačí však chvil-
ka nepozornosti, sportovní úraz, autoneho-
da či jiné neštěstí a z věcí, které pro nás byly 
snadno řešitelné maličkosti, se stanou vel-
mi těžko překonatelné bariéry. Proto jsme 
vděční za každé zlepšení, jako je myšlenka 

Euroklíče, které umožní hendikepovaným spoluobčanům udělat z těžce řeši-
telného problému opět maličkosti všedního dne.

Naštěstí odstraňování různých bariér se již ve veřejných budovách stalo 
samozřejmostí. Při každé stavební úpravě je na to myšleno, i když to mnohdy 
znamená navýšení ceny díla. 

Aktuálně se plánuje instalace výtahu do budovy městské knihovny a poda-
řilo se nalézt i vhodné řešení umístění výtahu do budovy Staré radnice. Ale 
nejen to, každý rok zmizí ze žďárských ulic mnoho zbytečných obrubníků, 
přibudou vodící pruhy pro nevidomé a mnoho dalšího ulehčujícího v této 
oblasti život.

Starou radnici čekají úpravy
O potřebě Euroklíče se hovořilo již 

před dvaceti lety, v době mého stu-
dia na sportovní fakultě, kde jsme 
se mimo jiné zabývali podmínkami 
hendikepovaných osob a zejména 
dostupností vhodných pohybových 
aktivit. Euroklíč se rozšiřuje velmi 
pomalu, já budu jeho užívání ve Žďá-
ře vždy maximálně podporovat. V 

současné koronakrizi mnozí poznáváme na vlastní kůži, jaké to je, když není 
kam jít na toaletu. 

Stávající stav dostupnosti městských budov je slušný, nyní je v řešení mimo 
jiné bezbariérovost Staré radnice, což je určitě velký posun. Tuhle budovu 
vnímám jako určitou výkladní skříň, skrze kterou vnímáme přístup města k 
hendikepovaným. Současný stav jim přinejmenším výrazně ztěžuje možnosti 
účastnit se slavnostních obřadů, navštívit informační centrum nebo se podí-
vat na výstavy. To je potřeba změnit a těší mne, že se na tom pracuje.

 -lko-

Žďár chce být vlídnější k hendikepovaným

Vladimír

Novotný,

klub ČSSD
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Nutnost řešení dříve nepře-

stavitelných problémů přines-

lo Žďáru téměř sedm měsíců 

nouzového stavu během druhé 

vlny koronaviru. 

Dnes už pandemie odeznívá a pro-
očkovanost je stále větší, ale máme 
za sebou opravdu těžké časy, jejichž 
dopady budou přetrvávat.

Nouzový stav kvůli pandemii koro-
naviru začal 5. 10. 2020. Při zhoršují-
cí se situaci a šíření jeho mutací vláda 
nouzový stav opakovaně prodlužovala 
nebo jej znovu vyhlašovala až do letoš-
ního jara. 

Nouzový stav skončil 11. dubna 
2021. Ještě v polovině května patřil 
Kraj Vysočina počtem pozitivně tes-
tovaných k nejhůře zasaženým krajům 
v ČR. Ve Žďáru bylo tehdy 81 a na 
Žďársku 175 pozitivních záchytů na 
koronavirus.

 
Žďár je rád

za své očkovací centrum
Za půlrokem nouzového stavu ve 

Žďáru n. S. se ohlíží místostarostka pro 
oblast sociální a zdravotnictví Romana 
Bělohlávková (KDU-ČSL). 

„Největším žďárským úspěchem bylo 
zřízení očkovacího centra ve sportovní 
hale, které bylo spuštěno 12. 3., symbolic-
ky ve 12 hodin. Nebylo to jednoduché, své 
síly musely spojit město, Kraj Vysočina, 
Nemocnice NMNM a TJ Žďár,“ uvádí 
místostarostka.

Ze svých krizových peněz Žďár vložil 
do vybudování očkovacího centra 
(OC) 230 tisíc Kč. Jako příslib krajské 
podpory již obdržel 100 tis. Kč soli-
dární platby. 

Úspěšnému fungování OC velmi 
pomohla počítačová simulace prů-

chodnosti, kterou pro město předem 
sestavil logistik. Ze skromnosti nechce 
být jmenován. Musel zohlednit nejen 
samotný provoz centra s denním plá-
nem nad 750 očkovaných, ale i jejich 
nutnost setrvání dalších 15 minut pod 
lékařským dohledem. Ve sportovní 
hale bylo třeba vytvořit petici očkova-
cích míst. 

Ve výsledku si lidé plynulý provoz ve 
svém očkovacím centru velmi pochva-
lují.

Žďár na jeho stavbu ani nemusel nají-
mat externí firmu. Budování se aktivně 
ujala stavební skupina města spolu s 
dobrovolnými hasiči.

„Našim hasičům patří velký obdiv za 
jejich nezištné zapojení jak do budování 
OC, tak i dezinfekce městských budov. 
Opravdu si vítězství v anketě o Osob-
nost roku 2020 zaslouží. Když je komise 

vybírala, ani netušila jak užiteční budou 
za nouzového stavu,“ cení si místosta-
rostka.

Zařízení OC, jako jsou zástěny, vyba-
vení pro personál či nádoby na likvida-
ci zdravotnického odpadu, má radnice 
zatím nasmlouvané do konce červen-
ce. 

Seniory k očkování vozili
Dle hesla „Kdo rychle dává–dvakrát 

dává“, se řídil Žďár po spuštění očko-
vání seniorů 80+. Jen motto upravil na 
„Kdo rychle pomáhá-dvakrát pomáhá“. 
Když očkování zpočátku probíhalo jen 
v novoměstské nemocnici, radnice 
nabídla seniorům dovoz k očkování 
do nemocnice zdarma. 

Jak místostarostka Bělohlávková 
říká, služby využilo 35 lidí starších 80 
let. Pracovníci úřadu také poskytovali 

seniorům pomoc při registraci k očko-
vání. „V elektronické verzi se někteří star-
ší lidé hůře orientují a vítali trpělivost při 
vysvětlování a hlavně sociální kontakt. 
Jak se ukázalo, pomoc s registrací potře-
bovali i mladší senioři nad 70 let,“ uvádí. 
V době lockdownu, tedy zákazu vol-
ného pohybu, totiž někteří neměli jak 
požádat svou rodinu o pomoc. Obra-
celi se tedy na úřad doporučenými lin-
kami. 

Vlastním přístrojem ušetřili 
Hned na začátku nouzového stavu si 

město Žďár zakoupilo dezinfekční ter-
mogenerátor pro dekontaminaci vnitř-
ních i vnějších prostor a povrchů hor-
kým aerosolem.

Pracovníci města vlastními silami 
pravidelně dezinfikují nejen budovu 
MěÚ, ale i budovy škol a Sociálních 
služeb města. „Dezinfikovali jsme také 
autobusové nádraží, lavičky na náměs-
tích, zastávky MHD a veřejné prostory, 
kde se setkává nejvíce lidí,“ přibližuje 
Romana Bělohlávková.

Přístroj se městu vyplatil. Jen za deset 
opakovaných dezinfekcí ušetřilo opro-
ti komerční službě půl miliónu korun.

„Vnímám to jako velkou prozíravost 
Jaromíra Pospíchala z krizového říze-
ní MěÚ, že přístroj na dezinfekci za asi 
50.000 Kč koupil hned na počátku pan-
demie,“ oceňuje místostarostka. 

Žďár coby obec s rozšířenou působ-
ností také zajišťoval rozvoz tisíců respi-
rátorů a antigenních testů do 40 škol a 
vzdělávacích subjektů ve svém okolí. 

„Snad máme to nejhorší za sebou díky 
zlepšující se proočkovanosti a klimatu. 
Snažme se podpořit co nejrychlejší návrat 
do normálního života. Toho běžného i 
volnočasového,“ uzavírá místostarostka 
a občanům vzkazuje, ať se mají hlavně 
necovidově. -lko- 

LIDÉ CHVÁLÍ. V očkovacím centru to běží jako na drátkách. Žádné dlouhé 
čekání.  Foto: Lenka Kopčáková

Covid vyburcoval lidi ke spolupráci

Řada obyvatel Žďáru prodě-

lala onemocnění covid-19 a 

nemá jasno o postupu ve věci 

očkování. Na otázky ŽN odpo-

vídá radní města pro oblast 

zdravotnictví Romana Bělo-

hlávková (KDU-ČSL), sama 

dětská lékařka. 

� Lenka Kopčáková

Za jak dlouho po prodělání nemoci 

covid-19 se můžeme nechat naočko-

vat?

Zde bych byla obezřetná a nechala 
si vyšetřit hladinu přirozeně vzniklých 
ochranných protilátek. Současně tak 
můžeme učinit pouze jako samoplátce, 
např. v laboratořích naší polikliniky nebo 
novoměstské nemocnice (cca 500 Kč). 

Dle názoru hlavní imunoložky v Praze-
Motole by se nemělo očkovat dříve než 
půl roku po prodělaném onemocnění. 
Ale je třeba postupovat přísně individu-
álně. Což se bohužel neděje. 

Lidé, co onemocněli covidem po 

aplikaci 1. očkovací dávky (kvůli sou-

hře nakažení), mají rozdílné informa-

ce. Dle některých se mohou podru-

hé naočkovat hned po uzdravení, dle 

jiných musí na 2. dávku vyčkat 90 dní. 

Poslední zprávou je půlroční odstup.

Opět bych doporučila nechat si v 
režimu samoplátce vyšetřit hladinu 
ochranných přirozených protilátek. Vím, 
že doporučení se různí a ani lékaři se v 
tomto neshodují. Např. stát Izrael v těch-
to případech 2. dávku lidem nepodával 
vůbec. 

Řeším stejnou situaci i v rámci širší 
rodiny. Těsně před uplynutím 3. měsí-
ce od 1. dávky budeme vyšetřovat pro-
tilátky. Pokud bude titr vysoký, očkovat 
nenechám. No a s odstupem dalších 3 
měsíců budu postup s kontrolou protilá-
tek opakovat. O dřívějším intervalu, nežli 
je 3-6 měsíců, bych vůbec nemluvila. 

Zejména střední a starší generace 

se bojí podzimní vlny a případných 

mutací. Chtějí se očkovat i po zdolání 

covidu. 

Zase bych doporučila stejný postup s 
vyšetřením protilátek. Máme zkušenosti 
u dětí, že po prodělaném onemocnění je 
hladina protilátek v řádech deseti až sto-
násobku protilátek, kterých dosáhneme 
očkováním. 

Ovšem tento virus je opravdu naprosto 
nevyzpytatelný. Proto bych své rozhodo-
vání vždy opřela o objektivní vyšetření, 
jakým stanovení titru protilátek bezespo-
ru je. 

Žďár má vybavení očkovacího cent-

ra objednané do konce července. Mys-

líte, že do té doby se stačí naočkovat 

veškerá populace Žďáru a okolí? Ještě 

zbývá notná část nenaočkovaných...

Určitě do konce července nebudeme 
mít naočkované všechny potřebné obča-
ny Žďáru a okolí. Proto jistě přijde na řa-
du jednání ohledně prodloužení nájmu 
vybavení našeho očkovacího centra. 
Myslím si, že by v tom neměl být pro-
blém.  

Jsme velmi rádi, že OC může fungo-
vat souběžně s aktivitami v hale. Ať už 
se jedná o sportování, nebo o výměnu 
palubovky, která má probíhat dle dlou-
hodobého plánu letos v létě.  -lko-

Za jak dlouho po prodělaném 
covidu se můžeme nechat očkovat

Romana

Bělohlávková

Program v červnu
Odd. pro děti a mládež
ZNÁŠ HRDINY DĚTSKÝCH 

KNÍŽEK? On-line kvíz pro děti o 
drobné ceny, více na www.knihzdar.cz 
a na FB knihovny.

Odd. pro dospělé čtenáře, BURZA 

VYŘAZENÝCH KNIH A ČASOPI-

SŮ

Odd. pro dospělé čtenáře
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ: 

odevzdej vysloužilý mobilní telefon v 
knihovně a vyhraj poukázku na nákup 
knih za až 2000 Kč!

Společný projekt n. o. ASEKOL, 
Kraje Vysočina a Olomouckého kra-
je. Smyslem je povědomí o třídění 
vysloužilého elektrozařízení. Více infor-
mací na www.odlozmobil.cz.

Výstavy
Galerie u Sychry, KRAJINA 

MÉHO TICHA: fotografie Aleny 
Češkové

Čechův dům, OBJEKTIVEM 

K SRDCÍM: fotografie Milana Šust-
ra. Cílem  sociálního projektu je při-
blížit obrazem život seniorů, hendi-
kepovaných lidí a dalších sociálních 
skupin.

Odd. pro dospělé čtenáře, JIMRA-

MOVSKO – GENIUS LOCI: foto-
grafie Zdeňka Bureše. -red-

Knihovna M. J. Sychry        
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www.axima.cz

AXIMA, spol. s r. o. 
hledá pro doplnění kolektivu divize Solutions v Jihlavě 
vhodného uchazeče na pracovní pozici

Prodejce – technik

Pracovní náplň:
✓ obsluha zákazníků při přímém prodeji v prostoru prodejny Jihlava
✓ zpracování přijatých objednávek, vystavování dokladů
✓ komunikace se zákazníky po telefonu a e-mailu
✓ technicko-obchodní poradenství, péče o svěřenou skupinu zboží

Požadujeme:
✓ SŠ technického směru, orientace v problematice průmyslové automatizace
✓ dobré komunikační schopnosti, pozitivní a obchodní myšlení
✓ uživatelské znalosti práce na PC, zájem o průběžné vzdělávání
✓ řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
✓ pracoviště převážně v místě, částečně u zákazníků
✓ příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv
✓ zapracování do odborné problematiky
✓ fl exibilní pracovní dobu, pět týdnů dovolené a další výhody

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Hrubá měsíční mzda 22 – 29 tis. Kč

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis 
na tkoznarek@axima.cz nebo prostřednictvím 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy živnostníci, zemědělci, uměl-
ci, tlumočníci ap., musí nejdéle v pondělí 2. srpna 2021 podat zdravotní pojišťovně 
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. 

Doklad lze vyplnit i dříve, ale do osmi dnů od podání musí být zaplacen případ-
ný nedoplatek pojistného.

Naše největší zdravotní pojišťovna řeší spoustu dotazů od živnostníků. Zde je 
jeden z nejčastějších:

Aktuální otázka živnostníků:

Co má OSVČ uvést v části přehledu za rok 2020 u nové výše záloh, pokud 

od 1. 1. 2021 odvádí paušální daň včetně pojistného a zdravotního pojištění? 

Interaktivní přehled automaticky vypočte a předepíše zálohu na další 

období podle příjmů a výdajů v roce 2020...

Jak ve své odpovědi připouští mluvčí VZP Vlastimil Sršeň, letos je vyplňování 
Přehledu OSVČ skutečně složitější než dříve. (Pokračování na str. 17)

Vyplnění Přehledu OSVČ
je letos složitější
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MUŽ/ŽENA

DĚLNÍKA DO VÝROBY 
PLASTOVÝCH OKEN

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- práce na zajímavých zakázkách v provozu 
 výroby plastových oken (zpracování  
 materiálů: PVC, ocel, sklo pomocí řezání, 
 šroubování, svařování a lepení)  

- po zaučení možnost pracovního postupu 
 na pracovní pozice atypář, montér,  
 servisní technik, přípravář apod.

 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- vzdělání: střední odborné vyučen

- praxe ve výrobním podniku výhodou  
 (není podmínkou)

- dobrý zdravotní stav 
 

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

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci na HPP 
 v silné výrobní společnosti
- dostanete příspěvek na stravování,  
 5 týdnů dovolené
- moderní výrobní prostředí
- 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

Vyplnění Přehledu OSVČ...
Živnostníci

mají čas do 2. srpna
(Dokončení ze str. 15)

To zejména s ohledem na loni pro-
minuté některé platby záloh. „Proto 
plátcům doporučujeme jeho vyplnění v 
aplikaci Moje VZP. Podávaný Přehled 
o příjmech a výdajích ze samostat-
né výdělečné činnosti a úhrnu záloh 
na pojistné za rok 2020 se však týká 
pouze roku 2020, kam ještě paušální 
režim žádným způsobem nezasaho-
val,“ vysvětluje. 

Interaktivní formuláře VZP, kte-
ré vyplní novou zálohu automatic-
ky, podle Vlastimila Sršně fungují 
správně. Typ nové zálohy na pojist-
né pro rok 2021 má plátce vyplnit 
tak, jak mu určuje zákon o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění, a to v 
danou chvíli bez ohledu na svůj pří-
padný vstup do paušálního režimu v 
roce 2021.

 
Návod jak postupovat: 

V oddílu č. 6 jako typ zálohy 
zaškrtne Bod a) s částkou 2393 Kč 
ta OSVČ, která musí dodržet mini-
mální vyměřovací základ a částka 
vypočtená podle vzorce je u ní nižší 
nebo rovna hodnotě 2393.

 Bod b) – částku vypočtenou pod-
le vzorce – zapíše OSVČ, pro kterou 
není stanoven minimální vyměřo-
vací základ (tzn. že částka může být 
nižší než minimum), a OSVČ, u níž 
je vypočtená částka vyšší než 2393 
Kč.

Bod c), tj. nulu, zaškrtne OSVČ, 
která je zároveň zaměstnána a samo-
statná výdělečná činnost není hlav-
ním zdrojem jejích příjmů.

Dle Vlastimila Sršně pojišťovna po 
podání Přehledu OSVČ za rok 2020 
vede u osoby, která se od ledna 2021 
účastní paušálního režimu, novou 
výši zálohy pro rok 2021 pouze „ve 
vedlejší evidenci“. 

Může totiž nastat situace zpět-
ného ukončení paušálního režimu 
během kalendářního roku (např. 
plátce nesplnil podmínky pro vstup 
do paušálního režimu, ale Finanční 
správa na tuto skutečnost přijde až 
dodatečně). 

Ukončením paušálního režimu se 
plátce zpětně stane od ledna „klasic-
kou“ OSVČ a zdravotní pojišťovna 
pak potřebuje mít informaci o výši 
zálohy, kterou měl od ledna 2021 na 
pojistné hradit.

„Pokud plátce na už podaném Pře-
hledu vyplnil oddíl č. 6 ,Nová výše 
zálohy´ jinak, než je výše uvedeno, 
nemusí kvůli tomu podávat opravný 
Přehled. Měl by ale kontaktovat něk-
terou z našich poboček, aby co nejdří-
ve došlo k nápravě,“ uzavírá Vlastimil 
Sršeň.

Pokud živnostníkům Daňové při-
znání zpracovává daňový poradce, 
jsou pro ně aktuální ještě dvě povin-
nosti. Nejzazší termín Daňového při-
znání je 1. července 2021, Přehled o 
příjmech a výdajích pro OSSZ je 
nutné dodat do 2. srpna 2021 (stej-
ně jako Přehled pro VZP). -red-
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Žďárský Sbor dobrovolných hasi-
čů nedávno zvítězil v krajské soutěži 
„Recyklujte s hasiči“. Prvenství za 
rok 2020 si v konkurenci 124 sborů 
z celé Vysočiny zasloužil největším 
množstvím nasbíraného elektrood-
padu.

K recyklaci do systému Elektrowin 
tak mohlo být z kraje předáno 346 
tun vysloužilých elektrospotřebi-
čů. To je o 36 tun více než předlo-
ni. Výsledky Kraj Vysočina vyhlásil 
letos 21. dubna a mezi pět nejsnaži-
vějších sborů rozdělil odměnu 80 
tisíc korun.

Výsledky soutěže:

1. SDH Žďár n. S., 12,47 tun, 

odměna 20.000 Kč; 2. SDH Jim-
ramov (ZR) 10,86 t (18.000 Kč); 3. 

SDH Kamenice ( JI) 9,73 t (16.000 
Kč); 4. SDH Dolní Cerekev ( JI) 
7,67 t (14.000 Kč); 5. SDH Bobrová 
(ZR) 7,22 t (12.000 Kč).

Jak pro ŽN uvádí starosta sboru 
Marek Entlicher, do aktivity na před-
cházení vzniku odpadů jsou žďárš-
tí hasiči zapojeni již od roku 2010 a 
v soutěži „Recyklujte s hasiči“ patří 
mezi pětici nejlepších SDH v Kraji 
Vysočina. 

„Jsme velmi rádi, že můžeme nějakým 
způsobem pomoci dobré věci, elektro-
odpadu je opravdu velmi mnoho. Za 
loňský rok jsme sebrali přes 12 tun,“ 

komentuje starosta Entlicher.
Pokud lidé vyřadili elektrospotře-

biče, mohou hasiče kdykoliv kontak-
tovat. „Buď si pro ně zajedeme, nebo 
nám sami lidé mohou elektroodpad 
přivézt na Dvorskou ulici v Zámku, 
kde máme sběrné místo,“ nabízí sta-
rosta. Hned za kamenným mostem 
je po levé straně hasičské cvičiště, 
kde lze elektroodpad nechat u plotu.

Žďárský sbor ale nezůstává jen u 
sběru vyřazeného elektroodpadu. 
Mladí hasiči se každým rokem zapo-
jují do akce „Čistá Vysočina“. Se svý-
mi vedoucími sbírají odpad, který 
v přírodě nemá co dělat. Mají již svůj 
úsek, a to silnici ze Žďáru přes Vyso-
ké až do Počítek. 

Letos prý měli aktéři tak trochu 
obavy, zda po loňské pauze, kdy se 

akce kvůli koronaviru konat nemoh-
la, nebude silnice zahlcena odpadky. 
Naštěstí zůstalo jen u obav a odpadu 
bylo stejně jako roky před tím.

„Letos zde mladí hasiči posbírali šest 
velkých pytlů odpadu. Stále jsme však 
překvapeni, co všechno jsou lidé schop-
ni vyhodit při svých cestách,“ konsta-
tuje Entlicher.

Zámečtí hasiči jsou známí i pravi-
delným sběrem železného šrotu a 
elektroodpadu. Pojízdnou akci vra-
cí po vynucené roční odmlce. Letos 
sběr proběhne v sobotu 12. června 
od 7.30 hodin ve vybraných částech 
města (Žďár 2, 5, 7). „Bereme veške-
rý železný šrot a vyřazené elektrospo-
třebiče. Nemůžeme sbírat nebezpečný 
odpad,“ upřesňuje Entlicher. -lko-

Na 12. června chystají 
sběr šrotu

Žďárští hasiči vyhráli soutěž v recyklaci

Žďárskému Sboru dobrovol-

ných hasičů je letos 135 let a na 

prázdniny chystá výroční osla-

vu svého založení.

� Lenka Kopčáková

Jubilejní oslava hasičů začne v pra-
vé poledne v sobotu 31. července na 
prvním nádvoří zámku Kinských. 

Těšit se můžeme na bohatý dopro-
vodný program, historickou i sou-
časnou hasičskou techniku a pro-
hlídku hasičské zbrojnice. Děti zde 
najdou soutěže a skákací hrady. Po 
celou dobu bude hrát muzika a zavo-
ní dobroty. Vstup je zdarma.

Jak říká starosta sboru Marek Entli-
cher, nebude to jediná hasičská akce 
v letošním roce. Již v pátek 18. červ-
na se můžeme těšit na taneční zába-
vu na zámeckém nádvoří se skupi-
nou Airback. začíná v 19 hodin. 

Po prázdninách budeme moci 11. 
září fandit soutěžním družstvům při 
18. ročníku Memoriálu Jana Dřínka 
a Karla Herolda v požárním útoku a 
o týden později (18. 9.) sledovat 16. 
ročník náročného Faraónského běhu 
na Zelenou horu.

Z historie sboru
Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře 

nad Sázavou 2 - Zámek byl založen 

roku 1886. Členy se stalo 39 občanů 
ze Zámku Žďáru. Starostou byl zvo-
len lesmistr Havránek a náčelníkem 
c.k. vládní rada dr. Veselský.

Majitelka žďárského zámku Klo-
tylda hraběnka Clam–Gallaso-
vá tehdy věnovala sboru do užívá-
ní první hydrofor - koněspřežnou 
stříkačku. S tou hasiči zasahovali u 
požárů celých 44 let.

K úplně prvnímu ohni vyjížděli 
v květnu 1888. Hořelo v Počítkách. 
V červnu 1893 sbor zasahoval u vel-
kého požáru parostrojního mlýna 
Oskara Hellera v Zámku Žďáře.

V roce 1907 byly hasičskému sbo-
ru přiděleny na prvním nádvoří kol-
ny. Vybudovali si hasičskou zbrojni-
ci, která je tu dodnes. 

S hydroforem hasiči naposledy 
zasahovali v červnu 1930 při požáru 
drůbežárny v Klášteře. O historický 
stroj dodnes nadšeně pečují a je stá-
le provozuschopný. To ostatně moh-
li diváci vidět před pěti lety na Farča-
tech, kam při Dni Žďáru vjeli hasiči 
s plnou parádou svých historických 
uniforem a se stříkačkou taženou 
koňmi. Ihned byli obsypáni partou 
dětí, které jim pomáhaly pumpovat a 

mířit na hořící cíl. 
Další chloubou sboru je hasič-

ský vůz PRAGA z roku 1941, který 
také občas při slavnostních akcích 
zahlédneme. 

Od roku 2004 je zásahová jednotka 
SDH zařazena do režimu JPO 2/1, 
tím je předurčena na všechny mož-

né zásahy s výjezdem do 5 minut od 
vyhlášení poplachu. K dispozici má 
automobilové cisterny a chemický 
přívěs.

Začátkem roku zvolili Žďáráci dob-
rovolné hasiče za Osobnost města 
2021. To za dlouhodobou prospěš-
nou činnost ve prospěch ostatních. 

VZPOMÍNKA na Den Žďáru v roce 2016, kdy na Farčata vjeli v plné parádě 
jubilující hasiči s historickou stříkačkou taženou koňmi. Hydrofor pak předvedli 
v akci. Foto: Lenka Kopčáková

Jubileum hasiči oslaví na přelomu prázdnin
Na nádvoří si 18. června 

zatančíme

Na žďárskou přednášku histori-
ka Martina Jindry s názvem „Cesta 
duchovního tvůrce Františka Bílka 
a jeho rodiny v Církvi čs. husitské,“ 
zve rada starších CČSH.

Koná se ve čtvrtek 10. června od 
16 hodin v Husově kapli na Kopeč-
né 13.

Všestranný umělec František 
Bílek, od jehož úmrtí letos uply-
ne 80 let, zaujímá v českém umě-
ní epochy symbolismu přední mís-
to. To nejen coby sochař, ale i jako 
autor užitého umění, grafik, ilu-
strátor a architekt, také i jako ná-
boženský myslitel. Jeho duchovní 
pojetí umění jej vedlo k potřebě 

utvářet celé cykly nebo prostředí, 
ve kterých by se jeho díla uplatňo-
vala v mnohostranném působení. 

Po přestupu do Církve česko-
slovenské (husitské) se Františ-
ku Bílkovi od roku 1921 podařilo 
zrealizovat několik významných 
projektů. Řadu měst zdobí jeho 
reliéfy, sochy či sousoší. 

Od 30. let do dění v církvi 
významně zasahovaly i jeho děti, 

sociální pracovnice Berta Mildová-
Bílková a farář František Jaromír 
Bílek. I jejich osudy zazní.

Účast na přednášce je podmíně-
na doložením negativního testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 
(PCR ne starší 7 dnů, antigenní 
test ne starší 3 dnů), doložením 
certifikátu o ukončeném očkování 
(14 dní od poslední dávky) nebo 
dokladem o prodělání covidu v 
posledních 90 dnech. 

„Současně prosíme o ochranu 
dýchacích cest respirátorem,“ děkuje 
za dodržení podmínek farář Milan 
Vostřel.

 -lko-

FRANTIŠEK BÍLEK (* 6. 11.1872, 
Chýnov; † 13. 10. 1941, tamtéž) čes-
ký secesní umělec a myslitel.

 Zdroj: Wikipedie

Žďár uslyší přednášku o mysliteli Bílkovi
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Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

Krájecí a balicí centrum nabízí podmínky operačního sálu

KOSTELECKÉ UZENINY A.S.
č. p. 60, 588 61 Kostelec

Tel    |   +420 567 577 060
Mobil|   +420 606 772 014
Fax   |   +420 567 577 101
e-mail |zita.havova@ku.cz
www.kosteleckeuzeniny.cz

Asi není Čecha, který by si 
nevybavil alespoň jeden pro-
dukt Kosteleckých uzenin. A 
není divu, vždyť jejich historie 
je delší než sto let. Řezníci a 
uzenáři patří i v dnešní době k 
uznávaným a váženým řemesl-
níkům.

 Řeznická profese se za 100 
let existence Kosteleckých uze-
nin změnila, řezníci si již větši-
nou nevystačí pouze s ostrým 
nožem. 

 Vzhledem k pokroku, stroje 
a moderní technologie zasáh-
ly za posledních třicet let asi 
každý obor, rozhodně i masnou 
výrobu. K výměně technologií 
jistě došlo i v Kosteleckých uze-
ninách. Za nejvýznamnější se 
považuje „Krájecí a balicí cent-
rum“ a „Dopravníkový systém“. 

Již rok, přesně od září 2019, Kostelec-
ké uzeniny oficiálně krájí a balí výrob-
ky v nových prostorách vybudovaného 
krájecího a balicího centra.

Jeho provoz je koncipován tak, aby 
splňoval ty nejpřísnější hygienické a 
veterinární podmínky v kombinaci s 
nejmodernějšími technologiemi.

Velký důraz byl od začátku kladen na 
čistotu výrobních prostor, vzduchotech-
niku a klimatizaci a bezpečný pohyb 
personálu a materiálu. Pro představu 

laika, než se výrobek dostane na expe-
dici, tak musí projít několika výrobními 
operacemi.

Jsou jimi: příjem produktu, tempe-
race produktu před krájením, vážení, 
hygienizace obalu, loupání, krustování 
(povrchové zamražení), krájení, balení 
a nakonec etiketování.

Při krájení produktů je využíváno 
několika stupňové filtrace vzduchu, což 
znamená, že výrobní prostory s označe-
ním HRZ (HIGH RISK ZONE) spada-
jí do třídy ISO 5 tj. kategorie operační-
ho sálu.

Jde o jedno z nejmodernějších kráje-
cích center minimálně v rámci EU.

V loňském roce byl v provozu kos-
teleckého masokombinátu dokončen 
i dopravníkový systém pro prázdné a 
naplněné přepravní obaly a zabalené 
zboží. 

Jeho cílem je doprava plných přepra-
vek zabalených výrobků z prostoru bali-
cího centra do depozitního skladu ke 
třem paletovacím místům, dále odsun 
kusových salámů z manipulačního pro-
storu.

Díky systému došlo k propojení balí-
cích linek s pasterizačními linkami, 
odsun všech druhů přepravek z myčky 
obalů do prostoru baličky uzenin, expe-
dice uzenin a nového prostoru krájecí-
ho a balicího centra. Součástí akce je 
také doprava plných přepravek na expe-
dici uzenin. 

I přes veškerá omezení, která tato 
akce přinesla, se vše úspěšně zvládlo a 
celý výše popsaný dopravníkový systém 
funguje dle očekávaných představ. Vel-
ký dík patří všem lidem, kterých se tato 
investiční akce dotkla a to především 
zaměstnancům na balírně a expedici.
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Žďár má za sebou zhruba měsíční 
jarní úklid. Letos kvůli dlouhé zimě 
probíhal se zpožděním. Uklizené jsou 
silnice, chodníky i parkoviště, odbor-
nou očistou prošly i kontejnery na 
tříděný sběr. 

Jarní úklid Žďáru letos prováděly 
Technické služby města, včetně blo-
kového čištění ulic, které běželo do 
12. 4. do 10. 5. 

Obyvatelé z lokalit, kde mělo blo-
kové čištění probíhat, byli týden 
dopředu informováni na zákaz parko-
vání během akce. 

Jak se za čištěním města ohlíží mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011), v některých čtvrtích 

byli lidé na akci perfektně připraveni, 
jinde bylo třeba auta odtahovat. 

„Např. v Okružní horní i dolní jsme 
nemuseli odstavovat jediné auto, které 
by čištění překáželo,“ chválí Řezníčko-
vá.

Bohužel, nebylo to tak v některých 
jiných lokalitách. 

Dle vedoucího městské policie Mar-
tina Kunce řidiči nejméně dodržovali 
předpisy v ulicích Libušínská, Stu-
dentská a Palachova.

V některých dnech hlídka MP trávi-
la v ulicích Libušínská a Palachova až 
šest hodin, než všechny přestupky na 
místě zadokumentovala a vyřešila. 

Samo blokové čištění ulic trvalo 17 

dní. Za tu dobu nechalo město odtáh-
nout 53 aut, z toho bylo 11 autovra-
ků. Odtažení vozu vyšlo majitele ně-
co nad 1000 Kč a pokuta uložená 
městskou policií přes 200 Kč.

„Za uvedenou dobu evidujeme cel-
kem 350 přestupků z blokového čiš-
tění, z toho 180 přestupků jsme řešili 
uložením blokových pokut, ve čtyřech 
případech občané s tímto řešením nesou-
hlasili a byli postoupeni do správního 
řízení,“ říká Martin Kunc. Dalších 80 
přestupků strážníci řešili domluvou. 
V závažných případech, např. při one-
mocnění covidem, byla řidičům, kteří 
kvůli karanténě nemohli přeparkovat, 
pokuta i částka za odtah odpuštěna. 

Jak dále informuje místostarost-
ka Řezníčková, odbor komunálních 
služeb zabezpečil od firmy Blesk 
vyčištění kontejnerů na tříděný sběr 
a ty prokoukly. Skupina veřejně pro-
spěšných prací a úklidová firma Úsvit 
provedly kvalitní ruční dočišťování 
ploch. 

„Uklidilo se vše z gruntu, město je ny-
ní krásně čisté. Děkuji všem, kdo se jar-
ního úklidu zúčastnili. Byla to akce vel-
mi rychlá a dobře provedená,“ vzkazuje 
místostarostka Řezníčková. 

Dodává, že lidé, co si prostor před 
domy čistili sami, mohli na odvoz 
shrabků zavolat Technické služby 
nebo odbor KS.  -lko-

Při blokovém čištění padaly pokuty

Marie Žilová a její dcera Eva Jur-
manová z Nového Veselí mají zce-
la ojedinělý koníček. Přes dvacet let 
vyrábějí krojované panenky, které se 
snaží přiblížit reálnému vzhledu kro-
jované postavy včetně úpravy hlavy, 
obuvi a doplňků. 

Autorky svému koníčku doslova 
propadly. Jejich četbou jsou spous-
ty odborných zdrojů z muzeí či 
staré romány, spolupracují s etno-
grafy. Snaží se zachytit vše o národo-
pisu. Po celé vlasti shánějí autentické 
materiály na výrobu krojů.

Vše na jejich krojačkách je ruční 
práce, včetně výšivek, paličkovaných 
a šitých krajek či obuvi. 

Před třemi lety (2018) Marie Žilo-
vá a Eva Jurmanová získaly za své 
krojované panenky titul Mistr tra-
diční lidové tvorby Kraje Vysočina. 
Kraj ocenil jejich úsilí při zpracová-
ní zmenšených součástek lidových 
krojů.

Jejich práce můžeme přes léto vidět 
u nás ve Žďáře. Až do 15. srpna je 
v prostorách Tvrze výstava s názvem 
Půvab krojovaných panenek. Líbivé 
figurky jsou ustrojené hlavně ve sty-
lu Horácka, ale najdeme tu krojačky 
i z dalších oblastí.

Dodnes Marii Žilové a Evě Jurma-
nové prošlo rukama 310 panenek, 

z toho 250 mají ve sbírkách. Každá 
panenka je originál, má certifikát a 
dokonce své jméno. Panenky mají 
keramickou hlavu a šité tělo. Stan-
dardně měří 39 cm. 

Autorky připouští, že prodejem 
části panenek sběratelům získávají 
prostředky na nákup dalších pane-
nek a krojového materiálu. Nejde 
totiž o žádný levný koníček. Obě 
ženy jsou zapálené pro věc a přejí si, 
aby tradice lidových krojů žila dál a 
na výstavách ji zhlédlo co nejvíce li-
dí.

„Držíme se předloh, které nám zane-
chali naši předkové v literatuře. Také 

náš národopis je hodně spjat i s malí-
ři a hudebníky,“ říká Marie Žilo-
vá. Obzvlášť bohatá je pro ni doba 
národního obrození. „Třeba ve Sme-
tanově Prodané nevěstě je krásně zvěč-
něný plzeňský kroj. V naší oblasti Jih-
lavska zachytil lidový kroj malíř Josef 
Mánes,“ informuje znalkyně.

Autorky vychází i z  dokumentace, 
kterou spisovatelé použili do svých 
literárních děl. Třeba Božena Něm-
cová prý nádherně popsala Chod-
sko. 

„Zde na Žďársku vytvořila jeden 
z nejlepších popisů lidového kroje spi-
sovatelka Vlasta Pittnerová, autorka 

národopisných románků z Polné,“ cení 
si Marie Žilová. 

Na výstavě v Regionálním muzeu 
můžeme žďárský kroj poznat, jak 
vypadal kolem roku 1850. On měl 
ale náš kroj velkou smůlu. Zanikl už 
před 1. sv. válkou. Dochovaly se jen 
nepatrné zbytky mezi lidmi na ven-
kově. Marie Žilová a Eva Jurmanová 
dávaly žďárský kroj dohromady pod-
le popisů. 

Autorky nezpracovávají pouze 
kroje sváteční, ale i oděv pracov-
ní a všední. Samostatnou kapitolou 
výstavy jsou tedy dioramata ze života 
na Horácku. Uvidíme rybáře a mly-
náře, včelaře, práce na poli, ve stodo-
le i v obchodě, zabijačku...Poznáme i 
lidové tradice při vynášení Morany 
či svatbě. 

Cílem autorek bylo vytvořit výjevy, 
které poslouží k rozvinutí příběhu. A 
tak si na své přijdou mateřátka i star-
ší školáci. 

„Ti se např. dozví, kdo byl ve mlýně 
stárek a kdo mládek,“ říká M. Žilo-
vá... „Chceme takto dětem vyprávět o 
každodenním životě na venkově, kde 
lidé pracovali celý den a měli spoustu 
povinností,“ dodává její dcera Eva. 

Součástí výstavy je i světnice s oby-
vateli v horáckých lidových krojích a 
kreativní koutek pro děti. -lko-

VÝSTAVU krojaček na Tvrzi provází 
spousta zajímavostí ze života našich 
předků. Foto: Lenka Kopčáková

Tvrz ovládl Půvab krojovaných panenek

V dubnu probíhal již 12. ročník jarní 
úklidové akce Čistá Vysočina. Ve Žďá-
ře přinesl nový typ odpadu, a tím byly 
odhozené roušky a respirátory. 

Žďár se krajské akce pravidelně 
účastní, ale letos poklesla účast škol. V 
necovidové době se na úklid přírody 
vrhají zejména vyšší ročníky škol.

„V obvodu Žďáru, coby obce s rozší-
řenou působností, bylo do letošní Čis-
té Vysočiny přihlášeno 50 subjektů, 
z toho víc jak třetina přímo ve Žďáře. 
To považuji za velký úspěch,“ hodno-
tí místostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011).

Do terénu vyrazili i zaměstnanci 
městského úřadu v čele se starostou 
Martinem Mrkosem (Žďár-ŽM). Čis-
tili břehy řeky Sázavy, od lávky u DK 
po Penny Market. „Nasbírali jsme 11 

pytlů směsného komunálního odpadu, 
šest pytlů plastů a pod mostem v ul. 1. 
máje matraci,“ uvádí místostarostka. 
Právě most, pod nímž se zdržují bez-
domovci, a molo na Farských hum-
nech byly letos problematické.

„Již jsme naštěstí nenašli u mateřské 
školky injekční stříkačky jako v minulých 
letech. To lze přičíst častým kontrolám 
městské policie, která tento úsek hodně 
hlídá,“ cení si Řezníčková.

U Penny Marketu čističi likvidovali 
i rozlétané mikrotenové sáčky a ruka-
vice. „Již jsme upozornili majitele super-
marketu, aby si zajistil venkovní odpado-
vé nádoby,“ říká místostarostka. 

V úseku, který úředníci každoroč-
ně čistí, prý množství odpadů opro-
ti minulým ročníkům mírně kleslo. 
„Kdysi jsme tu sesbírali i 25 pytlů odpa-

Kolem Sázavy sebrali 11 pytlů odpadu

 5. 6. MUDr. R. Kozák, Zahradní 
271, Bystřice n/P (725 973 905)

 6. 6. BLADENT s.r.o., Štursova 
111, N. Město n/M (566 616 904)

12. 6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bez-
ručova 23, ZR (724 388 249)

13. 6. MDDr. L. Leupoldová, Dům 
zdraví, V. Meziříčí (720 152 158)

19. 6. MDDr. Radek Moravec, Stu-
dentská 1694/7, ZR (771 172 334)

20. 6. MUDr. Irena Musilová, 

Sokolovská 13, V. Meziříčí (566 524 
203)

26. 6. MDDr. Petr Novotný, Poli-
klinika ŽĎAS, Strojírenská 6 (566 643 
012)

27. 6. MUDr. Zdeňka Ouředníč-

ková, Masaryk. nám. 8, V. Bíteš (566 
531 645)

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

Stomatologové o víkendech

du. Věříme, že lidé jsou již daleko odpo-
vědnější k životnímu prostředí,“ doufá.

Novým typem odpadu jsou roušky a 
respirátory, kterých bylo při letošním 
čistění města posbíráno opravdu hod-
ně. 

„Je to odpad svým způsobem nebezpeč-
ný a apeluji na spoluobčany, aby roušky 
a respirátory házeli alespoň do veřejných 
košů,“ vzkazuje závěrem Ludmila Řez-
níčková. -lko-
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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

Klimatizace

Opravy střech

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

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

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

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínicí techniky, včetně venkov. rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.608 111 995  www.zaluzie-bednar.cz

Renovace vany

Žaluzie

Služby

� UHLOPARK WOLF - 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

� Opravy střech, komínů, okapů, 
nátěry, výmaz hřebenáčů, rozpočet 
zdarma. Tel.: 736 649 470

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: okrasné 
stromy a keře, borůvky, sadbu zeleniny 
a květin, balkonové květiny, skalničky, 
trvalky, byliny, smuteční vazbu a zahradní 
substráty. Vypracujeme projekty a realizace 
zahrad.

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

OZNAMOVATEL

KOUPÍM
� Mladý pár hledá/koupí stavební 
parcelu, může být i menší cca 600 
m2 nebo starší rodinný dům k bydlení 
se zahradou v okolí Žďárska, prosím, 
nabídněte, tel.: 773 992 312
 
� Koupíme pro vlastní bydlení rodinný 
dům ve Žďáru nad Sázavou,Hamry nad 
Sázavou. Kontakt: ji.kadlec@gmail.com, 
tel.: 602 706 748

Astrologické okénko 
na červen 2021

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Blíženců 
Ve čtvrtek 20. května nám Slun-

ce vstoupilo do znamení Blíženců, 
které je nejveselejším znamením z 
celého zvěrokruhu. Příroda je v tuto 
dobu plná života, všechno kvete, 
voní a šumí. Začínají se objevovat 
první plody a my s radostí pozoru-
jeme naše zahrádky, jak tu všechno 
kvete a roste. Cítíme příval energie 
a ne nadarmo je období Blíženců 
(červen) spojeno v čínské medicíně 
se srdcem, které je nejdůležitějším 
orgánem našeho těla. 

Lidé narození v tomto znamení 
jsou veselí, čiperní, zvídaví a rádi 
povídají. Mají věčně mladou duši a 
po celý život budou rádi studovat i 
cestovat. Nevydrží zkrátka na jed-
nom místě a jejich povaha se ostat-
ním může jevit jako poněkud ner-
vózní. 

Ve skutečnosti však mají Blíženci 
ve všem jasno, milují systém a logi-
ku, jen prostě musí dělat více věcí 
najednou. A to ženy i muži. Jejich 
znalosti jsou ohromující a navíc se s 
těmito lidmi můžete bavit na různá 
témata, jelikož mají rozhled v mno-
ha oblastech. Nevýhodou pak může 
být kvantita na úkor kvality, což je 
Blížencům občas vyčítáno. 

Mezi těmito lidmi každopádně 
najdeme nejvíce učitelů, spisova-
telů, novinářů a cestovatelů. O své 
zážitky se totiž rádi dělí a mohou 
povídat hodiny a hodiny. Proto je 
pro ně výhodné, pokud se mohou 
mluvením či psaním také živit. 
Mnohokrát je jejich psané slovo 
lepší než slovo mluvené, ve kterém 
se mohou posluchači občas ztrá-
cet. Slabou stránkou Blíženců jsou 
jejich city, které nedávají příliš naje-
vo, jelikož v nich neexistuje žád-
ná logika a je to nejistá oblast plná 
nástrah. 

Správný Blíženec s vámi tedy roze-
bere váš život do nejmenších detai-
lů a jistě i dobře poradí, o svém 
vlastním citovém životě však poml-
čí a vy se jej nikdy nedozvíte. 

Blíženci mají citlivá ramena, ruce, 
průdušky a plíce. Rychle se prochla-
dí a onemocní, ale přesto milují vítr 
a pocit svobody.  Potřebují si tedy 
chránit oblast krku a plic. Z bylinek 
jim pomohou všechny jarní byliny, 
které zlepšují dýchání a odstraňují 
zahlenění: plicník lékařský, podběl 
nebo černý bez.

Horoskop vytvořila

Mgr. Lucie Poláková 

www.luciepolakova.cz
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Mohutná Libušínská lípa, 

poslední vzpomínka na starý 

Libušín, byla před měsícem 

skácena. Místní se s tím nemo-

hou smířit. 

� Lenka Kopčáková

Lidé ze sídliště Libušín nemohou 
uvěřit odbornému posudku, který 
na základě jejich petice proti kácení 
stromu město objednalo. Při kácení 
lidé pořídili snímky, které dle jejich 
názoru nevykazují stav lípy tak kri
tický, jak byl prezentován. 

Dendrologický posudek stromu 
provedl přivolaný arborista a stro
molezec Daniel Stach. Metodou 
akustické tomografie zjistil dutiny a 
hnilobu ve stromě. 

V minulých ŽN jsme přinesli 
snímky z vyšetření. Odsuzující pro 
starobylou lípu dle jeho slov byl 
rozsáhlý výskyt plodnic dřevokaz
né houby s názvem dřevomor koře
nový. Arborista při online bese
dě lidem z Libušína mj. vysvětlil, 
že houba může stromu roky škodit 
nepozorována a když se již vytvoří 
plodnice, je to špatné. 

„Tak poškozený strom může nečeka-
ně v plném olistění spadnout. Mnohdy 
jej vyživují už jen vlásečnice,“ pou
kazoval odborník. Lidé při bese
dě jeho argumenty rozpačitě, ale 
s rozumem přijali. Nechtěli, aby 
mohutný strom na někoho spadl. 

Krátce poté nechalo město strom 
skácet. Někteří sousedé akci stih
li a nafotili záběry, které však podle 
nich nedokazují poškození stromu. 
A to jim vadí. 

Za všechny poslali naší redakci 
dopisy Stanislav Kopal a Anna Janů. 
Celé znění dopisů i fotografie máme 
k dispozici. Nejzásadnější argumen
ty z dopisů vyjímáme. 

Lidé: Stav lípy byl lepší
Lidé dle snímků poukazují, že 

samotný pařez vykazoval dostatek 
pevné dřevní hmoty a nehrozilo, že 
by byl vyživován pouze vlásečnice
mi.

Jak Stanislav Kopal píše, lidé 
z Libušína nikdy nezpochybňova
li metodu akustické tomografie, 
jejíž výsledek se nakonec ukázal 
jako rozhodující pro osud tohoto 
stromu. Nakonec se účastnili 27. 4. 
kácení stromu, aby se přesvědčili o 
jeho skutečném stavu.

Podle Kopala lidé, přestože se 
nepovažují za odborníky v tomto 
oboru, na místě konstatovali, že stav 
lípy byl překvapivě lepší, než bylo 
dokazováno. 

„Nebylo potřeba potvrzovat exis-
tenci dutiny ve spodní části kmene, 
avšak existence dřevokazné houby se 
na kmeni významně nepotvrdila, a 
pokud byla v kořenovém systému, pak 
ten byl, spolu s pařezem, důkladně 
zlikvidován. 

Samotný pařez, ještě před jeho likvi-
dací, vykazoval dostatek dřevní hmo-
ty, až na hnilobu v jeho středu o prů-
měru cca 20 cm. Také větve koruny 
byly převážně zdravé,“ argumentuje 
pisatel.

Dále uvádí, že po skácené lípě zby
ly do druhého dne již jen malé části, 
které jako by měly dokazovat míru 
poškození. „Nelze se ubránit pocitu, 

že jsme byli podvedeni,“ míní Stani
slav Kopal.

S jeho slovy se ztotožňuje i Anna 
Janů. I podle ní snímky dokazují, že 
samotný pařez vykazoval dostatek 
pevné dřevní hmoty. 

„Ještě bych ráda zmínila paradox, 
kdy strom byl obehnán páskou nikoli 
hned po prvotním zjištění jeho špat-
ného (nebezpečného) stavu...Ale prá-
vě jeden den před průzkumem pomocí 
tomografu. Diagnostika pomocí tomo-
grafu také poukazovala na špatný stav 
obou větví (98 %), nicméně právě tyto 
větve byly zjevně v lepším stavu, než 
samotný kmen,“ píše Anna Janů. 

Dodává, že po skácení se ukázalo, 
že ocelová zpevňující konstrukce 
stromu byla dostatečně dimenzová
na a v místě kontaktu s hmotou stro
mu nebylo zjištěno žádné poško
zení. Mezi ocelovou podložkou a 
kůrou byla gumová izolace.

Chtějí veřejnou kontrolou
Pisatelům se nelíbí postup radni

ce. V pátek 9. 4. lidé našli ve schrán
ce sdělení, že v pondělí 12. 4. bude 
lípa skácena z důvodu narušené sta

bility a tím představuje bezpečnost
ní riziko. 

„Nelíbil se nám rovněž způsob, 
jakým byl spuštěn pokus o hyste-
rii, jenž měl současně vyvolat pocit 
extrémní míry rizika pro osoby pohy-
bující se v blízkosti stromu, včetně 
dětí. Občané měli být naopak ujištěni 
o pravidelné kontrole stavu stromu, 
při níž bylo zjištěno náhlé a význam-
né zhoršení jeho stavu, takže hrozí 
akutní riziko pádu,“ argumentuje 
Stanislav Kopal.

Dle jeho slov nebylo jasné, kdy 
vzniklo takové náhlé zhoršení, přes 
údajnou pravidelnou kontrolu. „...
minimálně 30 let se o strom nikdo 
nestaral. I když obyvatelé opakovaně 
požadovali, aby tomuto pozůstatku 
starého Libušína byla věnována ales-
poň elementární pozornost,“ pouka
zuje pisatel.

Jak píše Anna Janů „...Dopo-
sud nebyl sdělen termín, kdy město 
požádalo odbor životního prostředí o 
souhlas s pokácením lípy a v čem kon-
krétně spočívalo prezentované zhor-
šení stavu lípy přes zimní období. 
...Nebyly totiž zveřejněny ani žádné 
záznamy o údajných kontrolách stro-
mu v minulosti,“ argumentuje pisa
telka.

Se Stanislavem Kopalem se shodu
jí, že lidé z Libušína nezpochybňo
vali vážný stav stromu. Navrhovali 
však, aby byla koruna lípy odborně 
ošetřena řezem v klidovém období. 

„Radnice má v úmyslu pokácet dal-
ších celkem 113 stromů a nahradit je 
několika sty nových. Starosta prohlá-
sil, že nehodlá v budoucnu platit dal-
ší akustickou tomografii. V případě 
Libušínské lípy mělo jít údajně o část-
ku 15 tisíc korun českých,“ upozorňu
je pisatel. 

Petenti z Libušína považují za 
nezbytné, aby celý projekt regenera
ce zeleně byl pod veřejnou kontro
lou. ...“po našich zkušenostech se jeví, 
že péče o staré stromy je podceněna, 
snad pro větší finanční náročnost, ale 
existují přece i jiné hodnoty,“ argu
mentuje Stanislav Kopal. 

PAŘEZ po Libušínské lípě ještě než byl odborně zlikvidován. Lidé myslí, že stav 
lípy si zasloužil záchranu. Foto: archiv A. J.  

Stanislav Kopal: Nelze se ubránit 
pocitu, že jsme byli podvedeni

Námi oslovený starosta města Mar
tin Mrkos ke skácení Libušínské lípy 
uvádí, že se stromy je to jako s lidmi. 
Rodí se, stárnou, mají své nemoci a 
vždy „přijde jejich čas“. 

„To je i příběh Libušínské lípy. Velký, 
majestátní, stoletý strom musel pad-
nout. Na sklonku života již trpěl tolika 
závažnými problémy, že se stal upro-
střed sídliště hrozbou pro své okolí,“ 
říká.

Podle starosty bylo pokácení lípy 
těžké, bolestivé, ale správné roz
hodnutí. „Nelze ošetřovat nebezpečný 
strom bez jistoty, že poté nebude hrozit 
jeho selhání. Při kácení se s dopadem 
na zem dutý kmen dramaticky rozpadl 
na mnoho kusů,“ argumentuje.

K celé věci se prý nabízí jistá para
lela. „Když vás bolí zuby, jdete k 
odborníkovi. Nejdete k řezníkovi, ani 
ke stavaři, ale k zubaři. Oprava zubů, 
stejně jako jiné obory, vyžaduje um, 
zručnost a zkušenosti. Arboristika není 
výjimkou,“ říká Martin Mrkos.

Připomíná, že město zadalo posou
zení specializovanou technologií, 
která vyjevila fatální stav stromu a 
vše je veřejně dostupné na webu 
města. 

„Stále jsou však lidé, kteří nevěří nebo 
spíše nechtějí věřit a podléhají dojmům 
- Město kácí schválně, jen tak z plezí-
ru. Někdo chtěl dřevo. Někomu strom 
vadil. - a mohl bych pokračovat. Bez 
znalosti a zkušenosti ,rozumí´ stro-
mům a nevěří odborníkům.
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Žďárské noviny

Starosta: Dutý kmen se dramaticky rozpadl
Lze jen pokrčit rameny a připustit, že 

logická vysvětlení někoho neuspokojí 
proto, že je nerad slyší,“ argumentuje 
starosta.  

„Je to jako kdyby lékař na rentgeno-
vém snímku ukázal pacientovi jeho 
zlomenou ruku, ale ten, i přes boles-
ti, nevěřil a podezříval lékaře, že mu 

chce dát sádru jen pro to, aby za to měl 
body,“ dodává Martin Mrkos.

Péči o zeleň města se budeme i 
nadále věnovat. Zjistíme, kam Žďár 
s rozvojem a péčí o zeleň směřu
je. Proč se dělají probírky nebo se 
musí kácet, a naopak, kolik stromů 
se sází. -lko-



STRANA 23 Aktuality / Inzerce ŽN - ČERVEN 2021

Žďárské kino Vysočina chystá na 
7. června další on-line besedu s imu-
nologem RNDr. Jiřím Šinkorou na 
téma koronaviru. 

Mnozí správně tuší, že odbor-
ník je rodákem a patriotem Žďáru. 
Již letos v březnu vyslyšel nabídku 
městské organizace Kultura uspořá-
dat besedu na téma Proč se (ne)bát 
Covidu. 

Nyní v době rozvolňování a očko-
vání přijdou na řadu otázky, co bude 
dál, jak je to s problematikou očko-
vání mladých lidí a dětí. Tématem je 
i přeočkovávání rizikových skupin 
a způsoby přirozeného posilování 
buněčné imunity...

Jak vše začalo:

V posledním půlroce nouzového 
stavu se v médiích i na sociálních 
sítích skloňovalo snad nejčastěj-
ší téma - covid–19. Měli k němu co 
říci hygienici, imunologové a další 
nejrůznější odborníci. 

Jenže nám laikům to občas připa-
dá, že dohromady jaksi nesouznějí 
a mluví pro nás nesrozumitelnou - 
někdy lobistickou řečí...

Jak pro média přibližuje progra-
mista kina Vysočina Aleš Hrbek, 
jednoho dne prý kdosi požádal 

imunologa Jiřího Šinkoru, jestli by 
nemohl sepsat „něco o fungová-
ní imunitního systému, aby tomu 
všichni rozuměli“. 

Žďárský rodák je vedle své prá-
ce i dlouholetým vedoucím dět-
ských táborů v Zubří. Dobře ví, jak 
vysvětlit dětem základní věci. A tak 
podobně informace  „naservíroval“ i 
nám dospělým, kteří si dodnes ple-
tou profese imunologů a epidemio-
logů a další pojmy.

„A protože dospělí jsou stejně jak 

děti v podstatě hravá stvoření, tak si 
doktor Šinkora svým vysvětlením pěk-
ně zavařil. Od té doby ve svém volnu 
nedělá skoro nic jiného, než že odpo-
vídá na dotazy čtenářů na sociálních 
sítích a absolvuje jeden rozhovor za 
druhým,“ uvádí Hrbek. 

Mnozí s lékařem souhlasí, jiní se 
stali jeho odpůrci. Všichni, kdo s 
ním ale polemizují, oceňují jedno. 
Jeho co nejlogičtější trpělivé vysvět-
lování vysoce odborných věcí s pře-
kladem do obyčejného jazyka.

„A protože pan doktor je žďárský 
patriot, tak jsme ho v březnu dosta-
li v rámci služební cesty přes uzavře-
né hranice okresů na besedu do kina 
Vysočina,“ ohlíží se Aleš Hrbek.

V prázdném hledišti uzavřeného 
kina se „na dva metry“ potkali s dal-
ším žďárským rodákem a známým 
novinářem Vítem Pohankou. 

Před kamerou besedovali na aktu-
ální téma. Imunolog vysvětloval 
změny v našem těle při napadnutí 
virem a odpovídal na otázky diváků, 
kteří se k diskusi připojili virtuálně 
ze svých domovů.

„Pořad byl natolik úspěšný, že se ny-
ní 7. června od 18 hodin opakuje. Ny-
ní bude Jiřího Šinkoru v našem kině 
zpovídat redaktorka Českého rozhlasu 
Dáša Kubíková,“ informuje Hrbek. 

Ve virtuální besedě s názvem 
Covid, očkování a co dál zazní aktu-
ální otázky k současné fázi rozvol-
ňování. Své dotazy můžeme již nyní 
napsat na facebook kina Vysočina. 
Pořadatelé je doktoru Šinkorovi 
předloží. Přímý přenos lze sledovat 
na portálu www.dkzdar.cz -lko-

V PRÁZDNÉM hledišti kina Vysočina se před časem potkali dva žďárští rodáci. 
Novinář Vít Pohanka zpovídal známého imunologa Jiřího Šinkoru (vlevo). 

 Foto Jiří Pavlíček

Covid, očkování a co dál. On-line beseda
Odpovídá žďárský

imunolog Jiří Šinkora

Víc než rok poskytuje Nemocnice 
v Novém Městě na Moravě moderní 
léčbu rakoviny prostaty. Zdejší urolo-
gové při zhoubném nádoru provádí 
miniinvazivní odstranění prostaty.

Právě karcinom prostaty bývá dru-
hým nejčastějším onkologickým one-
mocněním mužů v celé Evropě a Češi 
na tom nejsou lépe.  Operace laparo-
skopickou metodou nabízí pacientům 
šetrnější způsob léčby i kratší dobu 
rekonvalescence. 

Jak vysvětluje lékař urolog Jiří Janů, 
problematika zhoubných nádorů pro-

staty je poměrně komplikovaná. Při 
volení způsobu léčby lékaři vychází ze 
stádia onemocnění. Zohlednit musí 
také celkový stav a případná přidružená 
onemocnění konkrétního pacienta.

„V případě nádorů v nízkém stadiu se 
nejčastěji rozhodujeme mezi léčbou ope-
rační a ozařovací. U pacientů s vyšším 
stádiem karcinomu prostaty je v někte-
rých případech možno provést ozařování, 
jinak je zahajována hormonální léčba,“ 
popisuje způsoby léčby urolog Jiří Janů. 

Lékaři dnes mohou volit mezi dvě-
ma přístupy k operační léčbě. Buď kla-
sickým „otevřeným“ nebo miniinvaziv-

ním přístupem. Miniinvazivní jsou buď 
laparoskopické operace, nebo laparo-
skopie roboticky asistovaná. 

Jak urolog vysvětluje, v obou typech 
operací je základní princip stejný a mají 
stejný dopad pro pacienta. Náplní ope-
rací je radikální odstranění prostaty a 
semenných váčků. 

Operaci z důvodu rakoviny začali 
novoměstští urologové provádět lapa-
roskopickým přístupem.

„Touto metodou je operace provedena 
přes pět menších ranek. U některých paci-
entů, kteří mají rizikovější nádor, je při té-
to operaci takto možné současně odstranit 

i příslušné mízní uzliny. Jako výhodu při 
využití této metody u pacientů pozoruje-
me především rychlejší zotavování,“ říká 
lékař. Někteří pacienti mohli být pro-
puštěni již čtvrtý až pátý den po ope-
raci. 

Onkologické výsledky operace jsou 
dle urologa srovnatelné s předcho-
zím přístupem. „Obdobně si všímáme i 
výrazně nižších nežádoucích účinků ope-
race, které jsou srovnatelné s laparoskopií 
roboticky asistovanou,“ doplňuje MUDr. 
Jiří Janů. 

Novoměstská nemocnice provádí 
desítky takových operací ročně. -lko-

Nadějí pro muže je šetrná laparoskopie
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Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím 
dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem 
takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství 
plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu navíc vydal historicky 
první Zprávu o udržitelnosti.

V KAUFLANDU VÍ, ŽE ROZHODUJÍ ČINY 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

UDRŽITELNÝ 
SORTIMENT

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

PLASTY 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

EKOLOGIE

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.
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