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Žáci zamíří na lekce S lesníkem do lesa

Neobvyklá lesní výuka čeká poslední páteční dopoledne v tomto školním roce čtvrťáky ze ZŠ Komenského
6 a ZŠ Švermova 4. Žďárský Městský
úřad spolu s partnery pořádá 24. června v lese U Křiváku tradiční výchovnou akci s názvem S lesníkem do lesa.
Zábavnou formou se budou školní
třídy seznamovat s lesnickou činností
v praxi, péčí o městské lesy a s využitím dřeva jako obnovitelné hospodářské suroviny.
Projekt je rozdělen na devět samostatných stanovišť, kde se budou činit
lesní pedagogové Kraje Vysočina a
Lesů ČR, zástupci CHKO Žďárské
vrchy, Okresního mysliveckého spolku, Stora Enso Wood Products Ždí-

Knihovna M. J. Sychry
TÝDEN DĚTSKÉHO ČTENÁŘE
(do 3. 6.)
3. 6. 8.30 (MŠ) a 10.00 (ZŠ)
ELMAVIA – autorské čtení a tvořivá
dílna.
7. – 10. 6., dětské oddělení: PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
– Slavnost pro prvňáčky žďárských
ZŠ probíhá pod záštitou SKIP ČR v
rámci celostátního projektu „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“.
8. 6. 15.30. přednáškový sál:
MACRAMÉ DÍLNA – Výroba závěsu na květináč (poplatek za materiál),
přihlášky předem v dospělém oddělení, kapacita 10 osob.
Červnové výstavy
Čechův dům: SOULad - fotografie
Aleny Češkové
Galerie u Sychry: SANTINI HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTŮ ČLENŮ FOTOKLUBU VYSOČINA
– čb. fotografie, výstava s podporou
města
Dospělé oddělení: THE TAP TAP
NAČERNO - turné černého humoru
autorů: Douša – Fefík – Hrdý – Koštýř – Rakus – Setík – Vrána.
O vážných věcech s nadhledem.
Všechny vybrané vtipy prošly tvrdou
cenzurou členů kapely The Tap Tap.

Senior Point knihovna

� 3. 6. (9.00 – 10.00), přednáškový sál: ZDRAVOTNÍ MONITORING S VZP
� 14. 6. a 28. 6. 9.00, přednáškový sál: KOORDINAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY S ROMANOU SOCHOVOU

Parkování
v nemocnici

Pět parkovacích míst přibylo v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě,
v rámci projektu na rekonstrukci vstupního pavilonu.
Poblíž nedávno opravené lékárny
mohou nyní parkovat pacienti i zaměstnanci. Jak informuje tisková mluvčí
Helena Zelená Křížová, v areálu nemocnice je nyní na osmdesát parkovacích
míst, část z nich slouží zaměstnancům
na parkovací karty.
Vjezd do nemocnice je zpoplatněný.
První půlhodina je zdarma, poté zaplatí
návštěvníci dvacet korun za každou další hodinu parkování. Zdarma lze odstavit auto na velkém parkovišti přes silnici.
-lko-

rec, také dobrovolní hasiči a preventisté Městské policie. Tématy jsou
myslivost, zakázané činnosti v lese,
ochrana lesa, semenářství a školkařství, výchova a hospodářská úprava
lesů, zalesňování a ochrana kultur,
těžba, mimoprodukční funkce lesa a
výběrný způsob hospodaření v lese.
Cílem je vypěstovat v mladé generaci lásku k přírodě, její ochraně a ekologickému přemýšlení.
-lkoPŘI AKCI S lesníkem do lesa děti tradičně nejvíce obdivují koně vycvičené
pro tahání dřeva.
Ilustrační foto: archiv města

Sběrem semen pomohou vytvořit
unikátní luční směs Žďárska

Sdružení Krajina hledá sběrače
semen k vytvoření regionální směsi
pro rozkvetlé louky Žďárských vrchů.
Tato občanská organizace z Počítek
se věnuje péči o krajinu, ochraně biodiverzity a ekologické výchově a osvětě.
Mnohdy se kýžený efekt dostaví až
po letech, nadšencům ale nechybí
trpělivost. Sběračská sezóna začíná a
Sdružení Krajina se po loňském úspěchu chystá znovu na sběr semen pro
zmiňovanou regionální luční směs.
Schůzka potenciálních sběračů sice
již proběhla 24. května, kdy se parta dozvěděla, co se letos bude sbírat, jaká je nejvhodnější doba sběru semen různých rostlin či jaká jsou
možná místa sběru. Pokud se ještě
někdo chce k záslužné činnosti připojit, může kontaktovat krajináře e-mailem na adrese: mareckova@sdruzenikrajina.cz, nebo na mobilu: 775 239
691.
Více o projektu se dozví i na stránkách www.sdruzenikrajina.cz. -lko-

Klub kardiaků
ZO SPCCH Žďár nad Sázavou
5. - 10. 6. sraz 7.45, autobus. nádraží
(před AUTO…) pro přihlášené:
BESKYDY A SLEZSKO – pobytový
zájezd, vedoucí D. Krejčí.
17. 6. (8.30 – 10.00) Klub seniorů, Dolní 165/1, 2. p., dv. č. 212:
INFORMAČNÍ SCHŮZKA - účastnické poplatky na zájezdy do Valče
(28. 6.) a Berounsko (7. 9.) i na RHB
pobyt v Luhačovicích (srpen). Více o
letním plánu.
21. 6. sraz 14.00 autobus. zast. Pilská nádrž: VYCHÁZKA KE STUDÁNKÁM - vedoucí M. Klimešová.
28. 6. sraz 6.30 autobus. nádr. (před
AUTO…): ZÁMEK VALEČ - relaxační zájezd, vedoucí D. Krejčí
30. 6. 15.00 rest. INGOT, Nádražní
46: BOWLING – zábavné odpoledne, vedoucí Marie Hrdinová
Podrobnosti na adrese: www.civilky.
cz/zo-zdar

NŮŽKY, kyblík a jde se na to. Zralé klásky trav i semeníky rostlin jsou základem
speciální výsevní směsi pro obohacení luk ve Žďárských vrších.
Foto: archiv Sdružení Krajina

Zubaři o víkendech
4. 6. EvedalDent s.r.o., Poříčí 11, Vel. Mez., stará budova, 2. p. (728 638 632)
5. 6. MUDr. Marie Havlíčková, nám. Republiky 63 (774 084 064)
11. 6. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7 (566 690 123)
12.6. MDDr. Jiří Hruška, Sokolovská 13, Vel. Mez. (566 524 203)
18. 6. MUDr. Petr Filla, Střední 5 , Vel. Mez. (566 524 275)
19. 6. lékař stomatolog Mykola Klepach, Záviškova 151, Velké Meziříčí (775
234 573)
25. 6. MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika Žďas, Strojírenská 6 (566 643 012)
26. 6. MUDr. Milena Koutková, Studentská 4, zadní budova (566 623 908)
2. 7. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134 (566 664 342)
3. 7. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23 (724 388 249)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Lékařská pohotovostní služba
Poliklinika Žďár n/S: jen víkendy a svátky (7.30-19.30), tel. 566 690 211.
Nemocnice Nové Město n/M.
� DOSPĚLÍ: Pracovní dny (15.00–20.00), víkendy a svátky (9.00–20.00)
Emergency, tel. 566 801 850.
� DĚTI: Pracovní dny (15.30–7.00) ambulance dětského odd., tel. 566 801
365; víkendy a svátky (8.00–20.00) ambulance bolesti, budova č. 14, tel. 566
801 670.
-red-
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