srpen / 2022
XXIX

Žďárské léto
v kolonách

Příměstská relaxační zóna Pilák
láká v horkých dnech k návštěvě.
Voda nádrže slibuje zchlazení. Po
celý den hladinu brázdí loďky a šlapadla, přírodní areál nabízí spoustu
zábavy celým rodinám. Večer všichni
čekají na západ slunce s odrazem na
hladině...
Také slavné památky za barokním
mostem slibují kulturní a umělecké
zážitky. Letní značka idea. Ale ne autem. Nejlépe, když se do těchto končin vydáme po cyklostezce.
Průtahová silnice I/37, to jsou
kolony a kolony. V režii státu tu i
letos pokračuje rekonstrukce, která
loni začala zhruba na úrovni sportovní haly. Současně je stavba za
barokním mostem, kde se jezdí po
již hotovém pravém pruhu, levý se
opravuje. Na kyvadlech se čeká na
zelenou dlouho i o víkendu, fronty
aut sahají až k Tokozu.
Přechodně jsou v lokalitě podél
opravované silnice rozkopané i
chodníky. Vyměňuje se kanalizace. Ale něco za něco. Od podzimu
tudy povede moderní komunikace
a potrubí bude zase na desetiletí v
pořádku.
Vliv na kolony má do 30. 9. i částečná uzavírka v ul. Jihlavská, kvůli stavbě na silnici II/353, v úseku
obou mostů přes trať.
-lko-

LETOŠNÍ léto ve Žďáře, to jsou kolony. Oprava průtahové silnice je již u zámku, provází ji i rozkopaná kanalizace.
Foto: Lenka Kopčáková

Srpen přináší tradiční festivaly
Léto postoupilo do druhé poloviny. Vtipálci se přímo třesou na to,
aby nachytali školáky či kantory,
když se ráno 1. srpna zeptají, zda o
půlnoci slyšeli tu ránu.
Na nechápavý pohled s radostí řeknou: No, to se přece zlomily prázdniny!
Ale nebojte, srpen máme před
sebou a je plný zábavy pro celou
rodinu. ŽN dnes přináší tipy na
zajímavé akce a přehledy pořadů ve
městě i okolí. Pro rychlejší orientaci
hledejte symbol sluníčka.
Ve Žďáře se v srpnu prolínají dvě
velké kulturní akce: celoroční projekt Santini 300, oslavující geniální dílo stavitele i letošní jubileum
posvěcení poutního kostela na Zelené hoře. Na jeho nejvýpravnější část

se můžeme těšit ještě 28. září.
Letošní 28. ročník festivalu Slavnosti jeřabin začíná 25. srpna a do
září ještě přechází historické dětské
hry Alotria na humnech či Futrování na Farských - festival světových
chutí.
Do konce léta můžeme zdarma cvičit a tančit na Farčatech, na zámku si

užijeme 39. ročník hudebního festivalu Horácký džbánek nebo na Piláku můžeme fandit posádkám dračích
lodí ve stylu Asterix a Obelix.
Bývalý člen Žďáráčku si v divadle zazpívá s ikonickým Draculou a
milovníky hokeje čeká na stadionu
zápas hvězd NHL.
Novoměstská Horácká galerie
nabízí největší výstavu roku. Název
Hluboká voda, nejhlubší les slibuje
tak trochu hororové tajemno...
S dětmi se můžeme vydat za Santiniho šifrou po Žďársku či za Skrytými příběhy v Novém Městě. Tam
léto končí medovou tečkou.
Na str. 4 radí policisté o bezpečnosti u vody.
Užijte si zbytek prázdnin ve zdraví.
Vaše redakce ŽN
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Městské včely jsou žďárskou raritou
Nedaleko městského úřadu
stojí v zeleni pět nových úlů.
Včelaři je sem umístili v červenci. S nápadem vlastních
včel přišel zdejší ekotým.

mů, květin a zahrádek. Jak známo,
včela za snůškou doletí až čtyři kilometry. Pro včelí pastvu tak může
být zajímavé nejen samo město, ale
i zelené údolí kolem řeky a okrajové
lipové aleje.

� Lenka Kopčáková

Úly zahlédneme vpravo směrem
od parkoviště k úřadu a odděluje je
zelený pás vzrostlých keřů. Stanoviště je označeno výstražnou cedulí, laikům není radno se přibližovat.
V samotném okolí se však včely rozptýlí a ani o nich nebudeme vědět.
Tzv. včelí oddělky si město koupilo
od včelaře Milana Dvořáčka ze Sazomína na Žďársku. Právě on bude o
městské včely pečovat.
I když se to nezná, včela začíná patřit k ohroženým druhům. Za poslední roky rapidně mizí a můžeme za to
devastováním přírody.
“Rádi bychom tímto způsobem podporovali a propagovali včelaření, v plánu máme třeba exkurze. Do budoucna
uvažujeme o tzv. online úlu s webkamerou,” informuje Hana Daďourková z
odboru životního prostředí MěÚ.
Na medobraní se však aktéři mohou těšit nejdříve začátkem
příštího léta. Oddělek je vlastně
malé včelstvo s mladou matkou, dělnicemi, včelím plodem a zásobami.
Do konce léta je potřeba nová včelstva nakrmit, aby si včely udělaly
v plástvích zásoby na zimu. “Letos se
budou včely adaptovat na nové stanoviště a připravovat na zimu. Včelař je
bude přikrmovat cukerným roztokem
a preventivně ošetřovat proti parazitům,” vysvětluje Tereza Dejmalová
z odboru životního prostředí MěÚ,
která se o projekt stará.

Bez včel by nebyl život

VČELAŘI Ladislav Holeš (vlevo), Mirek Sobotka (v bílém) a Milan Dvořáček (v
modrém) při výběru oddělků pro nový městský včelín. Muž vpravo drží plást s ještě nevylíhlým plodem.
Foto: Blanka Sobolová
Brzy na jaře začnou včelí královny klást vajíčka a vylíhlé včely posílí
osazenstvo každého úlu. V jednom
úle může v sezóně žít až 60 tisíc včelích dělnic.
Počáteční náklady na pořízení úlů a
včelstev, včetně péče o ně, vyšly město na 44 tisíc korun. V dalších letech
už budou náklady výrazně nižší.
Med od městských včel by mohl
být novým propagačním předmětem. Ale včelstva musí nejprve zesílit. Včelaři proto odhadují, že napoprvé by mohlo být od jednoho
včelstva 10–15 kilogramů medu.
Běžný roční průměr je asi 20 kg

medu na včelstvo, záleží ale na podmínkách a počasí.
Silné včelstvo dá obvykle dvě snůšky medu za sezónu: buď dva druhy
květového medu, nebo za dobrých
podmínek i medovicový med. Ten
je obecně znám jako lesní. Není však
doménou jen jehličnanů. Zvláštní
mšici produkující sladkou lepkavou
medovici se za teplého léta daří i na
městských listnáčích. Jen si vzpomeňme třeba na javory, z nichž jakoby prší. Sladkou medovici včely sbírají.
Stanoviště vybrali včelaři s ohledem na dostupnost kvetoucích stro-

Jak odborníci stále častěji připomínají, bez včel by nebyl život. To
ostatně před nejméně 70 lety tvrdil i
Albert Einstein, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Řekl, že až
vymřou včely, lidstvo je přežije jen o
čtyři roky.
I když nejvíce známe včelu medonosnou, včel je celá řada druhů, každá užitečná jinak. Včely obecně činí
lidstvu i celému ekosystému obrovskou službou – opylovávají rostliny
a tím zajišťují vývoj ovoce, plodin i
semen.
Včely jsou na naší planetě již od
druhohor, jak dokazuje unikátní
nález primitivní včely zalité do jantaru z jihoasijského Myanmaru. Jantar
se včelou pochází z období střední
křídy, tedy před 100 miliony let.
Nyní však včely rapidně ubývají.
Zejména je hubí intenzivní zemědělství a necitlivé používání pesticidů a
chemie.
Máme nejvyšší čas na nápravu vrátit včely a užitečný hmyz zpět do
přírody s kvetoucími loukami.
Tzv. zeleným pouštím, tedy unifikovaným krátce střiženým trávníkům již odzvonilo. Krajináři Žďárska s dobrovolníky se pustili do
vytváření tzv. regionální směsi trávního semene, což znamená návrat
k původním kvetoucím druhům.
-lko-

Sestra z první linie: Buďme ohleduplní
Koronavirová pandemie dala
zdravotníkům pořádně zabrat.
„Snad jsme se poučili,“ doufá
epidemiologická sestra Šárka
Vidergotová.
Covidovou dobu pohledem zdravotníků si my laici nejspíš neumíme
ani představit. Od jejího nástupu
v prosinci 2019, kdy se ještě vůbec
nevědělo, s „kým máme vlastně tu
čest“, až do dnešních dnů, je onemocnění covid-19 velmi závažné a
nelze jej zlehčovat.
Bohužel se začíná znovu hlásit.
Zodpovědný přístup bude nutný.
Epidemiologická sestra Šárka
Vidergotová byla v novoměstské
nemocnici jednou z těch, co při pandemii stáli v první linii.
Rozhovor s ní vedla mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová. My přinášíme nejdůležitější fakta a poznatky.
První pacienti s covidem se v ČR
objevili 1. března 2020. A během
dubna už měla novoměstská nemocnice první hospitalizované s diagnózou covid-19.
„Zpočátku jsme na něco takového
nebyli vůbec připraveni. Neměli jsme

EPIDEMIOLOGICKÁ sestra Šárka
Vidergotová. Foto: archiv Nemocnice
Nové Město n. M.
ochranné pomůcky, informace se měnily ze dne na den, z hodiny na hodinu,“
vzpomíná.
Bez patřičných ochranných pomůcek byla zpočátku nejdůležitější
ochrana dýchacích cest. „Potřebovali jsme roušky a respirátory, kterých v
tu chvíli byl nedostatek. Improvizovali
jsme jako všichni ostatní. Lidé se tehdy semkli, vzedmula se obrovská vlna
solidarity. Nám pomáhali lidé z celého regionu. První textilní roušky pro

nás ušili v Centru Zdislava. Byli jsme
jim za to moc vděční,“ vzpomíná Šárka Vidergotová. Další dobrovolníci pak zdravotníky zásobovali nejen
ochrannými pomůckami.
Situace v nemocnici byla o to
složitější, že na počátku pandemie se
v Novém Městě na Moravě chystal
světový pohár v biatlonu. A i když se
rozhodlo, že bude bez diváků, dorazilo na něj stejně kolem tisíce lidí.
„Museli jsme na to reagovat. Paradoxně nám situace spíš pomohla.
Stihli jsme se předzásobit ochrannými pomůckami, především respirátory. Úsměvné je, že v tu chvíli jsme byli
přesvědčeni, jak dobře jsme připraveni. Koronavirus nás ale opět dokázal
zaskočit,“ vypovídá sestra.
Nakonec zdravotníci nepotřebovali stovky, ale tisíce respirátorů a ústenek. Zajištění ochranných pomůcek
byla jenom kapka v moři. Covidové
situaci se přizpůsoboval celý chod
nemocnice.
„Zpočátku jsme museli vytvořit stanoviště pro třídění pacientů. Kdo si pamatuje, byl to stan za vstupní vrátnicí, kde
se měřila teplota, a podle příznaků se
pacienti třídili a odesílali na jednotlivá
pracoviště,“ ohlíží se odbornice.
Nemocnice rušila plánované operace, upravovala ambulantní péči. S

postupem pandemie zřizovala odběrová a očkovací centra...
V počátcích měli mnozí zdravotníci strach z neznámého, ale většina
k situaci přistupovala velice zodpovědně. Na covidová oddělení docházeli pomáhat zdravotníci i dobrovolníci z celé nemocnice.
Na otázku, zda si někdy pomyslela,
že už to nezvládne, Šárka Vidergotová připouští, že situace bývala někdy
hodně složitá, vždy ale věřila v dobrý
konec.
Koronavirová pandemie s sebou
nesla tisíce lidských příběhů. „Vzpomínám si na seniorku se synem, kteří u
nás byli hospitalizovaní s onemocněním
covid-19. Neměli lehký průběh. Seniorka se z toho nakonec dostala a propustili jsme ji do domácího ošetřování. Její
syn bohužel dva dny nato zemřel,“ uvádí jeden z těch smutných osudů.
Ale i ty se stávaly, nekončilo to vždy
happyendem.
„Doufám, že jsme se z toho poučili.
Mělo by být samozřejmostí, že si lidé
nasadí roušku, když budou nachlazení, aby zabránili šíření virů na ostatní. Měli bychom být ohleduplní k sobě
navzájem,“ vzkazuje epidemiologická sestřička Šárka Vidergotová.
(hzk; -lko-)
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Radek Zlesák: VYSOČINA MŮŽE BÝT MÍSTEM PRO
DOBROU KARIÉRU A SPOKOJENÝ RODINNÝ ŽIVOT
Ing. Radek Zlesák

Kandidátem hnutí ANO pro
komunální podzimních voleb je i
Radek Zlesák, vysočinský patriot,
zastupitel a neuvolněný radní Žďáru, vystudovaný stavař, který svůj
volný čas věnuje práci v dětském
turistickém oddíle. Jeho velkou prioritou je rozvoj Vysočiny jako místa, kde mladá generace nalezne
dostatek kvalitních pracovních příležitostí tak, aby nemusela odcházet do velkých měst a mohla se
postarat o generaci svých rodičů a
prarodičů.

� narozen 11. 7. 1983 v Novém
Městě na Moravě
� celý život žije ve Žďáře nad
Sázavou
� vystudoval Stavební fakultu
VUT v Brně, obor Vodní hospodářství a vodní stavby
� pracoval jako vodohospodář,
projektant a projektový manažer
� svůj volný čas věnuje práci
v dětském turistickém oddíle
� od roku 2014 se věnuje ve Žďáře nad Sázavou komunální politice
� v letošním roce kandiduje do
žďárského zastupitelstva za ANO a
Nezávislí
� v období 2017-2021 působil
jako poslanec Parlamentu ČR
� má dvě děti
� zajímá se o historii, místopis, je
aktivním vodákem

„Naše město trpí odchodem mladých lidí za lepším pracovním uplatněním. Stává se z toho i velký sociální problém, kdy jednotlivé generace
v rodině dělí velká vzdálenost. Svět
se však mění. V mnohých oborech
je již dnes možné alespoň částečně
pracovat z domova. To umožňuje
mnohým žít na Vysočině, kde jsou
velmi příznivé podmínky pro rodinný život a přitom mít velmi zajímavou a dobře finančně ohodnocenou
práci ve vzdálenějším místě. To je
velká příležitost i pro naše město,
které leží ve středu republiky,“ přibližuje Radek Zlesák.
Říkáte, že Žďár nad Sázavou je
nebroušený diamant. Co se skrývá za tímto pojmem?
Doba, kdy bylo třeba být fyzicky přítomen na svém pracovišti pět
dní v týdnu, a to po dobu celé pracovní doby, je již u mnoha oborů
přežitkem. Potřeba pracovat v separaci během coronakrize tento trend
změny velmi urychlil. Mnoho firem
si uvědomilo, že je pro ně využití
nějaké formy práce z domu možné
a dokonce jim to nese mnohé bonusy, jako je zvýšená produktivita práce anebo vyšší flexibilita. Vysočina
jako region, ze kterého se za rozumný čas dostanete do dvou největších
měst naší republiky, z toho může a
v blízké budoucnosti bude velmi
profitovat. Je třeba tomu přizpůsobit infrastrukturu.
Co je třeba pro to udělat, aby se
tento pozitivní trend podpořil?
Co konkrétně by to znamenalo ve
Žďáře?
Základem je dobrá dopravní infrastruktura. Je třeba mít moderní a
dobře udržované silnice a železnice. Není možné vést důležité silniční tahy centry měst a obcí, kde
dochází k velkému zdržení. Nadměrná doprava velmi znepříjemňuje život místním obyvatelům,
vč. negativních dopadů na jejich
zdraví. Proto je důležité vyvinout
intenzivní tlak na státní organizaci Ředitelství silnic a dálnic, které
má za úkol obchvat Žďáru postavit,
aby zrychlila jeho přípravu. Následně povede k zahájení výstavby do
několika málo let. Nicméně rychlé
zahájení stavby obchvatu není vše.
Je třeba, aby ŘSD upravilo původní řešení obchvatu ze 70. let tak,
aby to neznamenalo zničení jedné
z největších zahrádkářských kolonií
v našem městě.
Co se týče železnice, tak je třeba zachovat spoje RegioJetu, které

v době výluky hlavní koridorové trasy Praha – Brno zastavují v našem
městě. Nejenom že to přineslo větší
četnost rychlíkových spojů, ale znamenalo to i posun kultury cestování na železnici do 21. století. Před
časem jsem jednal s vedením této
společnosti, které přislíbilo, že i po
skončení výluky na hlavní koridorové trati budou hledat možnosti, jak
alespoň několik rychlíkových párů
vedených přes Žďár zachovat.
Úspěšně hájíte zájmy našeho
města ve Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko, která zásobuje pitnou vodou a odvádí splaškové vody od přibližně 85 tisíc
obyvatel našeho regionu. Co se
vám v této oblasti nejvíce povedlo?
Jako první velký úspěch považuji
po několika desetiletích zastavení
růstu ceny vodného a stočného pro
tento rok. Žďárská voda již není
nejdražší široko daleko, ale dostala
se tak na průměr. To pozná každý
Žďárák ve své peněžence. Znamenalo to náročné jednání s provozovatelem vodovodu a kanalizací VAS
a.s., který dokázal společně s námi
nalézt kompromisní řešení. Za to
jim patří velké poděkování.
Druhý úspěch je zahájení intenzifikace čistírny odpadních vod. Nejenom že se v řece Sázavě podstatně

zlepší kvalita vody, obzvláště při
přívalových deštích, které dokáží
kanalizace řádně propláchnout, ale
na několik desetiletí mají jak Žďár,
tak i okolní připojené obce zaručené možnosti rozvoje, kdy nehrozí, že by jakýkoliv stavební projekt
musel být zastaven z důvodu nedostatečné kapacity kanalizace. Velkým oříškem, jehož řešení zabralo
několik let, bylo nalezení vhodného
vlastnického modelu této čistírny.
Bylo by totiž nefér, aby si Žďáráci
zaplatili tuto intenzifikaci dvakrát.
Poprvé každý ze svého stočného
a podruhé ze svých daní z městské kasy. Jelikož se bavíme o částce kolem 100 mil. Kč, tak by to pro
naše město znamenalo zastavení
veškerých investic vč. tolik potřebných oprav povrchů ulic, základních
a mateřských škol, hřišť a jiného
potřebného na několik let. Jelikož
se jedná o čistírnu regionálního
významu, nakonec náklady vedle
dotace ze Státního fondu životního
prostředí uhradí SVK jakožto investici do svého společného majetku.
Patříte mezi výrazné osobnosti
zastupitelstva Žďáru. Máte bohaté zkušenosti jak z velké politiky,
kdy jste minulé volební období
úspěšně hájil zájmy našeho kraje v Poslanecké sněmovně, tak i
z místní a krajské samosprávy. Jak

vidíte v této oblasti svojí budoucnost?
Pro zdravé fungování naší společnosti je třeba, aby do správy věcí
veřejných (politiky) vstupovali noví
lidé se zápalem a s hlavou plnou
myšlenek. Tak vnímám i své působení jakožto časově omezenou misi.
Proto jsem se již podruhé neucházel o poslanecký mandát a nemám
potřebu již zastávat jakoukoliv uvolněnou funkci. Mým oborem je stavařina, ve které vidím svoji budoucnost.
Komunální politiku vnímám jako
tu nejkrásnější politiku v dobrém
slova smyslu, protože se jedná o
tzv. politiku nepolitickou. Oprava
chodníků nebo zabezpečení dostatku zubařů je společný problém a
cíl všech, kteří v našem městě žijí.
Tahat do těchto záležitostí stranické dresy je hloupost, která ničemu
nepomůže. Řešíte věci, které ovlivňují váš každodenní život. Jakožto
zastupitel či neuvolněný radní tuto
činnost řešíte po večerech na úkor
svého volného času, rodiny a jiných
zájmů. Musíte v tom vidět smysl a
poslední dvě volební období ukázaly, že to v našem městě smysl má.
Věci se mění k lepšímu, i když se
ne vše na poprvé povede. Pokud na
podzim dostanu od občanů našeho
města důvěru v podobě jejich hlasů, rád bych v této činnosti za lepší
Žďár pokračoval.
Jak vás tak poslouchám, tak asi
moc volného času nemáte. Jak
odpočíváte?
Moje žena tvrdí, že neumím odpočívat a odpočívám jen jinou prací.
Asi to tak trochu bude, ale když vás
něco baví, tak to moc dřina není.
Přes 20 let se ve svém volném čase věnuji činnosti v dětském turistickém oddíle, ve kterém jsem i
vyrůstal. Letos jsem se věnoval těm
nejmenším, a to včetně své dcery.
Jsem rád, že se tak uzavírá pomyslný
kruh. Jinak mám rád místní historii. Hlavu si čistím u práce na domě
nebo v lese.
z08-anoM
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U vody nepodceňujme bezpečnost
Léto je časem, kdy s rodinami či
přáteli vyrážíme k vodě si zaplavat,
jezdit na loďkách, relaxovat a bavit
se.
V rámci uvolněné atmosféry se
však může stát, že opomeneme některá základní bezpečnostní pravidla
a podceněním situace nahrajeme
riziku úrazu či dokonce ohrožení
života. Již bylo např. mnoho úrazů
páteře po skoku do neznámé vody...
Jednoduše také můžeme být okradeni.
Po podobných zkušenostech
z minula policisté i toto léto pořádají celorepublikový projekt s názvem
Bezpečně u vody. Je zaměřený na
bezpečný pohyb veřejnosti u vodních ploch.
Do akce jsou zapojeni policisté z
pořádkové služby a policejní preventisté, kteří za návštěvníky přichází třeba až na pláž.
Jak uvádí kpt. Martin Hron, koordinátor prevence kriminality krajského ředitelství Policie Kraje
Vysočina, preventivní akce cílí především na bezpečí osob pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším
okolí.
V období letních prázdnin navštěvují policisté různá koupaliště, vodní plochy a další místa, kde si lidé
užívají letního horka.

„Návštěvníci se mohou od policistů
dozvědět zajímavé preventivní rady,
jak se chovat bezpečně u vody, jak
mají na lodích a plavidlech dodržovat
všechna bezpečnostní pravidla nebo
také zda věnují dostatečnou pozornost u vody svým nezletilým dětem,“
informuje kpt. Hron.

Běží preventivní
policejní akce
Při akci policisté rozdávají lidem
letáčky s preventivními radami
i drobné preventivní předměty.
To jsou např. praktická pouzdra s
náplastmi či plováček na klíče.
Dle slov kpt. Hrona je i letos preventivní akce „Bezpečně u vody“
spojena s projektem „Řídím, piju

nealko pivo“, na kterém Policie ČR
spolupracuje s Českým svazem
pivovarů a sladoven. Ten v rámci
akce dodal různé druhy nealkoholického piva.
Policisté při své preventivní činnosti apelují na všechny občany,
aby během vodních radovánek
nekonzumovali alkohol. „Alkohol
zkrátka na vodu nepatří, protože zvyšuje nejen bezpečnostní, ale i zdravotní riziko při pohybu na vodě i při plavání,“ připomíná policista.
Dnes přinášíme základní návod
policejních preventistů, jak si správně počínat u vody.

Bezpečný pohyb u vody:
� Neskákejte do neznámé vody
� Děti neplavce mějte u vody

neustále pod dohledem
� Dítě vybavte plaveckými

pomůckami odpovídajícími jeho
schopnostem
� U vody i ve vodě věnujte
pozornost svému zdravotnímu stavu
� Na lodích a jiných plavidlech
dodržujte všechna bezpečnostní
pravidla

Pravidla zabezpečení věcí:
� Cennosti, které u vody nezbytně nepotřebujete, nechte raději
doma
� Vozidlo není bezpečným místem pro uložení cenných věcí
� Jízdní kola zabezpečte proti
odcizení
� Nenechávejte své osobní věci a
cennosti bez dozoru
� Doklady neukládejte společně
s penězi.
-lko-

Tip na výlet Hvězdy NHL ve Žďáře podpoří nemocné

Tuto neděli 31. 7. vrcholí v Pohledu u Havlíčkova Brodu tradiční
Svatoanenská pouť. Místo spojené
s Janem Blažejem Santinim Aichlem stojí za vidění.
Barokní zámecký komplex vznikl přestavbou středověkého ženského cisterciáckého kláštera. Pověst
praví, že nedaleko zapadl do bažiny klášterní písař a
již věřil, že zahyne. V tom uslyšel pod zemí varhany a
zaslechl jméno sv. Anny. Slíbil, že bude-li zachráněn,
postaví na místě kapli ke cti svaté Anny. Z bažiny se
vydrápal a slib splnil.
Při kopání základů kaple byl r. 1730 objeven léčivý pramen. V místě se pak měly odehrávat zázraky a
uzdravení, kterých bylo mezi lety 1752 a 1773 zaznamenáno 28. Abatyše nechala r. 1760 postavit kostel
sv. Anny dle staršího návrhu slavného architekta. Ten
již v té době nežil.
Díky léčivému radioaktivnímu prameni byly v místě do r. 1910 lázně. Dodnes turisté přichází ochutnat
lahodnou vodu.
-lko-

Charitativní zápas českých hvězd NHL na podporu hokejové mládeže, pro pacienty s roztroušenou sklerózou nebo lidi po úrazu popálením.
To je cíl sportovní akce s názvem Hvězdy 2022.
Odehraje se v pátek 19. srpna na zimním stadionu v režii zdejšího hokejového klubu, který dlouhodobě vychovává hráče pro extraligové
týmy a v posledních letech i hráče pro NHL.
Na led vyjedou přední čeští hokejisté jako
Jakub Voráček, Martin Nečas, Filip Hronek atd.
Hrát budou nejen pro své fanoušky, ale především pro dobrou věc.
Nadace Jakuba Voráčka pomáhá pacientům s
diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Kladenský rodák a hráč NHL se ve svém týmu
Philadelphia Flyers již několik let věnuje charitativní činnosti. Nadaci založil se svou starší sestrou Petrou před více než sedmi lety. Ona sama
nemocí trpí.

Organizace Popálky vznikla v roce 2013 ze
Sdružení na pomoc popáleným dětem, které pod
záštitou Kliniky popálenin a plastické chirurgie
FN Brno působilo v ČR od roku 1994.
Věnuje se i popáleným dospělým a jejich rodinným příslušníkům. V Brně je poradenské centrum a kancelář je ve Žďáru.
Pomoc Popálek začíná již u lůžka v nemocnici, kde je poskytnuta konzultace o následné péči,
psychických, sociálních i finančních následcích
popáleninového úrazu. Popálky provází pacienty a jejich rodinné příslušníky po propuštění do
domácího ošetřování. Pro popálené děti a mladistvé organizuje setkání, pobyty, workshopy i
letní tábor.
Program Hvězdy 2022: 12 h. Začátek (dětské
odpoledne); 15 h. Autogramiáda; 17 h. Hokejové utkání; 20-24 h. Zábavný večer s živou hudbou.
-lko-

Žďár si zažil nový cirkus i tanec
V červenci byl Žďár místem čtyřdenního mezinárodního festivalu
nového cirkusu a současného tance KoresponDance. Účinkovaly při
něm i ženy z místní továrny i seniorky.
Krom zámku se představení odehrála v amfiteátru Pilák, na Zelené hoře, v ulicích i na nečekaných
místech. Představili se při nich
zahraniční i tuzemští umělci a soubory.
Na diváky silně zapůsobilo představení choreografa a tanečníka Josefa Nadje, v jehož projektu
OMMA vystoupilo osm mužů z
různých koutů Afriky.

Diváci se znovu vraceli na představení Metasystémy od australského performera Jamese Batchelora. Ten s uměleckým citem zapojil
zaměstnankyně továrny na zámky.
Izraelská choreografka Galit
Liss zase vtáhla do tance seniorky z Vysočiny. Ženy dokázaly, že s
tancem se dá začít v každém věku
a sklízely spontánní potlesk. Konal
se i Benefiční koncert pro mír.
-redUMĚLCI z Afriky velmi zaujali projektem OMMA.
Foto: archiv pořadatele
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Kč

Získejte

až

na ochranné

sportovní
pomůcky
až

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022

Klientské centrum:

Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 72/4

Prorodinné aktivity s podporou
Aktivity Senior pointu a Family
pointu letos město Žďár n. S. podpořilo částkou 180 tis. Kč a činnost Rodinného centra Srdíčko částkou 120 tis.
Kč.
Tak před prázdninami informoval
místostarosta pro sociální oblast Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).
Město již od roku 2013 podporuje
dlouhodobě některé místní aktivity.
Činí tak v rámci své Koncepce prorodinné politiky, což je souhrn aktivit a
opatření směřujících do všech oblastí života rodiny, a k její podpoře. Prorodinná politika města je přednostně
zaměřena na podporu všech přirozených funkcí rodin.
Do roku 2019 Žďáru přicházelo i
100 tis. Kč od Kraje Vysočina na čin-
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nost pointů. Dnes je podpora těchto
kontaktních míst čistě na městě.
Senior point v knihovně je klubem
pro setkávání, kde senioři naleznou
i komplexní informace o sociálních
službách a systémech pomoci. Family
point ve 4. patře polikliniky je prostor
přátelský rodině s programem vytvářeným na míru.
Na stejném místě se činí RC Srdíčko, kde se setkávají nastávající rodiče i rodiny s dětmi. Srdíčko jim nabízí vzdělávací, volnočasové, kulturní i
poradenské aktivity.
„Podle loňského výkazu předloženého
městu představuje celkový náklad RC
Srdíčko a Family point částku kolem 1,5
mil. Kč,“ dodává R. Dvořák.
-lko-
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Když si voda zatančí podle hasičů
Vodní hasičská fontána na
hladině Konventního rybníka,
zrovna pod jubilující Zelenou
horou...
Měla být překvapením od hasičů
k 300. výročí od posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého.
Původně se tyto informace neměly předem dostat ven. Ale těžko tak
ojedinělou akci uchovat v tajnosti.
A tak na otázky ŽN odpovídá
David Partl, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů ze Žďáru

2, který bude mít na starosti celou
koordinaci. O atraktivní vodní podívanou se totiž postará na 40 sehraných hasičských útvarů z regionu.
Jak se můžeme dočíst v městském
programu Santini 300, Vodní hasičskou fontánu na hladině rybníka
vytvoří v nedělní večer 28. srpna
parta dvou set hasičů.
Využijí k tomu veškerou dostupnou techniku. Na akci tak nasadí 50 proudnic, požární čerpadla i
množství požárních hadic.
Světelný koncert a vodní balet
několika tisíců kubických metrů

vody v jednom okamžiku se měl, jak
bylo původně avizováno, odehrát v
doprovodu barokní hudby a vytvořit
tak velkolepý zážitek.
K tomu velitel akce upřesňuje:
„Nebude to za doprovodu barokní
hudby, protože nebyla nalezena vhodná, na kterou by se dala fontána secvičit.“ Vypadá to, že nás čeká přece jen
překvapení.
Dle Davida Partla přípravy na fontánu poběží v průběhu srpna.
„Secvičná určitě bude pár dní před
fontánou, protože není úplně reálné,
abychom se všichni přes léto vždy sešli,“

vysvětluje.
Na otázku, koho byla vodní fontána nápadem, a zda již někde něco podobného viděl nebo zkoušel,
hasič říká: „S myšlenkou uspořádat
fontánu přišli členové jednotky poté, co
jsme byli osloveni s nějakým návrhem.
Sami už jsme si fontánu vyzkoušeli v
roce 2018 v Praze u příležitosti 100.
výročí republiky,“ dodává.
Balet vodních proudů dle plánu
uvede plovoucí díla uměleckého
experimentu Pocta baroku. Můžeme
se tedy těšit.
-lko-

Z dopisů redakci
Dnes uvádíme hned tři příspěvky, které jste
v červenci adresovali naší redakci. První nabádají
k zamyšlení, jeden je o lidskosti.

Kam s ním?

„Posílám vám zamyšlení, které jsem
měla potřebu napsat,“ začíná svůj dopis
Ilona Sitařová ze Žďáru nad Sázavou,
kterou zlobí skládka odpadu v přírodě za
městem. Více již pisatelka, která přikládá
i snímky:
Kam s ním? -Takto se ptá Jan Neruda ve svém
fejetonu při zvažování, kam s obsahem starého
slamníku. Slámu daruje nakonec mlékařce, která
ji využije jako podestýlku do chléva. Kolik úsilí a
přemýšlení tomuto rozhodnutí však předchází –
vyhodit z okna, nasypat do jámy na smetí, naložit
na obecní vůz, který sváží odpadky, pokusit se
ji spálit v kamnech...? Nikde neuspěje, byť by za
službu i zaplatil. Neruda s nadsázkou a humorem
komentuje postřehy z každodenního života tak,
jak si to pravidla fejetonu žádají.
Právě na autorovo dílo si dosti často vzpomenu, když se zamýšlím nad tím, kam s kterým druhem odpadu, na jakém místě je ten či onen kontejner. Komunální odpad vyváží popelářské auto
od našeho domu zřídka, neboť ho během týdne
mnoho v popelnici neskončí. O to více věnujeme
energii právě třídění odpadků a přebytečných věcí
z naší domácnosti. A že těch možností v dnešní
době je a stále přibývá, o tom není třeba polemizovat.
Věřím, že i dobrý pocit z toho, že daný odpad
je dále zpracován – i kdyby jenom částečně – by
měl hrát v motivaci snažit se nebýt nepořádný a
přijmout dobře nastavený systém zaměřený na
ochranu životního prostředí a zachování čisté přírody -nezanedbatelnou roli.
I Neruda zmiňuje, že ráno se na ulici najdou
odložené nepotřebné věci jako džbán, bandaska nebo pekáč. To se však s autorem vracíme do
19. století. Bohužel, ani v dnešní době, kdy uklidit nepotřebné a poničené předměty není velkou
složitostí, se lze setkat s tím, že právě tyto končí i
v přírodě a třeba i na místech, kde by měl mít každý slušný člověk nepříjemný pocit při odhození
papírku od bonbónu či papírového kapesníku.
Přemýšlím, jak uvažuje dotyčný, který „uloží“ do
přírody objemný pytel s různorodým odpadem či
dokonce kompletní klozetovou mísu, protože jeho
popelnice již nelze vzhledem k přeplnění dovřít a
koupil si už patrně nové sanitární zařízení.
Plánovitě naloží věci do auta a má jasný daný cíl,
nebo jenom tak náhodně přizastaví a rychle (možná i bez velkého spěchu) nepotřebné vyloží a zase
pokračuje dále?
Myslím si však, že neplýtvá tak dlouho energii
zvažováním jako v případě Nerudova fejetonu a
nepokládá si složitě onu otázku „Kam s ním?“

V PŘÍRODĚ za městem skončil nedávno nejen objemný pytel s různorodým odpadem, ale i klozetová mísa.
Foto: Ilona Sitařová

Být připraven znamená
nebýt překvapen
„Nejsem žádný odborník na energetiku, ale současná doba mě k reakci na
aktuální problémy přímo nutí, zvláště
když slyším, o čem lidé spolu hovoří,“
vysvětluje na úvod svého dopisu Stanislav Kopal. Žďárský občan se zamýšlí
nad několika tématy, více již sám:
Před několika týdny prý dostal SATT zprávu,
že energetika Žďasu bude začátkem roku 2024
končit, což bude mít zásadní dopad na topnou
sezónu uvedeného roku.
Informace ovšem probíhá kuloáry již delší
dobu. V místním tisku ani v rámci SBD se tato
závažná zpráva nekomentuje. Zdá se, že radnice
raději zveřejňuje studii o změnách v umístění
zastávek MHD nebo úvahy o alternativách tras
obchvatu města. Mám hned několik otázek:
Dá se stihnout v daném časovém limitu zprovoznění kotelny na Libušíně? Je pravda, že z této kotelny bude doveden plyn do bývalé výměníkové stanice na Přednádraží a dále dopraven
do Žďasu? Lze vůbec počítat s tím, že nedojde
k poruchám v dodávkách zemního plynu? Jaké
garance má k dispozici SATT? Jaká má být cena
pro koncového spotřebitele?
Odpovědi na tyto otázky nejsou známy a
vyvolávají dojem, že místo energetické nezávislosti se spíš jedná o energetickou negramotnost.
Poslední Žďárské noviny naproti tomu zveřejnily obsáhlý článek o záměrech na lepší zásobení města vodou. Článek počítá s rekonstrukcí
úpravny vody ve Švařci, ze které by se následně
měla voda dopravit do Žďáru. To by však výrazně zvýšilo náklady na čerpání vody „do kopce“. Záměr by tedy mělo doprovázet zveřejnění
cenové kalkulace za tuto vodu, včetně prognó-

zy k roku realizace investice. Z tohoto hlediska
se ukazuje jako zcela chybná postupná likvidace
místních zdrojů vody pro obyvatelstvo, prováděná v minulých letech.
Připomínám např. - a paní Zvěřinová to musí
vědět - že už první porevoluční starosta pan
Otto Žurek disponoval začátkem 90. let odborným posudkem, jenž označil místní vodní zdroje (zejm. Staviště) za dostatečné k zásobení
města pitnou vodou.
Tehdy se však velice spěchalo s likvidací místní úpravny a dalšího vybavení, a tak dodnes
město nemá, a zřejmě ani v budoucnu mít
nebude, levnou pitnou vodu z vlastních zdrojů.
Nemluvím ani o strategické výhodě.
Do třetice všeho dobrého se ještě zeptám na
průběh výkupu pozemků pro trasu obchvatu města, jenž je obsažen v územním plánu. Možná, že
bychom si z nedostatku jiné legrace mohli zkusit
tipovačku na termín, kdy se prvně kopne. Přehled
o tom by měli mít zvláště ti, kteří si ze zrušení průtahu města udělali svůj volební slib.
Nakonec ještě poznámka: Měli bychom uvěřit,
že nám sirény fungují, a konečně přikročit k osvětě obyvatel, jaká pravidla existují pro mimořádné situace, neboť se četnost klimatických a jiných
anomálií zvyšuje.
Nemám pocit, že lidé vědí, co v takových situacích mají dělat. K tomu ještě pan Putin prohlásil
7. 7. t. r., že se na Ukrajině teprve rozcvičoval. Prostě, být připraven znamená nebýt překvapen.

Poděkování hasičům

Lidský a profesionální přístup k člověku
v nouzi oceňuje Jitka Dobrovolná ze Žďáru
nad Sázavou.
Žďárským hasičům vzkazuje: „Velice vám děkuji za rychlou a nezištnou pomoc k otevření vchodových dveří do bytu při jejich technické závadě.“
-lko-
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Posezení na vytištěných lavičkách

S UMÍSTĚNÍM tunových laviček vytištěných 3D technologií pomohl nakladač. Žáci ZŠ Švermova si hned s radostí posedali.
„Hustý, to je fakt 3D!“ komentovali starší žáci ze základky ve
Švermově ulici, když těsně před
prázdninami okukovali nové
posezení před školou.
Na lavičkách je ojedinělé to, že
jsou vytištěné z betonu. Nevěříte?
I to je dnes možné.
Škole je věnovala žďárská firma,
která se řadí ve využití této inovativní technologie 3D tisku minimálně k evropské špičce.
Základní školu Švermova 4 podporuje již dlouhodobě.

Lavičky, krom materiálu a postupu jeho nanášení, zaujmou na první pohled nevšedním designem.
Ten také respektuje přírodní tvary.
Nyní škola organizuje soutěž na
pojmenování několika netradičních sedátek. Zatím vede název
“Mořský koník”...
“Máme hodně partnerů a spolupracovníků, navzájem se inspirujeme a motivujeme. S touto firmou
je to ale něco mimořádného,“ říká
ředitel školy Jaroslav Ptáček.
„Nadchlo nás, že posezení pro stovky našich žáků i rodičů by mohlo být

Dílo žďárských machrů
provedeno novou technologií. Navíc
mohlo nést barvy, které by korespondovaly s mozaikou Mikuláše Medka
na průčelí školy,“ vítá ředitel.
Když se žáci s učitelem vydali do
společnosti na obhlídku haly i plenéru, zrovna se tu tiskl dům. Na
novou technologii stavby si mohly
zvídavé děti dokonce sáhnout.
Firma pozvala žáky i na tisk laviček pro školu.

Foto: archiv ZŠ Švermova
„Náš tým věří, že každé posezení
na lavičkách přenese žáky tak trochu do budoucnosti. Přijďte posedět.
Stojí to za to,“ vzkazuje zástupce
žďárské společnosti Pavel Hacker.
Jediné, co žákům trochu kalilo radost, byl podle ředitele Ptáčka fakt, že nevyužili sílu získanou
v hodinách tělocviku a nepomohli s fyzickým umístěním lavičky.
Solitéry jsou téměř tunové. Poradil si s nimi kolový nakladač s
ramenem.
-lko-
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Publicistika

Ve Žďáře zakládal městskou policii
Před jednatřiceti lety se podílel na tvorbě zákona o městské
policii, ve Žďáře byl pak jejím
historicky prvním vedoucím.

Sice tam mnoho místa nebylo, ale
výhodou byla pozice přímo v centru.
Jako úplnou novinku zřizovali centrální kamerový systém. Po
městě byly zprvu čtyři kamery: na
náměstí, na budově MěÚ, na budově pošty pro pěší zónu a na budově MP. Výstup z kamer sledovala
služba na obrazovkách ve služebně.
„Byl to pokrok, centrum jsme měli
jako na talíři,“ vzpomíná tehdejší
hlavní strážník. K poslednímu stěhování MP došlo v roce 2007 do
zmodernizované budovy naproti
bývalé 1. ZŠ.

� Lenka Kopčáková

Za úplnými začátky práce žďárských strážníků se pro ŽN ohlíží
dnes 79letý Antonín Chroust. Přijal
pozvání k nám do redakce.
Městské policii ve Žďáře je letos už
30 let. Zastupitelé města ji ustanovili v předjaří 1992 obecně závaznou
vyhláškou poté, co koncem roku
1991 Česká národní rada přijala
zákon o obecní policii.

Rasistická vražda

Na samém začátku
V hektických letech po sametové
revoluci měl Antonín Chroust na
starosti hned několik agend městského úřadu.
„Starosta Otto Žurek mne 5. 2.
1991 poslal do Brna na sraz zakladatelů městských policií. Tehdy byla
taková euforie, nahradit socialistickou
Veřejnou bezpečnost a novou složku
uzpůsobit potřebám města,“ ohlíží se
spoluzakladatel.
Na budoucích vedoucích bylo připravit zákon o městské policii, aby
ji bylo na základě čeho zřídit.
„Každý z nás dostal nějaký úkol
k návrhům a připomínkování, půl
roku jsme na tom dělali a několikrát
se nad návrhy sešli,“ vzpomíná A.
Chroust.
Snahou bylo navrátit prvorepublikovou tradici policajtů, kteří se starají o své okrsky. Při tvoření zákona
ale nebylo nic z prvorepublikového
pojetí využitelné.
„Šli jsme po své linii a snažili se do
zákona dostat charakteristiku pojmů
městská policie, strážník a jeho pravomoci. Aby byl velitelem MP vždy starosta města,“ vysvětluje pamětník.
Navrhovatelé prosazovali pro
strážníky kompetence podobné
státní policii. „Ale zákonodárci se
nás tehdy báli a tak naše pravomoci
hrubě okleštili. Nebyly nám přiznány
pravomoci na silnici, zpočátku jsme
ani nesměli nosit zbraň – což se po
pěti letech změnilo,“ uvádí Antonín
Chroust. Ještě za něho se prý zákon
o MP značně vyvíjel a doplňoval.
Dnes je úplně jinde.

První strážníci
Do léta roku 1991 dostal Antonín
Chroust úkol přijmout první strážníky. Ti museli mj. vykonat psychotesty vedené tehdy ještě Veřejnou bezpečností. Složka totalitního
Sboru národní bezpečnosti byla
přeměněna v Policii ČR až 15. července 1991.
Z asi 30 zájemců o práci strážníka
při psychotestech prošli jen čtyři.
Do oficiálního zřízení městské policie však nebyli strážníky, ale pověřenými pracovníky MěÚ.
„Shodou okolností ten, který udělal
testy nejlépe, propadl tehdejší mánii
-hraní automatů. Byl už pro službu
nevěrohodný, nakonec skončil v kriminále.
Zůstali mi tři: Luboš Skřivánek,
Jarda Hedvičák a strážník se služebním číslem 4. Zastřelil se po odchodu

HISTORICKY první vedoucí žďárských strážníků Antonín Chroust vzpomíná po
30 letech.
Foto: Lenka Kopčáková
od MP k soukromé bezpečnostní službě,“ konstatuje bývalý vedoucí.
O to větší kladl důraz na psychotesty. Adept musel být i fyzicky
zdatný. Během let se podmínky pro
práci v MP stále zpřísňovaly, strážníci dnes musí mít maturitu.
Zástupci budoucích městských
policií se dohodli na podobě uniformy v černých tónech, k tomu
šestihrannou brigadýrku.
„My ve Žďáře jsme měli modročerné kalhoty a černou bundu, v zimě
dokonce koženou. Jenže brigadýrka byla při zásahu dost nepraktická,“ ohlíží se Chroust. Dnes již mají strážníci uniformy z prodyšného
funkčního materiálu a často kšiltovky.

Profesní příběh
z porevolučních časů
V zápřahu
Antonín Chroust krom městské
policie vedl na úřadu komunální
služby, místní komunikace, evidenci obyvatel, přestupkovou komisi a
civilní ochranu. „Byl to hrozný stres.
Tam jsem si taky uhnal cukrovku,“
ohlíží se dnešní penzista.
Zvláště vzpomíná na náročné
změny vyhlášek města. Vše socialistické muselo pryč. Nad úpravami vyhlášek do intencí platných
zákonů vysedával Antonín Chroust
mnohdy až do rána. „Zpočátku jsme
tvořili tzv. na koleně. Velmi mi tehdy
po právní stránce pomáhal doktor Jirman, který byl zastupitel,“ oceňuje.

Strážník se nesměl bát rány

V uvolněném porevolučním
období se dle Antonína Chrousta
objevovaly ve Žďáře hektické party,
které provokovaly a rozbíjely hospody.
Vzpomíná na jeden zásah v Labuti, kam naběhlo asi pět chlapů a

začali vše demolovat. Strážníci to
měli ze služebny nejblíže a vyrazili všichni čtyři. Už tam byli i státní
policisté. Jeden z bandy se vrhl na
vedoucího strážníka.
„Myslel, že jako nejstarší to neustojím. Ale popadl jsem ho, otočil se
s ním a hodil ho přes rameno. Policista od státních si mě pak dobíral – no,
vždyť ty to umíš´...“, usmívá se ještě
dnes.

Služební psi
Velkými parťáky při službě žďárských strážníků byli od začátku služební psi. Antonín Chroust
preferoval zkušené pejskaře. „Za
mne jsme měli čtyři služební psy. Do
každé noční směny chodil psovod se
psem,“ vysvětluje.
Ze všech služebních psů prý nejvíce vzpomíná na německého ovčáka jménem Gat psovoda Rudolfa
Fuchse. „Velmi obezřetný a chytrý
pes. Vyčítal jsem kolegovi, že nenechal
psa připustit, aby měl potomky,“ říká
Chroust.
Později, vůbec první žena u žďárské MP, Anita Plocková přivedla fenu francouzského briarda, což
bylo tehdy nevídané. V Čechách
bývali se službou u policie spojováni výhradně němečtí ovčáci. Ale
briardy s oblibou využívá např.
francouzská armáda. Mají výborný sluch a uplatní se zejména jako
vyhledávači zraněných a zasypaných.

Stálé stěhování služebny
První služebnu měli strážníci ve
foyer starého úřadu, ale když tu
město chtělo zřídit svoji informační kancelář, městská policie se stěhovala do suterénu divadla.
„Šatnu jsme měli u výměníku, bylo
tam hrozné páry a horka. Nepříjemné období,“ ohlíží se A. Chroust. Po
pár letech se městská policie stěhovala do úzkého patrového domu
ve spodní části náměstí Republiky.

Na pouťovou noc 14. května 1995
Antonín Chroust nikdy nezapomene. V domku na Farských humnech
tehdy skupina rasistických násilníků ubila baseballovými holemi
42letého Roma Tibora Berkiho,
když ve svém domě bránil rodinu.
Hned se zvedla vlna protestů
po celé zemi. Do Žďáru se rozjeli zástupci romské iniciativy a protirasističtí aktivisté. Byli přijati
na tehdejším okresním úřadu.
„Jedna mladá romská aktivistka při
diskusi ve foyer zdůrazňovala lidská
práva a diskriminaci. Já se jí snažil
vysvětlit, že základem je vzdělání. A
pokud nebudou romští rodiče posílat své děti do školy, bude tato skupina spodinou společnosti,“ vzpomíná
Antonín Chroust s tím, že argumenty přijala bez výhrad.
Pak ale dle svých slov udělal
hroznou chybu. Chystaný článek
s podobnými úvahami vedoucí
Chroust poslal omylem do místní
televize.
„Ta zejména citaci o spodině společnosti nepříjemně rozmázla. Do
Žďáru přijeli čtyři romští předáci ve fárech, o jakých se nám tehdy
ani nezdálo. U kulatého stolu žádali
mé odsouzení,“ vzpomíná na perné
chvilky.
Za vedoucího městské policie se
tehdy jednoznačně postavil starosta
Jaromír Brychta a stěžovatelé nepochodili ani u státní zástupkyně.
„Město organizovalo pohřeb a já
jej měl jako vedoucí odboru veřejného pořádku na starosti. Nerad na to
vzpomínám,“ říká Antonín Chroust.
Brzy poté dostal na starost jen
městskou policii a agendu přestupkového oddělení.

V penzi hlídá
školní přechody
V penzi je Antonín Chroust 17
let, ale ve školním roce už od rána
stojí v reflexní vestě na přechodu,
kudy chodí školní děti.
Od rodičů z Vodojemu dokonce obdržel pochvalné vysvědčení.
S úsměvem říká, že takové ocenění bylo dojemné a vysvědčení má
schované.
Z naší schůzky v letním dni Antonín Chroust pospíchal rovnou k
úlům. Včelaří již 39 let. Zrovna byl
čas medobraní a to má včelař napilno. „Včely mám na zahrádce u hvězdárny. Jsou pro mne takovým psychickým relaxem,“ vyznává se.
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Loni transplantovali
lékaři srdce 74 lidem
První transplantace srdce v ČSSR
proběhla před víc než půlstoletím,
dnes jsou jich provedeny desítky ročně. Česko se tak řadí k nejlepším v
Evropě.
Vloni podstoupilo transplantaci srdce celkem 74 pacientů, z toho
45 pojištěnců naší největší české
zdravotní pojišťovny, která na péči
vynaložila 107 mil. Kč. Nejstaršímu
příjemci orgánu bylo 67 let a nejmladšímu pět roků.
Jak připomíná mluvčí pojišťovny
Viktorie Plívová, vůbec první transplantaci srdce provedli českoslovenští lékaři 9. 7. 1968 v Bratislavě. Pacientka ale po operaci žila pouhých 5
hodin.
„Tehdy chirurgové ještě neměli dokonale zvládnutou techniku výkonu a chyběla účinná imunosupresiva, tedy léky,
díky kterým tělo neodmítá darovaný
orgán. Teprve po mnoha letech, když se
objevil cyklosporin A, začaly být transplantace úspěšné,“ vysvětluje emeritní
přednosta Kardiocentra IKEM prof.
MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Čeští machři

Vtipy ze zaměstnání

� “Můžeš mi říci, proč je naše
šéfová na tebe tak naštvaná?“
„Chtěla, abych hádal, kolik je jí
let.“
„No a?“
„Uhádl jsem!“
� Nového zaměstnance dostane na
starosti mistr:
„Tak tady máš mladej koště a běž
zamést halu.“
- „Já jsem ale inženýr!“
„Aha...“, přemýšlí chvíli mistr.... „tak
já ti to půjdu ukázat...“

� Mladému novináři se narodil
první syn. Kolegové mu poslali telegram:
„Blahopřejeme! Konečně dílo,
které má hlavu i patu.“
� Úřad práce:
„Profese?“
„Krajinný designer.“
„Obsah práce?“
„Řidím buldozer!“
-redVíce na: www.bomba-vtipy.cz

Od první již úspěšné transplantace srdce uplynulo letos v lednu 38
let. Provedli ji právě lékaři z IKEMu.
Muž s novým srdcem tehdy žil přes
13 let. Nyní stále lepší metody zvyšují komfort pacientů po transplantaci a
prodlužují i délku života. Také náklady ZP na tyto operace se za posledních 10 let zdvojnásobily.

Česko na špici v Evropě
Dle slov Viktorie Plívové je průměrná čekací doba na operaci zhruba
jeden rok. „Zásadním milníkem v léčbě je proto i tzv. umělá srdeční podpora,
která je dnes již plnohodnotnou součástí medicíny. Pumpa může lidem pomoci překonat dobu, kdy čekají na vhodný
orgán od zemřelého dárce,“ vysvětluje
mluvčí.
Transplantace srdce u dospě-

LIDSKÉ srdce, nejvíce namáhaný sval
v těle. Pumpuje pět litrů krve za minutu.
Foto: Raman Oza, Pixabay
lých pacientů se v ČR provádí pouze v pražském IKEMu a brněnském
Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. U dětských pacientů
ve FN Motol.
Počtem sedmi transplantací na
milion obyvatel ročně se Česko řadí do čela žebříčku těchto operací v
Evropě.
„Data z roku 2020 navíc potvrzují, že výsledky dokázali lékaři obhájit
i v době epidemie covid-19, která byla
z hlediska plánované operativy mimořádně náročná,“ připomíná Viktorie
Plívová.

S dopravou bijícího srdce
pomohla armáda
Jak mluvčí připomíná, v IKEMu
mají k dispozici i celou řadu moderních technologií, které lidem se
selháním srdce zvyšují šanci na život.
„Třeba přístroj, který umožňuje transport bijícího srdce. Začátkem roku
tak bylo možné přepravit ze Slovenska orgán, na který čekala v pražské
nemocnici v Motole malá dívka. Převoz orgánu klasickou pozemní cestou
v sanitce by byl příliš dlouhý a kvalita orgánu by velmi poklesla. S pomocí záchranných složek a Armády ČR
se tlukoucí srdce podařilo dopravit do
Česka včas,“ dodává na závěr Viktorie
Plívová.
-lko-
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Draci rozvíří hladinu Piláku

závodu je ústřední téma na daný
rok, kdy se posádky či jejich doprovody stylově obléknou. Tak třeba
předloni seděli v kánoích rohatí,
loni zavládla prohibiční móda 20.
let. Letos se na dračím Piláku mají
objevit hlavní postavy nestárnoucího komiksu i s pejskem Ideﬁxem.

O dračích lodích

� Dračí lodě mají tvar otevře-

KRÁTCE po startu. Vzpomínka na loňské dračí lodě na Piláku.
Foto: Lenka Kopčáková; Zdroj obrázku: https://www.pohadkar.cz
Pilskou nádrž opět po roce ovládnou draci. Stane se tak v sobotu 20.
srpna při jednom ze závodů již 16.
ročníku festivalu Dračí lodě Vysočina.
V seriálu letošního ročníku se již
odehrály závody Dračí lodě Řeka
(18. 6.) na rybníku nedaleko Kru-

cemburku, kde se jelo o trofej rytíře Mikuláše Střely. Historií je už i
Dračí Peklo v Polné (16. 7.) a utkali
se již i Draci v Telči na Štěpnickém
rybníku (30. 7.)
Nyní čeká soutěžící na Piláku
závod Asterix a Obelix – mise dračí
lodě. Klání kánoí s dračími hlavami

vypukne v 10 hodin dopoledne. Své
síly poměří posádky kategorií Firmy
mix, ženy, fun mix a fun sport mix
na tratích 200 m a 1000 m. Sportovně zábavní akce potrvá zhruba
do desáté hodiny večerní, veřejnost
má jako vždy vstup zdarma.
Vyhledávanou tradicí žďárského

né kanoe dlouhé 12,5 m. Na špici
je zdobí dračí hlava, na zádi dračí
ocas.
� V posádce zasedne max. 20 pádlujících + bubeník na špičce. Údery
do bubnu udává rytmus pádlování.
A někdy je to fofr... Kormidelník
stojící na zádi usměrňuje plavbu.
Cílem je trať ujet co nejrychleji.
� Kolébkou dračích závodů je Čína před víc než 2200 lety. První festival dračích lodí se konal v Hong
Kongu r. 1976.
� Dnes se disciplině věnuje přes
50 miliónů nadšenců z více než 50
zemí světa (více na webu Czech
Dragon Boat).
-lko-

Úplné ticho... Jak zazní „GO“, pádla zaberou
Na otázky ŽN k závodu dračích lodí na Piláku odpovídá
Vladimír Ehl z pořádajícího
Windsurﬁng Clubu Velké Dářko.
� Lenka Kopčáková

Můžete pustit do světa zajímavost
ohledně letošního 16. ročníku Seriálu dračích lodí Vysočina?
V loňském ročníku ovlivněném covidem jsme vyhlásili téma „Prohibice“ a
toto jsme striktně vyžadovali i k nelibosti některých posádek.
Letos chceme naopak vše odlehčit
bez příkazů a nařízení.
Věříme, že si posádky po dvou letech
omezování užijí jak víkend strávený s
kamarády ve svém zázemí bez omezení, tak i super závody dračích lodí ve
Žďáru na Piláku. O žíznivé i hladové se

postarají se postarají dobrovolní hasiči
z Krucemburku.

To byl rok 2014 na téma James Bond
s účastí 59 posádek a 1239 závodníků.

Na žďárském Piláku se 20. 8. pojede již 4. závod letošního seriálu.
Téma zní Asterix a Obelix - mise dračí lodě
Toto téma jsme chtěli zařadit už dříve, ale vyhrálo až pro letošní ročník.
Věřím, že se na Piláku objeví v posádkách Římani, Galové, Kleopatry, Césarové a další krásné postavičky z tohoto
nádherného nestárnoucího komiksu.
Každopádně při zahájení i ukončení závodu se objeví Asterix a Obelix se
svým pejskem Ideﬁxem, i Panoramix v
životní velikosti…

Získáváte inspirace od samotných závodníků nebo diváků? Často pohádková témata značí hravost
dospěláků?
Náměty se snažíme vymýšlet s celým
okruhem účinkujících. Pohádková
témata činí na počet ročníků jednu
čtvrtinu.

Vzpomínáte na ročník, který byl
tematicky zcela výjimečný - co se týče převleků posádek?

Jen pro úplnost. Připomeňte, co
musí závodní posádky od startu do
cíle zvládnout?
V prvé řadě se soustředit a být v lodi
potichu. Pak mají šanci uslyšet startovací výzvu a samotný povel „GO„!
Mají cca 50– 60 vteřin na ujetí závodní tratě v délce 200 m, a pokud je to
příliš nevyčerpá, někteří se zúčastní i

závodní tratě na 1000 metrů.
Windsurﬁng Club Velké Dářko
pořádá jen žďárský závod, nebo se
účastní na pořadatelství závodů po
celé Vysočině?
Závod Dračí lodě na rybníku Řeka
pořádá a organizuje partnerský klub
Perun Hluboká. Závod Dračí Peklo v
Polné pořádá město Polná a sportovní
část organizuje Windsurﬁng Club Velké Dářko. Stejně tak jsme letos pořádali
a organizovali závod Draci v Telči a nyní nás čeká závod Dračí lodě Vysočina
ve Žďáru nad Sázavou.
Jak dlouho dopředu závod na Piláku chystáte a v kolika lidech?
Dá se říci, že jeden ročník končí a
druhý se návazně chystá. Pracuje na
tom celá členská základna.

V Jamách se utkají hasičské koňky
Naše letní pozvánka míří do jedné
z nejstarších obcí na Vysočině, do
Jam. Její historie se píše od r. 1252.
V sobotu 6. 8. ve zdejším sportovním areálu odstartují již 11. závody historických koňských stříkaček s mezinárodní účastí. Bude to
pokoukání.
Jak pro ŽN uvádí starosta SDH
Jámy Petr Starý, na zdejší závody koněk přijíždí pravidelně hasiči
z polských obcí Biezyn a Bielewo,
Slováci z Kaplné, Sence, Rohožníku
i Bratislavy-Jarovce. Předvedou své
chlouby.
„Soutěží minimálně 15 sborů v historických uniformách, jen ty koně
bohužel již dnes nemáme,“ lituje Petr
Starý.
Akce bude přehlídkou staré opečovávané, ale stále funkční techniky.

Jamský SDH, založený r. 1889, soutěží s původní koňskou stříkačkou,
stejně tak se závodu tradičně účastní
i žďárský SDH se svou ruční koněspřežnou stříkačkou.
„Tu nám v roce 1887 věnovala hraběnka Clam-Gallasová, která patřila i
mezi zakladatele našeho sboru v roce
1886. Soutěžní družstvo bude jako
vždy oblečeno v historických uniformách a přilbách,“ informuje starosta
zámeckého sboru Marek Entlicher.
Akce v Jamách začne v 13.45 slavnostním nástupem s prapory. Po
vyhodnocení soutěže v 18 hodin se
koná pro soutěžící i diváky posezení
s živou muzikou.
-lkoSTROJ, s nímž jedou do soutěže
žďárští hasiči. Snímek ze Dne Žďáru
2016.
Foto: Lenka Kopčáková
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V srpnu to bude ve Žďáře žít
Konec léta ve Žďáře slibuje zážitky
celým rodinám. Setkaly se totiž dvě
akce - celoroční projekt Santini 300
a letošní již 28. ročník multižánrového festivalu Slavnosti jeřabin. Ten
vypukne 25. srpna a potrvá do 18.
září.
Ve ŽN přinášíme čtenářům společný srpnový výběr:
25. 8. – 18. 9. Stará radnice, kaple
sv. Barbory
HVĚZDA MEZI HVĚZDAMI Výstava umělců Klubu výtvarných
umělců Horácka a rakouské platformy Together. Díla napříč styly
a materiály, od fotky přes sklo, od
šperků po sochy.
Vernisáž ve čt. 25. 8. od 17 h. na
Staré radnici. Výstavou provede
výtvarník Jak Dočekal. Od 17.30
zazní koncert barokní hudby v kapli sv. Barbory a od 18 h. na prostranství před kostelem sv. Prokopa
zahraje dixielandová skupina Tata
Band.

KONVENTNÍ rybník čeká ojedinělá podívaná - živá vodní fontána. Ze Zelené hory bude vše jako na dlani.
Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Slavnosti jeřabin
se prolnou s akcí
Santini 300
28. 8. Konventní rybník pod ZH
(19-21)
HASIČSKÁ FONTÁNA NA
HLADINĚ RYBNÍKA - Světelný
koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom
okamžiku. Na 200 hasičů za pomoci 50 proudnic a doprovodu hudby vytvoří velkolepou podívanou
– živou vodní fontánu. Tak nevšedně hasiči uvedou odhalená plovoucí
díla uměleckého experimentu Pocta
baroku.
Do 23. 9. Konventní rybník
POCTA BAROKU – Sochaři, Čech
Václav Kyselka a Rakušan Peter Berger, vytvoří dvě originální díla ze
dřeva a kovu vznášející se na pontonech. Budou poctou Santinimu a
jeho hvězdnému kostelu.
A protože baroko je obdobím protikladů, celá slavnost začne koncertem afrického folklorního pěveckého sboru z Kapverdských ostrovů.
Do 6. 11. (út – ne)
ROKY V BAROKU aneb Životní cesta barokního člověka. Máte
odvahu zatočit si nevyzpytatelným
kolem osudu? Jakou roli v životě
člověka hrála pověrčivost? Jak byste obstáli jako sirotek nebo vdova? Zvládnete psát husím brkem?
Vyznáte se v barokní módě? A proč
každý barokní člověk toužil po dobré smrti?
Na to odpoví originální výpravná
výstava, která vznikla pro Žďár na
míru ve spolupráci Regionálního
muzea s Muzeem Retz z Rakouska.
27. 8. po celý den
PO STOPÁCH OPATA VEJMLUVY A STAVITELE SANTINIHO - Objevitelské putování.
Opat žďárského kláštera Václav Vejmluva se rozhodl vyzdobit Santiniho stavbami trasu, po níž přišel do
Žďáru ze Starého Brna.

Dlouhodobý projekt SANTINIHO ŠIFRA -rodinné putování Korunou Vysočiny po Santiniho
stavbách. Vypátrejte symboly, tvary, čísla i písmena a sestavujte šifru krok po kroku (hrací karta v íčkách).
Vydejme se po stopách obou velkých mužů. Ve spolupráci s obecními a farními úřady budou Santiniho stavby otevřeny i s průvodcem.
V závěru dne se poutníci potkají v
16.30 na Zelené hoře při sobotní
mši svaté.
� TRASA 25 KM: Rožná – Zvole – Horní Bobrová – Obyčtov –
Zelená hora v ZR (vlak ze Žďáru
6.30 – příjezd do Rožné 7.46)
Na nádraží v Rožné bude přistaven linkový autobus (zpoplatněný).
Výpravu převeze do Zvole ke kostelu sv. Václava. Pak bude pokračovat do Bobrové ke kostelu sv. Petra
a Pavla. Zbytek cesty je pěšky přes
Obyčtov a Jámy na Zelenou horu.
� TRASA 15 KM: Ostrov nad
Oslavou – Obyčtov – Jámy - Vejdoch – Zelená hora (vlak ze Žďáru
6.30 nebo 10.34 - zastávka Ostrov)
*Trasa 7 km: Veselíčko – Lhotka – Vysoké - Zelená hora (vlak ze
Žďáru 7.38 hod a pak každou hodinu)
� POUTNÍ TRASA: Na poutní a duchovní putování se lze vydat
společně s řádovými sestrami benediktýnkami z kláštera Venio na Bílé
Hoře. Trasa je stejná jako u turistické cesty na 25 km. Je však nutná
registrace (Spolek Putování za Santinim).
Poslední neděle a první středa v
měsíci od 16 h. VIDĚT BAROKO
- komentovaná prohlídka expozicí
Barokního umění ze sbírek Národní
galerie v Praze.

Na konec léta TÝDNY BAROKNÍ GASTRONOMIE - barokní recepty ve vybraných žďárských
restauracích: 5.-7. 8. Džandyho gril;
22.-28. 8. Nábřežní terasy; 29. 8. 4. 9. Café u tety Hany; 1. 8.-30. 9.
Restaurace u pošty.

21. 8. BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
KLÁŠTERA
CISTERCIAČEK,
Pohled u H. Brodu. První z tematických akcí v okolí. Samostatné programy v Santiniho kostelích na území
bývalého žďárského kláštera.
� 3. 9. (8-17) parkoviště MěÚ PO
STOPÁCH VYSVĚCENÍ – Autobusová výprava s historikem Milošem
Lopaurem po místech v okolí, jimiž
putoval brněnský biskup Braida, když
se před 300 lety blížil ke Žďáru vysvětit tehdy čerstvě dostavěný kostel na
Zelené hoře. Cesta povede Veselíčkem, Radňovicemi, Bobrovou, Zvolí,
Radešínem, Ostrovem nad Oslavou a
Žďárem n. S. Vstupenky od 8. 8.v TIC
Staré radnice.
4. 9. (13–19) park Farská humna
ALOTRIA NA HUMNECH - 2. ročník dětských her z dob dávno minulých. Doprovodně účinkují FS Studánka, orchestr Richband z Hané, Jan
Hrubec a jeho divadlo ap.
-lko-

Žďár uvidí,
jak si pěvci vymění role
V neděli 14. srpna od 19 hodin
bude Městské divadlo svědkem
neobvyklého koncertu. Žďárský
tenor si zapěje s ikonickým Draculou.
Koncertem zahájí letošní 17. ročník festivalu „Jakub Pustina a jeho
hosté“.S podtitulem Pop nebo opera
je letos festival věnován netradičnímu spojení dvou hudebních žánrů,
opery a muzikálu.
Hlavním hostem festivalu je muzikálový zpěvák Daniel Hůlka. Diváci
si přijdou na své. Ikonický Dracula se
po boku Jakuba Pustiny představí i v
operních skladbách a zdejší tenorista
si naopak zazpívá některé muzikálové
skladby a dueta.
Zazní skladby z muzikálu Dracula a Bídníci, ale také árie a dueta z
oper Rusalka, Prodaná nevěsta nebo
Pucciniho Turandot. Zde se Daniel Hůlka předvede jako bas. Umělce
doprovodí klavíristka Marta Vašková.
Jak žďárský pořadatel prozrazuje,
D. Hůlka původně vystudoval operní
zpěv a po téměř 30 letech ohromující

muzikálové kariéry se vrací na operní
jeviště.
„S Danem jsme se potkali při nastudování Dvořákovy opery Rusalka, kde
jsem zpíval prince a on vodníka. Hned
při prvních tónech jeho árie jsem byl
ohromen krásou a mohutností jeho hlasu,“ popisuje první setkání tenorista.
Putovní festival s názvem „Jakub
Pustina a jeho hosté“ bude s podporou Kraje Vysočina a města Žďáru n.
S. rozeznívat sály po Vysočině během
srpna a září. V minulosti festival hostil vynikající mladé operní pěvce z
mnoha zemí světa.
Perlička na závěr:
Jakub Pustina i Daniel Hůlka si již
dříve zazpívali s dětským pěveckým
sborem Žďáráček. Jakub Pustina je
jeho bývalým členem, Daniel Hůlka
si sbor přizval na svůj vánoční koncert v roce 2002. Tehdy v bazilice
Hůlka zapěl v doprovodu Žďáráčku
třeba oblíbenou skladbu Ráj. Dětský
sbor se úkolu zhostil na jedničku.
-lko-
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Služby
Angličtina a němčina
� Skupinové a individuální kurzy
anglického a německého jazyka všech
pokročilostí. Příprava na maturitu
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy zahajujeme 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

Geodetické práce
� 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
� 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.

Klimatizace
� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLAVZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly.
www.svetklimatizaci.cz
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

Krejčovství
� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30,
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru,
střihová služba, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449

Malíři
� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré
malířské a natěračské práce,nátěry fasád.
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Renovace vany

OZNAMOVATEL

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

Žaluzie
� 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

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

Prodej pevných paliv
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
na odvoz odpadu a sutě, prodej písků a
kameniva, autodoprava.
Tel.: 733 536 004,
e-mail: rudolfwolf@post.cz,
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: okrasné
stromy a keře, borůvky, sadbu zeleniny
a květin, balkonové květiny, skalničky,
trvalky, byliny, smuteční vazbu, zahradní
substráty a hnojiva. Vypracujeme projekty
a realizace zahrad.
Otevřeno 7:30-17:30, tel. 607 285 194,
724 960 317, www.uchlubnu.cz

PrOdEj
� Prodám akvárium s rybami a rostlinami
160x60x65 cm + osvětlení, 2x venkovní filtr,
topítka, 7let v provozu.
Info tel. 603510840 po 17hod.

OsTATNí
� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234

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

Psychoterapeutické okénko
O bublině

Každý člověk žije ve své „sociální bublině“
a má své názory i neopakovatelnou povahu.
Všichni jednáme na základě minulých zkušeností, výchovy i názorů, které jsme přijali
od společnosti, v níž žijeme.
Jsme zkrátka jedineční a cítíme se být středem vesmíru. Jak těžké je pak vcítit se do
„bubliny“ lidí kolem nás a pochopit příčiny
jejich chování. Zvláště, když nesouzní s tím,
co my pokládáme za správné. A stejně tak je
těžké se s nimi domluvit nebo dokonce i žít.
Někdy se dokonce stane, že se k nám přistěhují sousedé z cizí země, kteří mají naprosto jiné zvyky, řeč i náboženství, a my se
snažíme s nimi dorozumět. Některým zvykům ale třeba nikdy neporozumíme a v těchto okamžicích je dobré respektovat jejich
„jinakost“ a nenutit jim tu naši. Zároveň je
ale nutné respektovat určitá pravidla soužití,
bez kterých to samozřejmě nejde.
Tuto „jinakost“ si však můžeme uvědomovat i mezi kolegy v práci nebo dokonce mezi
přáteli, ale pokud ji budeme respektovat a
oni budou respektovat nás, pak je vždy možné najít zlatou střední cestu a navázat konstruktivní dialog.
Tento dialog pak může být velmi obohacující pro obě strany, jelikož nám pomůže

nahlédnout do způsobu bytí druhého člověka, který je přece tak zajímavý! Proto si
někteří lidé hledají za své partnery především cizince nebo alespoň jedince s odlišným náhledem na život.
Pak je však otázkou času, zdali se tito dva
lidé sladí, anebo se jeden začne prosazovat
na úkor druhého. A někdy jsou takovéto
vztahy dokonce velmi plodné, jelikož, jak
víme, protiklady se přitahují. A pokud bude
chtít někdo prozkoumat zase vaši „sociální
bublinu“, tak si nezapomeňte chránit svůj
osobní prostor a neotvírejte se příliš, zvláště
u toho, koho dobře neznáte. Domů byste si
přece také každého nepustili!
Přestože si každý žijeme ve své „bublině“,
je důležité spolupracovat a fungovat jako
společnost, v níž se cítíme bezpečně, a hlavně známe pravidla, bez kterých to nejde.
Tato pravidla učíme už malé děti, aby věděly, co je správné a co ne, ale možná bychom
si je měli v dospělosti také připomínat, zvláště když máme sklony někomu vnucovat svůj
názor, kritizovat nebo se litovat. Vždyť každá
situace má řešení, pokud máme úctu ke světu (bublině) ostatních
Mgr. Lucie Poláková
Psychoterapeutka a astroložka
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Rynek místo plné chutí
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Kam za letní zábavou a sportem
Prázdniny se brzy zlomí, ale i
srpen přináší spoustu kultury a
zábavy ve Žďáře a okolí. Zde je
pár tipů.

Žďár n. S. a okolí
(ŘK farnost Žďár 2)
Do 31. 8. (10 – 16) Díla J. B.
Santiniho aichla - volné prohlídky památek - Bazilika zámek a Dolní hřbitov
(Město Žďár n. S.)
2., 9., 16., 23. a 30. 8. (18 – 19)
park Farská humna tancoVÁní
S DŽaMiloU – Hodina tanečního
rytmu s Jarmilou Džamilou Kašparovou (zdarma).
� 3., 10., 17., 24. 8. (18 – 19) park
Farská humna cViČEní SE ZUZKoU - Protažení svalů při hudbě s lektorkou Zuzanou Fejtovou (zdarma).
� 6., 13., 20., 27. 8. park Farská
humna od 8.30 JÓGa S iDoU,
JanoU a RADKoU - Cvičení s lektorkou Studia Ida (zdarma).
(SE.S.TA z.s.)
5., 12., 26. 8. (17-23.30) Zámecká terasa pod Zelenou horou lEtní
SoaRÉ na tERASE - Grilování,
hudební program a letní kino.
(Technické muzeum Brno)
6. 8. (9-17) Šlakhamr V KRAJi ŘEKY SÁZaVY – V památce
Šlakhamr ožijí původní technologie, rozbuší se hamr i ruční kovadliny.
Zazní pověsti a zajímavosti z historie a
přírody.
(Kávavan Za Humny)
7., 14., 21., 28. 8. (18 – 19) Farská
humna hatha JÓGa U KÁVaVanU
(ŘK farnost Žďár 2)
16. 8. (20–22) kostel sv. Jana Nepomuckého niKoDÉMoVa noc –
Večerní chvíle rozjímání, modliteb či
tichého duchovního rozhovoru (Město Žďár n. S.)
18. 8. (8-18) náměstí Republiky
lEtní tRh – Tradiční prodejní akce;
20. 8. (8 – 11.30) náměstí Republiky
ŽĎÁRSKÝ FaRMÁŘSKÝ tRh –
Produkty lokálních výrobců.
(SE.S.TA z.s.)
Po, St, Pá (10-11.30) Zámek Žďár

lEtní DĚtSKÉ PRohlíDKY Už od založení žďárského cisterciáckého kláštera před 770 lety zde jde ruku
v ruce vzdělávání, kultura, kreativita
a péče o přírodu a krajinu. Při silném
dešti „suchá“ varianta.
(S Promotion)
KUltURA PoD hVĚZDaMi
Rekreační areál Pilák, vždy 20-22.30
h.
� 19. 8. DĚti RÁJE - Výpravná
koncertní open air verze muzikálu.
Zazní největší hity Michala Davida.
Účinkují: S. Tofi, M. Nosková, A. Vrzalová, T. Löbl ad., taneční company.
� 20. 8. RoBinSon cRUSoE Plnohodnotný muzikál. Účinkují: D.
Hůlka (R. Schwab), M. Roden, I. Jirešová ad.
� 21. 8. noc na KARlŠtEJnĚ
- Český muzikálový klenot v podání
Moravského divadla Olomouc.
(Žďáráci dětem)
20. 8. (9.30 – 15) ovál u zimního
stadionu na KolE DĚtEM ŽĎÁRSKÝMi VRchY - Již 8. ročník charitativní cyklojízdy dětem léčícím se pro
onkologická onemocnění.
(Kolpingovo dílo ČR)
26. 8. (10-16) park Farská humna RoZhoDni SE SÁM - 14. ročník preventivní rodinné akce na téma
„Zdravě hravě“.
Workshop na téma Ne hladu, hra
stopovačka s QR kódy, keramická dílna, kouzlení s megabublinami, lezecká
stěna, skákací hrad, projížďky na loďkách... Od 13 h. autogramiáda skupiny
JElEn, od 19 h. koncert v režii největší žďárské firmy.
(SK AXIOM OrBiTt)
27. 8. (11-17.30) areál Pilák PilMan tRiatlon - 20. ročník ČP v
dlouhém triatlonu - Ford Czechman
Tour; MČR jednotlivců ve středním
triatlonu. Veřejný závod 1,9 km plavání - 93 km MTB - 21,1 km běh.
(SE.S.TA)
Do 31. 8. (9-18) Zámek Žďár
VoliÉRA nEBE - Série obrazů Kristýny Hamákové představuje ptáky jako
skvrny vytvářející na obloze obrazce.

Nové Město na Moravě
(Horácká galerie, Horácké muzeum)

Do 18. 9. Horácká galerie hlUBoKÁ VoDa, nEJhlUBŠí lES - Největší výstava roku 2022 ve spolupráci
s ostravským hororologem Martinem
Jirouškem. Fenomén lesních a vodních
duchů v českém umění 19. a 20. století. Strašidla v dílech víc než 30 autorů.
Vodnické aRtkino - Provází výstavu v Horácké galerii.
2. 8. 21 h. KYticE
9. 8. 21 h. haStRMan
16. 8. 20.30 h. RUSalKA
30. 8. 20.30 h. JaK UtoPit DR.
MRÁČKA anEB KonEc VoDníKŮ V ČEchÁch
31. 8. 17 h. KoMEntoVanÁ
PRohlíDKA k výstavě hluboká
voda, nejhlubší les. Výstavou provedou její kurátoři.
(SK Petrovice)
6. 8. (13-20) Petrovice PonoRKA
toUR - Cyklistické závody pro celou
rodinu po vyznačených přírodních tratích (+ program pro děti).
(Město NMNM)
13. a 27. 8. (8-12) Vratislavovo nám.
a park FaRMÁŘSKÝ tRh – 12. ročník nabídky regionálních produktů.
(Horácké muzeum)
� 11. 8. (17-18) Divadlo na dvorku
muzea ZaJíČEK a VElKÁ MRKVoVÁ ZÁhaDa - Hudební interaktivní pohádka, Loutkové divadlo
Dominika Tesaře 100 opic.
� 14. 8. (17-18) Horácké muzeum,
Sraz v IC KoMEntoVanÁ PRohlíDKA MĚSta – S průvodcem
Adamem Dostálem po pamětihodnostech, událostech i novoměstských
osobnostech. našeho milého městečka.
� Do 30. 9. sklepení Horáckého
muzea StRAŠiDElnÉ PoDZEMí
- Expozice má šest zastavení inspirovaných místními pověstmi. Speciální
světelné a zvukové efekty.
(Informační centrum NMNM)
SKRYtÉ PŘíBĚhY – nĚMcoVa ŠiFRA. Questing, venkovní hra
nabízí rodinný výlet s neobyčejným
dobrodružstvím. Vytiskněte si hledačku po sgrafitech Karla Němce a hledejte indicie, luštěte šifry a tajné autorovy vzkazy na fasádách domů i kostela
svaté Kunhuty. Více na https://skrytepribehy.cz/trasa/nove-mesto-namorave-nemcova-sifra.
(Nemocnice NMNM)
nově, foyer chirurgického pavilonu ZaoStŘEno na REGion
– Výběr snímků z bystřické soutěže

POHLED na Zelenou horu od zámku je kouzelný.

Foto: Lenka Kopčáková

HEJKAL malíře Karla Němce.
Zdroj: Horácká galerie
Zrcadlení, kde oslovily nejen porotce Jindřicha Štreita a Miloslava Druckmüllera.
(Město, ŘK farnost, Český svaz chovatelů)
� 12. - 14. 8. Vratislavovo nám.
MEČíKoVÁ PoUŤ - Kolotoče, houpačky, střelnice, tradiční pouťová zábava pro děti, mládež i dospělé.
� 14. 8. (9-16) Malá ulice PoUŤ
na KoStElíČKU – tradiční pouť
s mší svatou a jarmarkem řemeslných výrobků u hřbitovního kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
� 13. 8. (8-17); 14. 8. (8-15) výstaviště v Nezvalově ul.
hoRÁcKÁ VÝStaVa DRoBnÉho ZVíŘEctVa – areál za
nádražím ČD.
(Horácká galerie)
26. 8. 18 h. Horácká galerie KoncERt RADiMa linhaRta a
JitKY VRBoVÉ. Zpěvačka country
a swingu je považována za nástupkyni
Evy Olmerové. Pianista Radim Linhart je jejím dlouholetým kolegou.
(Město a Český svaz včelařů)
27. 8. (8-12) Vratislavovo náměstí
SlaVnoSti MEDU anEB SlaDKÉ UKonČEní lÉta – Tradiční
akce.
(Horácká galerie, ZUŠ NMNM)
28. 8. 19 h. Horácká galerie onDŘEJ hoRŇaS: BEEthoVEnoVa SYMFoniE Č. 5 c Moll oP.
67 „oSUDoVÁ“ - Poprvé zazněla v
prosinci 1808 ve Vídni. Zde v podání
varhan.
-lko-

NOVOMĚSTSKÉ Slavnosti medu sladce ukončí léto.
Ilustrační foto: Lenka Kopčáková
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Regionální muzeum města

Kultura Žďár n. S.

Do 6. 11. ROKY V BAROKU (viz
Letní nabídka na str. 12.)
Do 30. 9. (krom pondělí a deště)
VÝHLED Z VĚŽE - Na věž farního
kostela sv. Prokopa vede 103 schodů. Prohlídka z průvodcem trvá asi
30 minut, max. 15 osob ve skupině.
Větší skupiny je lépe objednat (566
688 116, 731 181 839). Vstupenky v
Regionálním muzeu města na Tvrzi,
asi 100 m od věže (9-11.30) a (1316.30).

JABLOŇOVÝ sad zvaný Forota bude letos 20. 8. v areálu zámku poprvé dějištěm Horáckého džbánku.
Foto: archiv Kultura Žďár
� FESTIVALY

So 20. 8. od 14.00, zámecká Forota
HORÁCKÝ DŽBÁNEK - 39. ročník tradičního folk-country festivalu.
Program: František Černý a
Karel Holas z Čechomoru - rozjezd ve velkém stylu; Bára Hrzánová, Mário Bihári, Bachtale Apsa - pestrost nálad a emocí; Michal
Prokop a Trio - bluesrocková legenda č. 1; Nerez a Lucia - pocta Zuzaně Navarové; Voxel - mladá písničkářská krev; Ivan Mládek a Banjo
Band - uvedení do Síně slávy.
Doprovodný program: Milan Řezníček pro děti; Svět podivuhodných her Jiřího Šebesty; výtvarné
dílny a sportovní aktivity.

� VÝSTAVY

Do 21. 8. Galerie Stará radnice
SDRUŽENÍ 2. NÁSTUPIŠTĚ 2.
KOLEJ - Tomáš Hájek a Miroslav
Janošík: Řezby, grafiky, tisk, fotografie. Otevřeno út-pá (10-12 a 1417) so, ne a sv. (14-17).
Do 31. 8. Malá galerie Staré radnice
PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO
OBORU – díla ze ZUŠ F. Drdly.
Otevřeno dle TIC.
Předprodej: Pokladna DK je do 14.
8. uzavřena. Od 15. 8. předprodej
DP zeleného, žlutého a komorního.
Vstupenky v TIC na nám. Republiky a v Kině Vysočina, ON-LINE –
www.dkzdar.cz

Knihovna M. J. Sychry

Klub českých turistů

Dětské oddělení
� HRAJEME S KNIHOVNOU
- rodinná prázdninová hra. Výšlapy (nejen) za poznáním Žďáru n. S.
Více na FB knihovny, www.knihzdar.
cz nebo v dětském oddělení.
� DOBRODRUH TIMO A
JEHO VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM - Přidejte se k Timovi a vyrazte do knihovny na dobrodružnou interaktivní výpravu. Pro
knihovny připravilo nakladatelství
CREW.

VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST
6. 8. Léto v Železných Horách,
Chotěboř – Sobiňov (12 km) 7.30
nádr. BUS
13. 8. Rozsochatec - Slavnosti
piva Chotěboř (12) 7.30 nádr. BUS
20. 8. Okolím Bystřice n/P. Dožínky v Edenu (10) 8.25 nádr.
ČD
27. 8. Vrbatův Kostelec - Podlažice – Chrast (13) 7.30 nádr. BUS
3. 9. Ratboř - rozhl. Vysoká Kutná Hora (15) 6.50 nádr.ČD
Vycházky na vlastní odpovědnost,
lze je absolvovat samostatně.

Dospělé a dětské oddělení BURZA KNIH
Čechův dům, Galerie u Sychry
5 ODSTÍNŮ ŽEN – výstava děl
Miroslavy Patočkové, Blanky Mátlové, Věry Kronovetrové, Vladislavy
Dayram, Vladislavy Škrhákové.
KNIHOVNA SENIORŮM - cyklus připravovaných přednášek z různých oborů. Pro předem přihlášené
seniory na: odc@knihzdar.cz, 566
621 883, nebo osobně v dospělém
oddělení.
Prázdninová půjčovní doba
Po: (9-12) (13-17)
Út: zavřeno
St: (9-12) (13-17)
Čt: (9-12) (13–15)
Pá, So: zavřeno

Klub kardiaků
V srpnu se informační schůzky
nekonají.
16. 8. PO ŠLAKHAMERSKÉ
STARÉ CESTĚ - Vycházka s historikem. Sraz účastníků 9.30 na parkovišti před Penny, ZR 3.
20. - 27. 8. REKONDIČNÍ
POBYT LUHAČOVICE. Sraz ve
13 h. recepce Vila Bystrica, vedoucí
J. Zyková.
Více o aktuálních akcích a ohlédnutí za dřívějšími akcemi najdete na
www.civilky.cz/zo-zdar.

Út-Ne Moučkův dům TRVALÁ
EXPOZICE DĚJIN MĚSTA - Uvidíme středověkou keramickou hračku, gotické kachle s různými motivy, rychtářská práva, vlasovou síťku
z lidských vlasů, dýmku žďárku, tašku síťovku, pivní láhev ze zámeckého pivovaru či originální formu

na tzv. mejdlíčka z Amylonu. Těšit
se můžeme na prvorepublikový
obchod, bohatě zařízený měšťanský
salón s předměty od významných
Žďáráků včetně Františka Drdly,
Jana Růžičky či Antona Johanna
Ferenze. Také vzpomínku na kdysi
slavné Muzeum knihy ve Žďáře. Děti
si mohou vyzkoušet dobový oděv
či rytířskou zbroj, sestavit puzzle či
umlít mouku na ručním mlýnku.
Prohlídky se konají v každou celou
hodinu krom poledne, poslední začíná v 16 h. Vstupenky na Tvrzi.
Pátky 5. a 19. 8. od 17 h před Tvrzí.
PUTOVÁNÍ ZA ŽĎÁRSKÝM
BAROKEM - Procházka městem s
historikem Stanislavem Mikulem po
stopách barokního Žďáru (vstupné
30 Kč).
(-red-)

Kino Vysočina vás zve
Čtvrtek 4. srpna
17.00 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ – Animovaná rodinná komedie (USA 2022, ČD 2D
ATMOS)
19.30 THOR: LÁSKA JAKO
HROM - Akční fantasy (USA 2022,
T 12+ 2D ATMOS)
Pátek 5. srpna
17.00 STŘÍDAVKA - Komedie
(Česko 2022, 12+ 2D)
19.30 BULLET TRAIN - Thriller
(USA 2022, T 15+ 2D ATMOS)

Sobota 6. srpna
17.00 STŘÍDAVKA - Komedie
(Česko 2022, 12+ 2D)
19.30 THOR: LÁSKA JAKO
HROM - Akční fantasy (USA 2022,
T 12+ 3D
Neděle 7. srpna
14.30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ – Animovaná rodinná komedie (USA 2022, ČD 2D
ATMOS)
17.00 VELKÁ PREMIÉRA Komedie (Česko 2022, 12+ 2D)

Letní kino za Domem kultury 2022
Začátky po setmění, vstupné dobrovolné.
� 10. 8. Středa s Chinaski - projekce spojená s autogramiádou. Přijďte již
v 19 h.
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ - Unikátní hudební dokument o
kapele
(Česko 2021, 2D)
� 11. 8. Romantický čtvrtek - Půlhodinka s Krtkem pro nejmenší diváky; následuje romantická komedie
tohoto léta PREZIDENTKA (Česko
2022, 12+ 2D)

� 12. 8. Páteční filmový maraton
s Lavim. Pro všechny vyznavače nekorektního humoru a nadhledu! VYŠEHRAD: SERYJÁL - Komedie (Česko
2021, 15+, 2D) VYŠEHRAD: FYLM
– Komedie (Česko 2022, 15+, 2D)
13. 8. Pohodová sobota – Při odpoledni pro dříve narozené zahrají od 16
h. harmonikáři Chlapci z Moravy;
večer animák Mach a Šebestová a nejlepší pohádka minulého roku
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
2 (Česko 2022, 2D)

Zubaři o víkendech
6. 8. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš (607 785 326)
7. 8. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7 (603 298 447)
13. 8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80 (566 567 332)
14. 8. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7 (566 690 125)
20. 8. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín (566 544 165)
21. 8. MUDr. O. Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí (566 667 236)
27. 8. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n/P. (735 047 388)
28. 8. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303 (566 536 712)
3. 9. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n/P. (725 973 905)
4. 9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 (605 151 774)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.
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NOVÁ TECHNOLOGIE

o 30%

vylepšená aktivace a rychlost

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

