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Rozdělili dotace
Něco přes 174 tisíc korun rozdělila 

v létě rada města ze svého speciálního 
dotačního programu mezi 12  žadate-
lů. Maximální výše dotace činila 20 tis. 
a minimální výše 5 tis. Kč.

Jak informuje místostarosta Rosti-
slav Dvořák (KDU-ČSL), účelem byla 
dotační podpora oblastí sociální, zdra-
votní, prevence kriminality, kulturní, 
sportovní a vzdělávací. Na to měla rada 
pro letošní rok připravenu alokaci ve 
výši 200 tisíc Kč. Z celkem 13 žádostí 
byl jeden žadatel vyřazen, neboť nespl-
ňoval pravidla.  -lko-

První školní zvonění už mají žáci 
za sebou a po uvolněných prázd-
ninách si od čtvrtka 1. září poma-
lu zvykají na výukový režim. Začal 
školní rok 2022/2023.

Do lavic žďárských základních 
škol zasedlo premiérově kolem 235 
prvňáčků. Na výuku ukrajinských 
žáků jsou přizpůsobeny ZŠ Komen-
ského 6 a ZŠ Palachova 35, kde děti 
nastoupily do běžných tříd. 

Ředitelé i kantoři doufají v nor-
mální školní rok bez komplikací 
výuky. Ještě mají živě v paměti pan-
demii koronaviru, která Česko trá-

pila od roku 2020 a silně ovlivnila 
výuku předchozích let. 

I loni se ve školách chodilo v 
respirátorech a žáci a učitelé se 
museli až do letošního 14. března 
testovat povinně každé pondělí.

Mezitím vypukla válka na Ukra-
jině a školy čelily nové výzvě. To, 
jak děti ukrajinských uprchlíků 
(neznalé českého jazyka) zařadit do 
povinné školní výuky. Někde umís-
tili žáky do tříd mezi české děti, jin-
de vznikaly komunitní třídy.

Školám chyběli učitelé se znalos-
tí ukrajinského jazyka, chyběli jim 

i asistenti a psychologové potřební 
pro děti otřesené válkou. Chyběly i 
učebnice. 

Navíc na Ukrajině platí jiný škol-
ský systém. Zřídit tuto mimořád-
nou výuku bylo pro školy i finančně 
náročné. Některé využily zákonné 
výjimky a zaměstnaly pedagogy a 
asistenty z řad uprchlíků. 

Na straně 4 ředitelé škol odpoví-
dají na otázky ŽN, jak se popasovali 
s mimořádným režimem minulého 
školního roku a jak jsou připrave-
ni na případné další komplikace. 
 -lko-

VE ŠKOLÁCH už bylo od srpna rušno. Jako třeba v ZŠ Švermova. Vymalovat třídy, vše vycídit, nastěhovat zpět lavice a 
učebny vybavit. Uklízečky, školníka i kantory čekala pořádná směna. Cíl: aby bylo vše krásné na 1. září, až přijdou žáci. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Žáci se vrátili do školních lavic

Čekají nás
komunálky

Ve dnech 23. a 24. září půjdeme 
k volebním urnám. vybereme si zastu-
pitele města pro čtyřleté volební obdo-
bí 2022-2026.

Volby do obecních zastupitelstev se 
konají v České republice ve stejném 
termínu: v pátek 23. 9. v době od 14 
do 22 hodin a v sobotu 24. 9. od 8 do 
14 hodin. Pak se volební místnosti uza-
vřou a komise začnou sčítat hlasy. 

Ve Žďáře kandiduje dohromady osm 
politických stran nebo uskupení. Měs-
to má 26 obvyklých volebních míst-
ností dle okrsků. 

Dle pravidel musí kandidát do zastu-
pitelstva města nejpozději druhý den 
voleb dovršit 18 let, stejně tak voličům 
musí být 18 let. V obou případech je 
podmínkou jejich české občanství 
a trvalý pobyt v daném městě. 

Při volbách do obecních zastupitel-
stev budeme křížkovat. Podrobnosti o 
způsobu hlasování najdeme na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR.   -lko-
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Žďár získal moderní a prostornou 
pěší zónu, kde nechybí vzrostlé stro-
my. Novostavba bude oficiálně ote-
vřena v  září. 

V posledním prázdninovém týdnu 
sice ještě probíhalo drobné dolaďo-
vání, ale to Žďárákům nebránilo, aby 
se s pohodlnou promenádou rychle 
sžili. Dle ohlasů se jim líbí. 

Nyní se po krásných rovných 
komunikacích procházíme, jako by 
tu byly odjakživa. V zemi pod nimi 
jsou nově položeny moderní rozvo-
dy sítí. 

Rekonstrukce Nádražní ulice v úse-
ku pěší zóny, tedy od České poš-
ty k náměstí Republiky, začala loni 
v září vytrháváním starých obrubní-
ků a zemními pracemi. 

Prvním krokem rekonstrukce byla 
náročná výměna podzemních sítí, 
zejména vodovodu a kanalizace, za 
moderní rozvody. Takže ulici rozpá-
raly hluboké výkopy. S městem na 
obnově celé Nádražní ulice spolu-
pracuje Svaz vodovodů a kanalizací 
Źďársko. 

Dodavateli podzemní fáze obnovy 
Nádražní ulice byly firmy 1. Žďár-
ská Plynařská a Vodařská + Sdružení 
Sates Čechy z Telče.

Co se loni nestihlo do mrazů, muse-
lo počkat. Před zimou byly výkopy 
zahrnuty a ulice provizorně zprovoz-
něna. 

Díky příznivým klimatickým pod-
mínkám mohla rekonstrukce pokra-
čovat letos již od března a opět se 
kopalo. 

Kdo sem potřeboval, trpělivě cho-
dil po dřevěných lávkách či ušlapa-
ných pěšinkách. 

Jak letos na jaře informoval staros-
ta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), rekon-
strukce pěší zóny vyjde na necelých 
25 mil. Kč bez DPH a hotovo bude 
zhruba do poloviny srpna. 

Následovala fáze rekonstrukce 

povrchů. Tu prováděla firma SATES 
ČECHY s. r. o. Jako první byla opra-
vena levá strana směrem od pošty 
k náměstí, kde je chodník širší. Pak 
stavba přešla na protilehlou stranu 
ulice. 

Jednoho letního dne koukáme, a na 
staveništi se zelená řada vzrostlých 
stromů, kmeny obalené proti případ-
nému poškození. Hned to vypada-
lo veseleji. Lidé se zastavovali a dis-
kutovali, jaká očekávaná promenáda 
bude. 

A pak se objevily chodníky ze stejně 
velkých dlaždic jako v navazující části 

náměstí. Po všech těch provizorních 
blátivých cestičkách to byl luxus. 

Zrovna v největších vedrech dlaždi-
či zaklekli nad povrchy obslužné sil-
nice, před sebou nekonečné hroma-
dy žulových kostek k zapracování... 
Polovina srpna a je hotovo. 

„Čeká nás poslední kontrolní den a v 
následujícím období budeme přebírat 
stavbu. Kolaudace má být 6. září. Uli-
ce je hotová včetně mobiliáře, k dořeše-
ní jsou drobnosti,“ uvedla v posledním 
srpnovém týdnu pro ŽN mluvčí rad-
nice Blanka Sobolová.

Rekonstrukce celé Nádražní uli-

ce probíhá dle vítězného projektu 
z architektonické soutěže v r. 2017. 
Autorem je tým tvořený kancelá-
ří GRIMM Architekti ve spoluprá-
ci s Vladimírem Fialkou a Klárou 
Zahradníčkovou. 

Po předloňské opravě úseku od 
České pošty ke kruhového objez-
du „U Ivana“ a letošní rekonstrukci 
pěší zóny bude na řadě rekonstruk-
ce kruhové křižovatky a prostranství 
před nádražní halou. Celé Nádraž-
ní ulice v plném lesku bychom se 
mohli dočkat v roce 2027.   -lko-

TAK TENTO pohled už je historií. Zachycuje jedno časné letní ráno, kdy modernizace pěší zóny pokročila do fáze dláždění. 
Dnes již si po nové promenádě vykračujeme, jako by tu byla odjakživa.  Foto: Lenka Kopčáková

Na novou promenádu se lehce zvyká

Jak to bude se slibovanou promě-
nou bistra a umístěním hygienič-
tějších toalet v parku na Farských 
humnech?  To je častá otázka, kte-
rá zajímá zejména rodiny s dětmi. 

Právě ony do centrálního par-
ku míří nejčastěji. Návštěvníkům 
Farských humen chybí hlavně více 
toalet s možností umytí. Jedno WC 
v rohu parku během sezóny oprav-
du nestačí.

Loni radnice avizovala svůj záměr 
zařídit tu letos (2022) lodní kon-
tejner, kde by bylo bistro i potřeb-
né sociální zázemí. Začátkem 
letošního léta se ale městu nabídla 
jiná možnost, pro účely sociální-
ho zázemí daleko přijatelnější. To 
v objektu po bývalé sklářské huti 
Princ.

Jak na dotaz ŽN potvrzuje staros-
ta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), měs-
to skutečně budovu bývalé sklárny 
letos v červnu koupilo za částku 
6,5 milionu korun. Plány radnice 

jsou ale mnohem ambicióznější. 
V bývalé sklárně plánuje vybudo-
vat inovační centrum. 

„Zatím jsme ve fázi plánování a 
zpřesňování záměrů, zároveň zjišťu-
jeme možnosti financování projek-
tu pomocí dotací. Projekt bychom 
rádi koncipovali jako multifunkční. 
Uvažujeme o tzv. otevřených dílnách, 
sdílené kanceláři, kavárně a chráně-
ném bydlení,“ popisuje záměr sta-
rosta Mrkos. 

Veřejné toalety, které park potře-
buje, by mohly být právě zde.

„Otevřené dílny nebo také inovační 
centrum by nabídly veřejnosti mož-
nost práce s moderním vybavením, 
jako jsou 3D tiskárny, plotter nebo 
třeba šicí stroj, který lze naprogra-
movat,“ říká starosta.

Představu si dle jeho slov mohli 
Žďáráci udělat v kamionu FabLa-
bu, který před časem právě s tako-
vou mobilní dílnou zakotvil na 
žďárském náměstí. 

Sdílené kanceláře by měly sloužit 
lidem, kteří nepotřebují vlastní 
stálou kancelář, ale rádi by občas 
takové zázemí využili. 

„Multifunkčnost zahrnuje i komu-
nitní prostor pro kulturní, vzdělá-
vací a společenské akce. Prostě tak, 
aby prostor od rána do večera žil a 
sloužil obyvatelům a návštěvníkům 
města,“ uvádí starosta.

Dle jeho slov se již nyní na pro-
jektu otevřených digitálních i 
manuálních dílen angažují žďárské 
Gymnázium, SPŠ a VOŠ, stejně 
tak Kraj Vysočina, prostřednictvím 
radního pro školství a náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj. 

„Hodláme projekt propojit i se 
základními školami a Activem za 
účelem podpory technického vzdě-
lávání dětí a studentů. Takže pro-
jekt kvituje i podnikatelský sektor. 
Smyslem těchto dílen a ,laboratoří´, 
představujících tzv. inovační infra-
strukturu, je podnítit podnikavost 

a podnikání,“ vysvětluje Martin 
Mrkos. 

Ve Žďáře, coby městě s technic-
kou tradicí, žije dle starosty spous-
ta šikovných a vzdělaných lidí, 
kterým může inovační infrastruk-
tura pomoci s rozjezdem podniká-
ní nebo v jejich profesním či kari-
érním růstu. 

„Budova má strategickou polo-
hu, městotvorný charakter a jsem 
moc rád, že se nám ji podařilo zís-
kat. Nyní jsme ve fázi, kdy dáváme 
dohromady už konkrétní prostorové 
možnosti, co, kde a jak by mohlo v 
budově fungovat,“ uvádí Mrkos.

Zatímco jeden tým analyzuje 
dotační možnosti, kdy se nabízí i 
vícezdrojové dotační financová-
ní, další tým skládá dohromady 
funkční model, aby všechny zámě-
ry mohly existovat vedle sebe, byly 
finančně udržitelné a vzájemně se 
doplňovaly.

 -lko-

Ze sklárny bude inovační centrum 
i sociální zázemí pro Farčata
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Změny domovního řádu družstva
Shromáždění delegátů na svém zase-

dání dne 16. 6. 2022 mimo jiné projed-
nalo a schválilo změnu domovního řádu 
družstva. Požadavek na změnu vychází 
jednak z novely zák. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku a dále z rozhodnutí Nej-
vyššího soudu, podle kterého je třeba, 
aby se domovní řád stal součástí stanov 
družstva. Proto byl Domovní řád schvá-
len jako příloha č. 1 stanov družstva.

Níže vám uvádíme některé ze zásadních 
změn či doplňků platného domovního 
řádu s tím, že úplný text Domovního řádu 
je k dispozici na stránkách družstva www.
sbdzh.cz.

V článku 2. - Základní pojmy se mění 
odstavec 5 takto: 

5. Nájemcem družstevního bytu, resp. 
družstevního nebytového prostoru, se 
rozumí člen Družstva - fyzická osoba, 
která užívá družstevní byt, resp. družstev-
ní nebytový prostor, na základě nájemní 
smlouvy, kterou s ním uzavřel pronajíma-
tel - Družstvo. Práva a povinnosti, vyplý-
vající pro nájemce z tohoto domovního 
řádu a stanov Družstva, jakož i z domov-
ního řádu a stanov společenství vlastní-
ků daného domu, se ve stejném rozsahu 
vztahují také na osoby, které žijí s nájem-
cem ve společné domácnosti, popř. dal-
ší osoby které s ním v družstevním bytě 
bydlí, popřípadě družstevní byt, resp. 
družstevní nebytový prostor, užívají z titu-
lu podnájmu nebo z jiného právního titu-
lu či bez právního titulu; nájemce odpoví-
dá za dodržování uvedených povinností i 
ze strany těchto třetích osob a je povinen 
je bezodkladně, co jim umožnil družs-
tevní byt, resp. družstevní nebytový pro-
stor, užívat, je s těmito povinnostmi řádně 
seznámit, a to včetně i zvyklostí a zásad 
občanského soužití na domě. 

V článku 3 - Práva a povinnosti z 
nájmu družstevního bytu se mění tyto 
odstavce:

5. Nájemce je povinen řádně užívat 
družstevní byt, společné části domu a 
řádně užívat plnění, jejichž poskytování 
je spojeno s užíváním družstevního bytu. 
Nájemce je povinen dodržovat preventiv-
ní opatření k předcházení poruch a škod 
na majetku svém, Družstva a ostatních 
uživatelů bytů v domě zejm. nepřetěžovat 
elektrickou instalaci používáním nároč-
nějších spotřebičů, než připouští norma 
a umožňuje technický stav elektroinstala-
ce v družstevním bytu, používat elektric-
ké a plynové spotřebiče pouze v dobrém 
technickém stavu, se spolehlivými uzávě-
ry, pravidelně provádět jejich kontrolní 
prohlídky, revize dle platné právní úpra-
vy a průběžně kontrolovat těsnost spojů 
rozvodu plynu k zabránění úniku plynu a 
dále těsnost ventilů vodovodních baterií a 
klozetu k zabránění úniku vody.

8. Nájemce družstevního bytu nesmí 
provádět stavební úpravy ani jiné podstat-
né změny v družstevním bytě bez před-
chozího souhlasu družstva, a to ani na 
svůj náklad; není dovoleno provádět tako-
vé opravy či úpravy družstevního bytu či 
technického zařízení v něm se nacházejí-
cím či na společných částech určených k 
výlučnému užívání, jimiž by byl měněn 
vzhled domu, ovlivněna statika nebo jinak 
ovlivněna funkčnost technického zařízení 
domu (zejm. rozvody plynu, vody, elek-
třiny, tepla, vzduchotechniky, domácího 
telefonu, výtahu, společné televizní anté-
ny apod.). Je-li podle zvláštních předpisů 
k takové stavební úpravě nebo jiné změně 
třeba také stavebního souhlasu či ohlášení 

stavebnímu úřadu či souhlasu jiného orgá-
nu, musí si je nájemce družstevního bytu 
na vlastní náklady také zajistit. Družstvo 
může nařídit, aby stavební úpravy či jiné 
změny provedené bez jeho souhlasu nebo 
v rozporu s vydaným stavebním souhla-
sem či ohlášením či souhlasy jiných orgá-
nů byly ve stanovené lhůtě odstraněny a 
družstevní byt byl uveden do původního 
stavu. 

9. Před započetím stavebních úprav či 
jiných změn družstevního bytu je nájemce 
povinen nejméně 7 (sedmi) kalendářních 
dnů předem oznámit Družstvu a ostatním 
uživatelům bytů v domě na vývěskách ve 
všech vchodech v domě popis stavebních 
či jiných úprav, právní titul k jejích prove-
dení a termín započetí a ukončení prací. 
Při provádění oprav a údržby v družstev-
ním bytě, které si nájemce v souladu se 
stanovami zajišťuje sám a na vlastní nákla-
dy, je povinen je provádět, resp. zajis-
tit provádění prací v souladu s platnými 
předpisy a normami. Dojde-li těmito pra-
cemi nebo v důsledku nich ke vzniku ško-
dy na majetku Družstva nebo ostatních 
nájemců či uživatelů bytů anebo ke škodě 
na zdraví osob, nese za ně nájemce plnou 
zodpovědnost a je povinen bezodkladně 
odstranit škodu uvedením do původního 
stavu či ji nahradit v penězích. Nájemce 
družstevního bytu je dále po dobu pro-
vádění prací každodenně provádět úklid 
společných částí zejm. schodiště, zábra-
dlí, podest, chodeb, vstupních dveří do 
domu či bytů, výtahu, oken, společných 
lodžií, balkónů a teras, které budou dotče-
ny pronikajícími imisemi zejm. prachem, 
sutí apod.

V článku 5 - Užívání společných čás-
tí (prostorů a zařízení) domu se mění 
odstavec 5 takto:

5. Vstup na střechy domů a do místností 
s technickým zařízením (předávací stani-
ce tepla, strojovna výtahu apod.) je povo-
len pouze oprávněným osobám; jiným 
osobám je vstup na střechu a do uvede-
ných prostor zakázán.

V článku 8 - Vyvěšování a vykládání věcí 
se mění odstavec 4 takto:

4. Pro instalaci technických zařízení 
(televizní anténa, klimatizační či rekuper-
ační jednotka, venkovní žaluzie a jejich 
svody, sušáky na prádlo apod.), reklam-
ních štítů či nápisů anebo jiných kon-
strukcí připevněných na fasádě domu či 
na společných částech určených k výluč-
nému užívání, je třeba předchozího 
písemného souhlasu Družstva, resp. spo-
lečenství vlastníků jednotek.

V článku 11 - Klid v domě se mění 
odstavec 1 takto:

1. Nájemce družstevního bytu je povi-
nen jej užívat v souladu s dobrými mravy 
tak, aby v průběhu celého dne neobtěžo-
val ostatní uživatele bytů v domě proni-
káním imisí v míře nepřiměřené místním 
poměrům a podstatně omezující obvyklé 
užívání ostatních bytů zejm. hlukem (kři-
kem, ranami, hlukem od cvičebních zaří-
zení a pomůcek, použitím audio-vizuální 
techniky, elektrických přístrojů apod.), 
odpadem, kouřem, prachem, plynem, 
pachem, světlem, stínem, otřesy či jinými 
podobnými účinky (imisemi).

V článku 12 - Závěrečná ustanovení 
se mění tyto odstavce:

1. Porušení některých povinností, 
vyplývajících z tohoto Domovního řádu, 
jsou sankciována smluvními pokuta-

ZELENÁ HORA, stavební bytové 
družstvo, jakožto smluvní správce spole-
čenství vlastníků (dále jen SV), zahájilo 
přípravu pravidelných podzimních zase-
dání shromáždění společenství vlastní-
ků, která by měla proběhnout v měsících 
říjnu a listopadu letošního roku. 

Zasedání budou svolána stejným způ-
sobem, jak tomu bylo v minulých letech, 
a to do prostor, které se nám pro účely 
těchto zasedání podaří zajistit. Zástupci 
domů budou na počátku září informo-
váni o termínu a navrženém programu 
zasedání. V případě uplynutí funkčního 
období statutárního orgánu SV budou 
také zástupci upozorněni na tuto sku-
tečnost, včetně nutnosti sestavení kan-
didátky ještě před konáním zasedání 
shromáždění SV a případně i přípravy 
změny stanov SV při změně typu statu-
tárního orgánu SV. Předpokládáme, že 
by se tato zasedání shromáždění SV měla 
řídit tímto programem:

1. Zahájení, informace o usnášení-
schopnosti, volba předsedajícího zasedá-
ní, jmenování zapisovatele, projednání a 
schválení programu

2. Zpráva o činnosti statutárního orgá-
nu SV, o správě domu a o výsledku hos-
podaření SV za rok 2021, včetně pro-
jednání a schválení účetní závěrky SV a 
vypořádání výsledku hospodaření za rok 
2021

3. Zpráva o činnosti správce za rok 
2021

4. Projednání a schválení změny 
domovního řádu společenství vlastníků

5. Projednání a schválení změny směr-
nice o službách /v případě že bude 
schválena novela zák. 67/2013 Sb./

6. Volba členů statutárního orgánu, 
příp. kontrolního orgánu /pouze u něk-
terých domů /

7. Projednání a schválení smlouvy o 
výkonu funkce předsedy spol. vl. /pouze 
u některých domů/

8. Projednání a schválení plánu údržby, 
oprav a stavebních úprav na rok 2022, 
jejich nákladů a způsobu financování vč. 
případného udělení předchozího souhla-
su s přijetím úvěru, a způsobu rozúčto-
vání nákladů na jednotlivé vlastníky jed-
notek

9. Projednání a schválení rozpočtu 
domu na rok 2023 včetně schválení cel-
kové výše příspěvků vlastníků jednotek 
na náklady spojené se správou domu a 
pozemku a záloh na úhrady služeb, včet-
ně schválení druhu služeb a způsobu 
rozúčtování jejich nákladů na jednotlivé 

vlastníky jednotek 
10. Projednání a schválení výše odmě-

ny členům statutárního orgánu SV a 
nákladů ročního paušálu na telefon

11. Různé
12. Usnesení
13. Závěr
V rámci jednání se statutárními orgány 

a zástupci společenství vlastníků bude 
tento program upřesněn a popřípadě i 
doplněn dle jejich požadavku.

Zasedání shromáždění SV budou svo-
lávána písemnou pozvánkou doručova-
nou do listovní schránky na adresu jed-
notky vlastníka, respektive zmocněného 
spoluvlastníka jednotky, popřípadě poš-
tou na jinou doručovací adresu sděle-
nou vlastníkem jednotky a vedenou v 
seznamu členů SV, anebo elektronicky 
těm vlastníků jednotek, kteří již vyslovi-
li písemný souhlas s touto formou doru-
čování. Pokud by se vlastník nemohl 
osobně zúčastnit shromáždění SV, může 
využít plné moci uvedené na zadní straně 
pozvánky a zmocnit k účasti na zasedání 
shromáždění SV někoho jiného (jiného 
vlastníka, manžela, respektive manžel-
ku nebo i jinou osobu, které důvěřuje) 
a tím zajistit dostatečnou účast na zase-
dání shromáždění SV. Součástí pozván-
ky bude i odvolávka na to, kde budou 
k nahlédnutí podkladové materiály v 
písemné podobě. Pokud se s materiály 
předem seznámíte a budete mít zájem o 
vysvětlení či doplnění projednávaných 
listin, bude možné se obrátit ještě před 
konáním zasedání shromáždění SV na 
své statutární orgány anebo na družstvo 
telefonicky či e-mailem se svými podně-
ty či připomínkami, tak, aby bylo možné 
vaše podněty či připomínky buď předem 
s Vámi projednat, anebo na ně reagovat 
na zasedání shromáždění SV. 

Závěrem je třeba zdůraznit význam 
svolávaného zasedání společenství vlast-
níků a vyzvat jednotlivé vlastníky k 
aktivní účasti na něm. V případě, že se 
nemůžete zúčastnit osobně, zmocněte 
třetí osobu k tomu, aby Vás zastoupila 
na zasedání, a zajistěte tak, aby svolané 
zasedání shromáždění SV bylo schopno 
se usnášet. Nebude-li zasedání usnášení-
schopné, nebude možno rozhodnout 
o předložených návrzích a bude nutno 
konat náhradní zasedání či zajistit rozho-
dování shromáždění SV mimo zasedá-
ní, což si vyžádá zbytečné další časové i 
finanční náklady.

 Ing. Zdeněk Štursa 
 předseda představenstva

mi uvedenými ve stanovách Družstva; 
nájemce družstevního bytu je povinen 
se stanovami seznámit v sídle Družstva 
nebo na webových stránkách družstva: 
www.sbdzh.cz.  

2. Tímto Domovním řádem ne-
jsou dotčena práva a povinnosti včetně 
sankčních ujednání, vyplývající z jiných 
právních předpisů či stanov, vnitřních 
předpisů zejm. domovních řádů, či roz-
hodnutí orgánů společenství vlastníků 
jednotek coby osoby odpovědné za sprá-
vu jednotlivých domů a pozemků, které 
jsou povinni dodržovat i nájemci družs-
tevních bytů či uživatelé těchto bytů v 
domě a jsou povinni se s nimi sezná-
mit v sídle Družstva nebo na webových 
stránkách družstva: www.sbdzh.cz ane-
bo v sídle společenství vlastníků daného 

domu nebo na portále: www.poschodech.
cz. V případě odlišného stanovení rozsa-
hu povinností, lhůt či sankčních ujedná-
ní tímto Domovním řádem a domovním 
řádem přijatým společenstvím vlastníků 
jednotek konkrétního domu, bude před-
nostně postupováno dle domovního řádu 
s přísnější úpravou povinností, lhůt či 
sankčních ujednání. 

Pokud jde o společenství vlastníků a jiná 
bytová družstva ve správě, bude připraven 
návrh na změnu a doplnění Domovní-
ho řádu ve stejném rozsahu na podzimní 
zasedání společenství vlastníků či člen-
ských schůzí jiných bytových družstev.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

Podzimní shromáždění společenství vlastníků
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Školní zvonek 1. září vrá-
til žáky do reality. Školní rok 
2022/2023 právě začal. Na 
jeho prahu ředitelé základních 
škol odpovídají na společné 
otázky ŽN. 
� Lenka Kopčáková

Ptáme se:
� 1) Jak se vám podařilo popa-

sovat se situací v tak mimořádném 
režimu minulého školního roku?

� 2) Do škol od 1. září nastoupí i 
řádně zapsaní ukrajinští žáci. Je pro 
finanční provoz škol lepší, že jsou 
již žáci zapsáni a vedeni v obvyklém 
systému?

� 3) Kolik ukrajinských prvňáčků 
zapsala vaše škola a bude od 1. září 
jejich výuka probíhat v oddělených 

třídách, nebo společně s českými 
prvňáčky?

� 4) Kolik se u vás zapsalo čes-
kých prvňáčků? 

� 5) Co ukrajinští žáci vyšších 
ročníků, kteří se loni na vaší škole 
zaklimatizovali a popř. absolvovali 
výuku českého jazyka – budou již 
zařazeni do běžných tříd?

� 6) Co podle vašich zkušenos-
tí ukrajinští žáci potřebují ve škole 
nejvíce?

� 7) Raději počítejme s podzim-
ním nástupem koronaviru. Je vaše 
škola připravena na možné varian-
ty? 

Čím dle vašich zkušeností žá-
ci během distanční nebo covidem 
ovlivněné výuky nejvíce trpěli a je 
možné tomu předejít?

Ředitelé škol doufají v normální rok

1) Všechny školy jsou již delší dobu 
vystavovány novým zkouškám a 
výzvám. Během distanční výuky z 
důvodu šířícího se covidu byla na naší 
škole otevřena třída pro děti zdravotní-
ků a dalších zaměstnanců nezbytných 
pro chod státu v době krize. 

Dnes, kdy přichází více dětí z Ukraji-
ny, jsou zahraniční žáci soustředěni do 
dvou žďárských škol, my řešíme pouze 
individuální situace. 

2) Zmíněný systém financování by 
mohl být dobrý za předpokladu, že 
nebude během roku docházet k vel-
kým změnám v počtech žáků ve tří-
dách. Předvídatelnost a rovnováha by 
se mohla zachovávat díky funkčnímu 
systému nastaveném městem a díky 
koordinaci mezi školami. 

3) Nezapsali jsme do 1. tříd žádného 
žáka.

 
4) 95 dětí.
5) Máme pouze individuální přípa-

dy ve třídách a začlenění probíhá pod-
le očekávání. To znamená, že u nás 
funguje systém a přístupy pedagogů 

vyzkoušené na žácích, kteří k nám při-
šli z Anglie, Portugalska, Vietnamu či 
Polska. Snažíme se je stále zdokonalo-
vat.

6) Velmi důležitá je motivace k učení 
se českému jazyku. Čím dříve se děti 
dorozumí, tím dříve si najdou kamará-
dy, začlení se do kolektivu třídy a také 
se posunou dál ve výuce.

7) Samozřejmě jsme již zoceleni a 
více připraveni. Vzhledem k větší odol-
nosti populace vůči nemoci díky očko-
vání nebo prodělání nemoci předpo-
kládáme, že již k plošnému zavírání 
škol nedojde. Děti tak nebudou trpět 
hlavně ztrátou osobních vazeb s kama-
rády i pedagogy.

1) Školy obecně za všech situací 
musely zajistit výuku a další náležitosti 
(testování, udržení ucelených skupin, 
zvýšená hygienická opatření). V této 
situaci velmi záleží na přístupu a spo-
lupráci rodičů. Školy si opatření nevy-
mýšlely, pouze je realizovaly. 

Ale nebylo to tak náročné jako v 
letech minulých, v karanténě zůstávaly 
pouze určité třídy po jistou dobu, a ne 
celá škola po celé měsíce jako v letech 
minulých. Od druhého pololetí jsme 
se již vraceli do normálního režimu, 
např. účast na soutěžích i sportovních, 
školní exkurze a výlety, společné akce 
atd.

2) 3) 5) 6) Nemáme zapsány žádné 
nové ukrajinské žáky. 

4) K zápisu se dostavilo 58 budou-
cích prvňáčků, u 11 z nich rodiče 
požádali o odklad školní docházky.

7) Jsme připraveni na různé varianty. 
Doufám, že nebude “hromadné“ zaví-
rání škol. Distanční výuka je náhradní, 
dle mého názoru neplnohodnotnou 
formou výuky. Myslím si, že jsme to 
zvládli v rozsahu, který jsme si stano-
vili. 

Velkým problémem, kromě omezené 
výuky, jsou i narušené sociální vazby 
- dodržování denního režimu, osobní 
kontakty mezi žáky a žáky a učiteli. 

A také očekávání rodičů jsou rozdíl-
ná. Někdo by preferoval online výu-
ku jako při běžném vyučování, někdo 
zase malý počet online hodin (připo-
jení více dětí).

1) Vládní opatření v minulém škol-
ním roce již školy plošně neuzavřela, 
děti se jen plošně testovaly. V tomto 
ohledu byla situace oproti minulým 
rokům výrazně jednodušší. 

Všichni se těšili, že školství bude 
konečně fungovat v normálním 
režimu. S nástupem ukrajinských 
dětí do škol se však situace změnila. 
Pro všechny to byla nová zkušenost. 

V průběhu roku jsme přijali k 
základnímu vzdělávání 32 ukrajin-
ských dětí a 3 děti do třídy příprav-
né. Učitelé i žáci se potýkali s jazyko-
vou bariérou. Velice nám pomohla 
ukrajinská paní učitelka, která žáky 
učila a zároveň se stala jejich koordi-
nátorkou. 

I přesto, že to bylo velmi náročné 
období, jsme tuto situaci zvládli na 
jedničku. Velké díky patří kolegům, 
kteří pečovali o ukrajinské žáky a 
pomáhali jim s adaptací. V mnoha 
případech vznikly silné sociální vaz-
by mezi ukrajinskými žáky a žáky 
českými. 

2) Z hlediska systému financování 
je pro školu vždy lepší, když jsou žá-
ci zapsáni do školní matriky.

3) Do 1. třídy jsme zapsali tři ukra-
jinské žáky a jednoho žáka do pří-
pravné třídy. Tento stav ale určitě 
není konečný.

Žáci se budou vzdělávat v běž-
ných třídách společně s prvňáčky. U 
těchto žáků zvažujeme pouze posílit 
hodiny českého jazyka.

4) K zápisu se dostavilo 35 budou-
cích prvňáčků. Do 1. třídy nastou-
pí 29 dětí. V letošním školním roce 

otevřeme dvě první třídy a jednu tří-
du přípravnou. 

5) Žáci vyšších ročníků budou 
zařazeni do běžných tříd. Zvažujeme 
u nově příchozích žáků posílit výuku 
českého jazyka, tak jak tomu bylo v 
roce minulém.

6) Vzhledem k tomu, že žáci vstu-
pují do cizího prostředí, je důležitý 
milý a přátelský přístup pro lepší 
adaptaci.

Pro usnadnění příchodu a pozdě-
ji adaptace ukrajinských dětí a žáků 
naše škola využila ukrajinsky mlu-
vící paní učitelku a 1 x týdně služby 
externího psychologa pro psycholo-
gickou podporu žáků. 

7) Distanční výuka je náročněj-
ší nejen pro děti a rodiče, ale i pro 
samotné učitele. Pevně věříme, že 
nedojde k uzavření školy, jak tomu 
bylo v minulých letech. 

Přesto jsme na formu distančního 
vzdělávání připraveni. Začátek škol-
ního roku věnujeme kontrole tech-
nického stavu vybavení, přípravě 
techniky k zapůjčení žákům, kont-
role přístupu do prostředí Microsoft 
Teams...

V období uzavření školy nejvíce 
žákům chyběl sociální kontakt s uči-
telem při výuce a sociální kontakt s 
dětmi navzájem.

1) Oproti předchozímu školnímu 
roku, kdy byly školy uzavřeny a výuka 
vedena distančně, byla situace v loň-
ském školním roce již lepší. Školy byly 
ale nuceny i nadále zajišťovat stanove-
ná hygienická opatření, provádět tes-
tování. 

K plošnému uzavírání škol již nedo-
šlo, avšak z důvodu častých karantén 
jednotlivých žáků/tříd převažovala 
tzv. „hybridní“ výuka, která spočívala 
v kombinaci výuky distanční a prezen-
ční.

2) Pro provoz škol je z hlediska orga-
nizačního a finančního plánování vždy 
nejlepší standardní řešení - tedy pokud 
se žáci řádně zapíší a navštěvují pre-
zenčně školu. Finanční náklady spoje-
né se vznikem tříd pro ukrajinské žáky 
byly kryty příspěvkem z MŠMT vyplá-
ceného prostřednictvím Kraje Vysoči-
na.

3) Naše základní škola má řádně 
zapsáno ke školní docházce pět ukra-
jinských prvňáčků, kteří budou umístě-
ni ve třídách společně s českými dětmi.

4) Do prvních tříd je zapsáno 74 
dětí, u části dětí bylo jejich zákonný-

mi zástupci požádáno o odklad školní 
docházky.

5) Ukrajinští žáci se budou v tom-
to školním roce vzdělávat společně se 
svými českými spolužáky v běžných 
třídách. Navíc bude pokračovat výu-
ka češtiny, určená pro všechny žáky – 
cizince.

6) V každé obtížné životní situaci je 
třeba poskytnout dětem čas na zvlád-
nutí všeho nového a zejména vstřícný 
přístup.

7) Naše škola je na základě předcho-
zích zkušeností připravená na zvlád-
nutí různých situací spojených s koro-
navirem. Pevně věřím, že již nedojde 
k plošnému uzavírání škol, pro rozvoj 
dětí je velmi důležitý i sociální kontakt 
s vrstevníky a učiteli.

Převažovala „hybridní“ výuka

Jsme zoceleni a připraveni

Počítáme s variantami

Ukrajinští žáci v běžných třídách

Mgr. Ivan Vítek,
ZŠ Palachova 35

Mgr. Miroslav 
Kadlec,
ZŠ Komenského 2

Mgr. Bohumila
Počtová, 
ZŠ Komenského 6

PaedDr. Jaroslav
Ptáček,
ZŠ Švermova 4
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Na úvod bych vás rád požádal, zda 
byste nám o sobě mohli něco prozra-
dit. Zároveň by mě zajímalo, čeho si 
na sobě nejvíce ceníte a co byste rádi 
v životě dokázali?

Lenka: Od dětství mě provází velká 
vášeň k historii, takže jsem se stala his-
toričkou, učitelkou, průvodkyní a lek-
torkou přednášek. Co si na sobě nejvíc 
cením, je otázka spíše pro moje okolí. 
Ale vždy jsem si zakládala na upřímnos-
ti, na zásadě neslibovat nesplnitelné. 
Mám vůli dotáhnout věci do konce a 
nadchnout pro své nápady další. Mým 
cílem je rozvoj kultury, školství a turis-
tického ruchu. Vedle profesního života 
je pro mě vždy na prvním místě moje 
rodina a přátelé. S manželem máme 
krásný vztah a je mi parťákem do všech 
životních situací. 

Honza: Od malička žiji ve Žďáře. 
Jako dítě jsem závodně plaval a pak 
hrál košíkovou. Od 15ti let jsem chodil 
na letiště a lítal na větroních. Po taneč-
ních jsem začal tancovat a založili jsme 
taneční skupinu Smyk. Zde jsem poznal 
svoji manželku Věru, se kterou tančím 
na parketu i životem již 30 let. Mnoho 
let jsme reprezentovali ČR v kategorii 
Seniorů a s latinskoamerickou formací 
jsme byli dvakrát na Mistrovství světa. 
Miluji hory, lyžování a rád cestuji. Pro-
fesí jsem dětský lékař a kardiolog. Pra-
cuji jak na venkovském obvodě, tak v 
nemocnici. Od roku 2007 jsem členem 
ODS. Jsem dlouholetým žďárským 
zastupitelem. Zajímat se o věci veřejné 
je v demokratické společnosti povin-
ností každého. Nejvíce si cením šťast-
né rodiny. Doufám, že jsem dobrým 
příkladem našim dvěma dcerám, které 
chci do života dobře připravit.

Letos kandiduje ODS a TOP 09 
společně. Co vás k tomuto spojenec-
tví vedlo? Je to podle vás dobrá zprá-
va pro voliče?

Honza: Schopnost domluvit se, spo-
lupracovat a vyřešit problémy společně 
je v politice velmi důležitá. Pokud to je 
možné na celostátní úrovni jako SPO-
LU, chceme také i ve Žďáře úzce spolu-
pracovat jako SPOLEČNĚ. Názorově 
jsme si velice blízcí a tříštění sil mi při-
padá zbytečné.

Lenka: V historii vždy platilo, že spo-
jenectví je víc než cesta jednotlivce. Asi 
by bylo trochu klišé připomínat příběh 
tří prutů Svatoplukových - tři bratři, 
které společně nikdo nezlomí. Po loň-
ském zapojení v rámci voleb do posla-
necké sněmovny vím, že spolupráce je 
základ.

Teď tak trochu otázka na tělo. 
Považujete Žďár za dobré místo pro 

život? Čeho si na něm nejvíce ceníte a 
co by se naopak dalo zlepšit?

Lenka:
Žďár je skvělé místo pro život, pro-

to jsem sem přivedla i svého manžela z 
Brna. Jsme uprostřed dechberoucí pří-
rody a obklopeni jedinečnými památ-
kami, na pomezí mezi Prahou a Brnem. 
Mělo by se zapracovat na dopravě, pra-
covních příležitostech a bydlení.  

Honza:
Žďár je velmi dobrá adresa. Atraktivi-

tu mu dodává jeho umístění v přírodě, 
dobré klima, kvalitní mateřské, základní 
a střední školy. Žďár je město kulturní 
i město sportu. Jsme městem s historií, 
genius loci Zelené hory je neopakova-
telný. Nejvíce si však cením lidí, kteří zde 
žijí a bydlí, ti dělají naše město městem, 
ti jej dělají městem pro budoucnost.

Dobrý komunální politik by měl 
mít přehled o problémech svých 

sousedů i města. Co tedy podle koa-
lice SPOLEČNĚ Žďáráky nejvíce 
trápí a dalo by se s tím na radnici ně-
co dělat?

Honza:  
Nejdůležitější je dostatek pracovních 

příležitostí, a to i pro odborníky. To pro-
to, aby se sem lidé po škole vraceli. S tím 
souvisí i rozvoj bydlení. To musí být naší 
prioritou. Důležitá jsou chytrá řešení v 
dopravě, která odlehčí městskému cen-
tru. Palčivou otázku dne jsou energie. Je 
třeba dát zelenou novým technologiím a 
diverzifikovat její zdroje.

Lenka: Základem řešení problémů je 
vždy komunikace. Politik by měl více 
naslouchat svému okolí než mluvit. O 
to se dlouhodobě snažím. Jako nejpal-
čivější starosti Žďáráků vnímám dopra-
vu, málo kvalifikovaných pracovních 
nabídek a bydlení. Pro někoho mož-
ná maličkost, ale také zlepšení kulturní 
nabídky, která ve srovnání s okolními 
městy pokulhává. 

Na závěr by mě zajímalo, co bys-
te chtěli Žďárákům sami za sebe do 
nadcházejících let slíbit?

Lenka: Mohu slíbit velké nadšení, 
pracovní nasazení a snahu nenechat se 
odradit, že něco zdánlivě nejde. Ráda 
bych posunula město v oblasti kultury, 
turistického ruchu, oživení centra. Také 
bych si přála, aby bylo ve vedení města 
více nasloucháno ženám.

Honza: Rád bych prosazoval řeše-
ní, která Žďár posunou dále. Budu se 
dále řídit zdravým selským rozumem, 
svými zkušenostmi i radami chytřej-
ších. Moderní Žďár musí být dále super 
adresou.

 (PI-z09-odsM)

V komunálních volbách 
nemáte jeden, ale 27 hlasů

Jedním křížkem nahoře označte 
celou kandidátku 

Když na hlasovacím lístku 
označíte pouze jednoho 
kandidáta, dáváte mu 
pouze jeden hlas.

Když naopak označíte celou 
kandidátku, na které je Váš 
oblíbený kandidát, je to jako 
byste mu dali 27 hlasů.

JEDEN HLAS NESTAČÍ

MUDr. Jan MokříšMgr. Lenka Šimo

  PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

  16:50 VÝSTŘEL Z DĚLA 

  19:00 TANEČNÍ LEKCE
  18:00 TANČÍRNA PRO DĚTI

  17:00 TANEČNÍ LEKCE

  PRO DOSPĚLÉ

  20:00 TANČÍRNA

      SKÁKACÍ HRAD

  21:00 OHŇOVÁ SHOW

      ATRAKCE PRO DĚTI

  ZVOU VÁS 

  LENKA ŠIMO A JAN MOKŘÍŠ

   TANČÍRNA
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  NEDĚLE 18. 9. 2022 

  OD 16:00 DO 21:00

  DOLEŽALOVO NÁMĚSTÍ (PŘED DIVADLEM)

Žďár nad Sázavou - dobrá adresa
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Rozsvítíme 

a zahřejeme ŽĎÁR
� Zajistíme dostupné energie pro 

Žďáráky
� Zaručíme teplo z horkovodu za při-

jatelné ceny
� Naše odpady jsou již zaplacenou 

energií. Pojďme se bavit o jejich hospo-
dárném využití

� Smysluplným nakládáním s odpady 
udržíme nízkou cenu za poplatky

� Chytře využijeme energie z foto-
voltaických elektráren na městských 
budovách 

� Finančně podpoříme fotovoltaické 
systémy pro bytové domy

� Vyměníme veřejné osvětlení za eko-
logické a tím tak uspoříme finanční pro-
středky 

� Dáme nové veřejné osvětlení do 
míst, kde chybí. Zejména na cyklostezky 

Osvěžíme ŽĎÁR
� Dáme druhý život použitým věcem. 

Vybudujeme skutečné RE-USE centrum 
(bazar)

� Zastavili jsme růst ceny vodného a 
stočného a tuto cenu udržíme 

� Zavedeme MHD jako ekologickou 
dopravu zdarma, chceme méně aut v uli-
cích

� Vybudujeme kanalizaci a optické 
sítě v Mělkovicích, Radoníně, Stržanově 
a Veselíčku

� Nechceme Žďárákům brát jejich 
zahrádky. Záchrana zahrádek má smysl 

� Nechceme rozpálené město. Bude-
me pokračovat ve výsadbě stromů v uli-
cích města 

� Postavíme Žďárákům koupaliště
� Přivedeme více vody do veřejné-

ho prostoru, dáme do něj mlžítka, pítka 
s pitnou vodou

� Umístíme do parků tůně nebo jezír-
ka 

� Oddělíme dešťovou vodu od splaš-
kové a svedeme ji do naší řeky Sázavy 

� Chceme čisté chodníky. Postavíme 
dostupné stojany s pytlíky na psí exkre-
menty

� Doplníme chybějící odpadkové 
koše 

� Vybudujeme psí hřiště pro bezpeč-
né hraní našich čtyřnohých přátel 

Zprůjezdníme 
a zprůchodníme ŽĎÁR

� Vyřešíme dopravní chaos před ško-
lami a školkami a tím zvýšíme bezpeč-
nost našich dětí

� Zavedeme školní autobus
� Propojíme každou část města cyklo-

stezkami včetně Mělkovic a Veselíčka
� Každé nové parkovací místo je dob-

ré. Máme plán, jak vybudovat desítky 
nových parkovacích míst, a to nejenom 
na sídlištích 

� Dostavíme chybějící chodníky a 
přechody, například v ulici Sázavská, na 
křižovatce u Františka v jednosměrce, 
v ulici Bezručova na konci cyklostezky, 
z centrálního parkoviště k Lidlu a další

� Prosadíme novodobé řešení obchva-
tu města bez zbytečného zabírání využí-
vaného území

� Zavedeme MHD do všech místních 
částí

� Městskou policii chceme v ulicích, 
podpoříme navýšení počtu strážníků

 Dostavíme ŽĎÁR
� Odstartujeme výstavbu nájemního a 

družstevního bydlení 
� Postavíme byty pro klidné staří 
� Obnovíme zpustlý park Na hradech 

včetně hřiště a sportoviště pro všechny 
generace 

� Dáme příjemnou tvář prostoru na 
Věžičce

� Naši hasiči si zaslouží nové hasičské 
zázemí. Pojďte nám ho pomoci postavit!  

� Vrátíme lesk zašlému náměstí na 
Stalingradě

� Budeme pokračovat v obnově dět-

ských hřišť 
� Chceme v našem městě záchrannou 

stanici pro zvířata
� Chceme přírodní učebnu pro děti a 

mládež
� Pro místní podnikatele připravíme 

další průmyslovou zónu pro jejich růst 
� Chceme, aby dostupné bydlení bylo 

samozřejmostí

Uzdravíme ŽĎÁR 
� Přivedeme nové zubaře do našeho 

města. Mít zubaře není luxus, zubař je 
základ 

� Zajistíme lepší zdravotní péči a při-
vedeme do města lékařské obory, které 
ve městě nejsou – například dětský psy-
chiatr a dětské speciální obory

� Vybudujeme po celém městě bezba-
riérové trasy

� Pohlídáme, aby se neznečišťovalo 
ovzduší ve městě, chceme menší emise 
z lokálních zdrojů

� Budeme prosazovat zrychlení cesty 
ze Žďáru do naší nemocnice v Novém 
Městě

� Doplníme Relaxační centrum o 
lázeňské služby

� Podpoříme všechny aktivity smě-
rem ke zdravému životu v městě

Spojíme ŽĎÁR
� Zapojíme celou rodinu do akcí typu 

Babi/dědo, vyprávěj. Rodina je nejdů-
ležitější. Záleží nám na rodinné souná-
ležitosti

� Podpoříme projekty na podporu 
mezigeneračního setkávání, například 
Rok na zahrádce.

� Podpoříme komnitní život ve městě 
i v místních částech, například Nejkrás-
nější zahrádka, Kolik ovocných stromů 
vysázíš?, Máš už u domu jezírko?

� Staň se součástí svého společen-
ství. Podpoříme například pořádání 
všech slavností, například církevní svát-
ky, pouť, sousedské slavnosti, drakiádu, 

čarodějnice
� Podpoříme výstavbu seniorských 

komunitních bytů
� Budeme usilovat o větší propojenost 

mezi lidmi, abychom byli všichni hrdými 
Žďáráky

Zpříjemníme ŽĎÁR
� Naše město se stane nejlepším mís-

tem pro život díky podpoře místních 
podnikatelů, kvalitních škol a skvělého 
zázemí, jako jsou dobře udržované parky 

� V maximální možné míře podpoří-
me naše příspěvkovky,  které se zabývají 
volným časem, sportem a kulturou

� Nebude třeba chodit na úřad. 
Komunikaci s městem zvládnete 
z pohodlí vlastního domova přes chytré 
webové stránky města 

� Vybudujeme dostupné nabíječky 
pro mobily, elektrokola a elektroauta 

� Chceme zdravé, chytré a zelené 
město

Rozhýbeme ŽĎÁR 
� Vše zdražuje, proto navýšíme pod-

poru sportu, volnočasových aktivit a 
kultury

� Vyhlásíme dotační programy na 
podporu trenérů dětí a mládeže

� Budeme pokračovat v opravách 
sportovišť 

� Zateplíme zimní stadion pro celo-
roční využití

� Zavedeme Žďárský den sportu pro 
všechny sportovní kluby 

� Veřejný prostor obohatíme o wor-
kout hřiště s posilovacími prvky, ping 
pong stoly, stolky se šachy

� Budeme prosazovat více sportov-
ních soutěží ve veřejném prostoru, 
například Den s basketem, Den s hoke-
jem, Den s koňmi

� Na více dětských hřišť umístíme 
výpůjční bedny (např. Farčata, Purkyňo-
va, park u Ivana)

1)Zlepšení dopravy. Poda-
řilo se nám postavit přibližně 
250 nových parkovacích míst. 
Postavili jsme nové cyklostez-
ky do Stržanova, na Klafar přes 
Sázavu, na Farčata a další. Pro-
pojení silnic Brněnská – Jihlav-
ská je zahájeno demoličními 
pracemi. 

Bohužel na obchvatu města 
je ještě hodně práce, zejména s 
jeho smysluplným umístěním 
bez zbytečné likvidace zahrá-
dek. Na propojení naší dopra-
vy směr Brno pracujeme. 

2)Obnovení vlastních 
technických služeb. Ze splně-
ní tohoto slibu máme velkou 
radost. Odkoupili jsme zby-
lé akcie jediné městské spo-
lečnosti SATT a.s. a obnovili 
městské technické služby, které 
znatelně zlepšují život v našem 
městě.

 
3)Dostupné bydlení pro 

všechny. Přes velmi složitou 
situaci na stavebním trhu se 
dokončují na Klafaru byto-
vé domy. Do jednoho roku 
započne výstavba bytů pod 

taktovkou města. 
Jsou připraveny parcely pro 

nové řadové domy, které se v 
září začnou prodávat. Usilu-
jeme o navýšení a zkvalitnění 
bytů pro seniory. První vlaš-
tovkou budou nové lodžie na 
domech s pečovatelskou služ-
bou na Libušíně. 

4)Udržení dostupné a kva-
litní vody. Po dvaceti letech 
jsme zastavili cenový růst vod-
ného a stočného. Povedlo se 
převést regionální čistírnu do 
společného majetku Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
a tím jsme Žďáru ušetřili přes 
100 milionů, které by musely 
být vynaloženy na její intenzi-
fikaci.

 
5)Kvalitní životní prostře-

dí. Máme čistší vodu v naší 
řece Sázavě, zlepšili jsme péči 
o rybníky, vysázeli jsme vel-
ké množství stromů do ulic, 
kde dříve stromy nebylo mož-
né umístit, obnovili jsme staré 
aleje podél cest. Máme studii 
na koupaliště a jeho umístění. 
Bohužel se nepodařilo proza-

tím uvolit dostatek financí na 
jeho vybudování. 

Máme první zelené stře-
chy, vodu vyvádíme na povrch 
země, zamezili jsme tomu, aby 
čistá voda odcházela do smíše-
ných kanalizací. 

Snížili jsme počty sečí trávy, 
máme kvetoucí trávníky, máme 
městské včely.

6)Podpora místních částí. 
Podporujeme jakékoli aktivi-
ty v místních částech, Navýši-
li jsme počty financí pro jejich 
obyvatele. Podporujeme sta-
vební úpravy zničených budov, 
jako je Kulturní dům na Vese-
líčku, proběhla rekonstrukce 
stržanovského veřejného pro-
storu.

7)Podpora volnočasových 
aktivit. Podporujeme pestré 
sportovní vyžití v našem měs-
tě. Pokračujeme v rekonstrukci 
našich sportovišť. Podílíme se 
na stavbě haly u průmyslovky, 
která bude mít turnajové para-
metry. 

Město Žďár je transparent-
ním městem, všechny investi-

ce lze dohledat, máme úspěš-
ný projekt participativního 
rozpočtu, daří se nám získávat 
mnoho dotačních titulů. 

Jsme úspěšné, zelené a zdra-
vé město. Čistíme veřejný 
prostor, stavíme nová dětská 
hřiště, rekonstruujeme spor-
toviště. Sázíme stromy, opra-
vujeme a stavíme komunikace 
a chodníky. 

Voda v prostředí je naší pri-
oritou. Naší výkladní skříní je 
opravená ulice Nádražní, která 
se stane nejlepší adresou města.

Do dalšího volebního obdo-
bí jsme pro vás připravili voleb-
ní program, který, doufáme, 
že obsahuje vše, co je v našem 
městě potřeba udělat. Přejeme 
vám šťastnou ruku ve volbách 
a ať to dopadne, jak chce, vy 
budete těmi, kdo zvolí budouc-
nost našeho města ve svobod-
ných volbách.

A to není ve světě samozřej-
mostí, takže máme obrovské 
štěstí, že my si zvolit můžeme! 

Vše dobré a hodně štěstí! 
ANO a NEZÁVISLÍ 

Žďár nad Sázavou

Čtyři roky ve zlepšování Žďáru

PROBUDÍME ŽĎÁR
Volební program ANO 2011 a NEZÁVISLÍ Žďár nad Sázavou pro komunální volby září 2022

A teď rekapitulace volebního programu na léta 2018–2022.V končícím volebním období se nám 
podařilo mnoho dobrých věcí, které 
jsme našim voličům před čtyřmi lety 
slíbili. 

Stálo to mnoho sil a energie. Práce v 
roli starosty nebo místostarosty se nedá 
dělat jen osm hodin denně. Je to zápřah 
po celý týden včetně víkendu. 

Proto musí být ve vedení města patri-
ot, který ve městě nemá jen papírově 
bydliště, a přitom ve skutečnosti žije 
jinde. 

Musí v našem městě každý den usí-
nat a probouzet se. Každodenně v něm 
žít a vychovávat tu své děti, vnoučata. 
Každým okamžikem město vnímat, 
aby znal jeho skutečné problémy. 

Program na volební období 2018-
2022 se nám podařilo téměř celý spl-
nit, i když toto volební období zasáhla 
covidová léta. 

V nich jsme ale poznali, jací báječ-
ní lidé žijí ve Žďáře, jak se dokáží 
semknout a pomáhat všude tam, kde 
je třeba. 

A aby toho nebylo málo, vypukla na 
Ukrajině válka. Válka, která hluboce 
zasáhla nejen Evropu, ale celý svět. 

Nikdy bychom si nemysleli, že v roce 
2022 je něco takového možné. Musí-
me se tedy vyrovnávat s úbytkem veřej-
ných financí a o to více správně hospo-
dařit. 

(PI-z09-anoM)
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 

KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

� 10.– 11. 9. PŘIBYSLAVSKÉ SLAVNOSTI A MLÉKÁRENSKÝ DEN 
–ojedinělá výstava, při níž soutěží desítky mlékáren a výrobců z celé ČR. I 
letošní již 31. ročník s ochutnávkami se koná v atraktivním prostředí stře-
dověkých radničních sklepů a farní stodoly. Zpřístupněny budou městské 
památky, aeroklub pořádá rekreační lety. V neděli od 9.30 proběhne tradiční 
bohoslužba na náměstí.

Mlékárenský den 10. 9. začíná v 8.45 na Bechyňově náměstí, kde je i trh, od 
9 h. otevře výstava soutěžních výrobků. Z pódia zahrají regionální kapely. V 
10.15 bude Soutěž v pití mléka a ve 14 h. se dozvíme letošní vítěze divácké 
soutěže O Přibyslavský krajáč, vylosovány budou i mléčné ceny.

Večer se koná na cvičišti SDH taneční zábava se sk. AIRBACK a od  21 
hodin ozáří nebe slavnostní ohňostroj.

� Pá 9.– ne 11. 9. MRKVANCOVÁ POUŤ V POLNÉ 2022
Atrakce na Husově náměstí, na nádvoří hradu Tradiční jarmark a kostýmo-

vané prohlídky sídla. -lko-

Kam vyrazit na výlet
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Nejočekávanější akcí letošní-
ho babího léta ve Žďáru bude 
Lidová krojová pouť ke sv. Janu 
Nepomuckému. Koná se na 
svátek svatého Václava, patro-
na české země. 
� Lenka Kopčáková

Ve středu 28. září se můžeme těšit 
na velkou podívanou. V procesí po 
zelenohorském kopci mají spolu 
s věřícími stoupat k poutnímu koste-
lu folklorní soubory z různých míst 
Vysočiny. 

Na akci se spolu s Římskokatolic-
kou farností a spolkem Putování za 
Santinim podílí i Horácké sdružení 
folklorních souborů v Jihlavě. Udá-
lost bude pestrou oslavou krojů na 
počest sv. Jana Nepomuckého.

Současná obnova Lidové krojové 
pouti ke sv. Janu Nepomuckému má 
základy staré 300 let. Vévodí letoš-
ním akcím žďárského kulturního 
festivalu Santini 300 aneb Tři stole-
tí poutního kostela sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, na kterém 
se vedle jmenovaných podílí i město 
Žďár n. S. a Zámek Kinských. 

Historická souvislost je v tom, že 
přesně 27. září 1722, v předvečer 
svátku svatého Václava, byl kostel 
vysvěcen.

Pojítkem mezi českým přemyslov-
ským knížetem a mučedníkem Ja-
nem Nepomuckým byl Václav Vej-
mluva, v pořadí 49. opat žďárského 
cisterciáckého kláštera Studnice Bla-
hoslavené Panny Marie.

Svatého Václava velice ctil a byl i 
velkým obdivovatelem mučedníka 
Jana z Nepomuku. 

Kult Jana Nepomuckého
Středověký doktor práv a generální 

vikář pražského arcibiskupa byl dne 
20. března 1393 surově umučen na 
příkaz krále Václava IV. 

Zvláště po třicetileté válce, kdy 
nastala velká epocha obnovy země 
ve znamení barokního slohu, začal 
český lid mučedníka, důvěrně zvané-
ho Johánek, velmi uznávat. Již dříve 
totiž býval spojován se zázraky. 

Jan Nepomucký se stal nejpopu-
lárnějším barokním světcem. Česká 
země byla v té době poseta sakrální-
mi stavbami, křížky, byl to čas barok-
ních náboženských poutí. 

Legenda o jazyku
a zpovědním tajemství

Když byla během beatifikačního 
procesu (vedoucího k blahořečení) 
při otevření Janova hrobu v kated-

rále sv. Víta nalezena v dubnu 1719 
neporušená tkáň mučedníkova 
domnělého jazyka, tehdejší lékaři to 
neuměli vysvětlit. Stejný objev byl 
učiněn při otevření hrobu i o pár let 
později, kdy ona tkáň na vzduchu 
znovu zčervenala. 

A tak ožila legenda o zázraku a 
symbolice jazyka Jana Nepomuc-
kého, který ani při krutém mučení 
nevyzradil králi zpovědní tajemství 
královny.  (Pokračování na str. 10)

Krojovaní stoupali ke kostelu i kdysi

KROJOVANÉ procesí na Zelenou horu v obnovené tradici a vzpomínka na rok 2018.  Foto: Lenka Kopčáková

Lidová krojová pouť ke sv. 
Janu Nepomuckému ve středu 
28. září navazuje na nedáv-
no obnovenou tradici lidové 
pouti. 

Na otázky ŽN odpovídá před-
seda spolku Putování za San-
tinim Stanislav Růžička.
� Lenka Kopčáková

Odkud bude nejvzdálenější ohlá-
šený folklorní soubor?

Nejvzdálenější bude zřejmě dět-
ský soubor Pšeničky ze západočes-
kého Nepomuku. Těšíme se ale také 
na soubor z Pacova, v němž se před-
staví jihočeští dudáci. Účast přislíbi-
la celá řada souborů, tak věříme, že 
poutní průvod bude opravdu pestrý 
a zajímavý.

Můžete naznačit program akce? 
Od ranních devíti hodin se začnou 

krojovaní účastníci a folklorní sou-
bory připravovat v prostorách Zám-
ku Kinských. 

V 10 hodin jim v klášterní Bazili-
ce minor požehná žďárský děkan P. 
Vladimír Záleský. 

Za doprovodu dechové hudby se 
pak společně vydáme k ambitům 

poutního kostela na Zelené hoře. 
Poutní mše svatá začne v 11 hodin. 
Hudební doprovod provede Horác-
ká muzika s výběrem písní věnova-
ných sv. Janu Nepomuckému.

Během odpoledne se v pout-
ním areálu představí na venkovním 
pódiu prakticky všechny soubory v 
krátkých vstupech. 

Na závěr v kostele vystoupí sólis-
té divadla v Plzni ve svém pěveckém 
recitálu.

 

Jak dalece se vám daří přiblížit 
letošní akci svatováclavským osla-
vám na Zelené hoře z dob opata 
Vejmluvy?

Vysvěcení poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého v roce 1722 zahájilo 
tradici každoročních svatojánských 
poutí a oslav. 

Na nich se během slavností scháze-
lo často i několik desítek tisíc lidí. Ti 
přicházeli z obou stran tehdejší zem-
ské hranice. Tedy z Moravy i Čech. 

Právě na tuto tradici chceme navá-
zat. Stejně jako byli tehdy zváni 
významní kazatelé, tak i při našich 
oslavách bude mši svatou celebro-
vat a pronese kázání významný zna-
lec svatojánské historie P. Miroslav 
Herold, S. J. z Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Budete i vy sám v kroji - a jakém?
Průvodu i následujícího progra-

mu se samozřejmě zúčastní žďárské 
folklorní soubory. A protože Horác-
ká muzika, ve které účinkuji, se hrdě 

hlásí k Horácku a jeho tradicím, tak 
také já na sobě budu mít sváteční 
kroj z tohoto regionu. 

Samozřejmě nás ale potěší, když i 
další obyvatelé Žďáru či okolí pro-
jdou šatníky a truhlice svých babi-
ček, opráší ukryté kroje a vyjdou 
společně s námi na Zelenou horu.

Z čeho, co se podařilo, máte nej-
větší radost? 

Radost mám, a jistě nejenom já, z 
krásně opraveného poutního koste-
la. Z možnosti uspořádat v prosto-
rách jeho ambitů setkání věřících 
a folklorních souborů z Vysočiny a 
prožít duchovní setkání a sváteční 
chvilky. Stejně jak je prožívali naši 
předkové před třemi staletími. 

Mám radost ze společné snahy 
všech organizátorů. Vedle města 
Žďár nad Sázavou a farnosti ze Žďá-
ru II. to jsou také spolek Putování 
za Santinim a Zámek Žďár. A musí-
me připomenout a poděkovat za 
mimořádnou podporu i vedení Kra-
je Vysočina. 

Díky společnému úsilí tak bylo 
možné připravit skutečně mimo-
řádný celoroční program. O jeho 
rozsahu a jednotlivých akcích se 
nejlépe dozvíte na stránkách www. 
santini300.cz.

STANISLAV RŮŽIČKA, předseda 
spolku Putování za Santinim.

 Foto: Lenka Kopčáková

Tradice, dudáci a folklór v ambitech
Krojované procesí 

vyjde z baziliky 
28. září v 10 hodin
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(Dokončení ze str. 8)
Dnes víme, že jeho smrt zavinilo spíš 

politické pozadí, ale barokní legenda 
byla lidu velmi blízká. Také dle součas-
ných výzkumů víme, že nešlo o jazyk, 
ale o mozkovou tkáň. 

Mučedník se stal lidem důvěrným 
ochráncem. Jeho sochy vytvářeli ama-
térští řezbáři i slavní umělci a stály jak 
ve výklencích domů, tak zdobily kaple 
a mosty.

Díky své smrti ve Vltavě se Jan Nepo-
mucký stal patronem mostů a vod, 
kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, 
ledařů a poutníků, ochráncem proti 
povodním a proti pomluvám. 

V roce 1721 byl Jan Nepomucký 
prohlášen za blahoslaveného a v roce 
1729 za svatého.

Opat a architekt si rozuměli
Ale teď zpět do žďárského cisterciác-

kého kláštera roku 1719. Pro potvrzení 
Janovy mučednické smrti se opat roz-
hodl postavit první kostel na Moravě 
zasvěcený tomuto budoucímu světci a 
zemskému patronu. 

Opata motivovalo i to, že na Zelené 
hoře v Nepomuku stával až do husit-
ských válek klášter, kde Jan získal první 
vzdělání, a také odtud r. 1251 přišli do 
Žďáru cisterciáci. 

Opat si pro své dílo vybral česko-ital-
ského architekta Jana Blažeje Santini-
ho Aichla. Znal jej již z dřívějška. San-
tini ohromoval svým stavebním umem 
od chvíle, kdy vstoupil do služeb zbra-
slavského cisterciáckého kláštera. 

Své tělesné postižení kompenzoval 
talentem a vzděláním. Krom češtiny 
psal německy, italsky a latinsky. Velmi 
dobře ovládal geometrii a numerolo-
gii. Do svých děl rád vkládal poselství 
zašifrovaná do řeči čísel, tajných zna-
ček a symbolů.

Santiniho stavby dodnes ohromují 
odvážným technickým řešením, akus-
tikou i hrou světel. Současnost pro 
jeho styl našla název barokní gotika. 

Opat Vejmluva využil Santiniho pro-
jektu již v roce 1709 pro stavbu Dolní-

ho morového hřbitova. Nyní staviteli 
nabídl zakázku, která, aniž to oba tuši-
li, se měla stát Santiniho vrcholným a 
nejoriginálnějším dílem. 

Oba si porozuměli v symbolice i 
kabale. Architekturu kostela měly 
určovat jak symboly mučednické smr-
ti sv. Jana Nepomuckého, tak i nume-
rologie.

Geniální stavitel plánoval rychle a 
precizně, vhodné místo pro stavbu 
vybrali v blízkosti kláštera, kde se roz-
kládal Černý les. Kopec se původně 
jmenoval Strmá hora. Opat ji přejme-
noval na Zelenou horu, podobně jako 
v Janově rodišti, v Nepomuku. 

Architekt základní kámen stavby 
položil 16. května 1720 (na svátek pat-
rona) a hotový kostel byl slavnostně 
vysvěcen necelé tři roky od zahájení 
stavby 27. září 1722. Stal se hvězdou 
mezi hvězdami. 

Slavná zelenohorská procesí
Nádherný areál na Zelené hoře byl 

hned od začátku jedním z nejslavněj-
ších poutních míst na hranici, kam 

mířily tisíce lidí z Čech a Moravy. 
Jak se mj. dočteme v knize Kostel sv. 

Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
od Stanislava Mikuleho a jeho kolegů 
z Regionáního muzea, poutníci ke sv. 
Janu Nepomuckému chodívali v kro-
jích, stejně tak slavnostně byli odě-
ni rychtáři a radní, městští i klášterní 
úředníci, zástupci cechů s korouhvemi 
či myslivci panství. Poutníci ze Žďár-
ska kráčeli za nosiči korouhví svých 
kostelů, ženy a dívky nesly sochu sv. 
Marie.

Vlastní hlavní „klášterské procesí“ 
neslo korouhve svatojánského bratr-
stva v barvách bílé, žluté, modré, čer-
vené a zelené. Následovala červená, 
zlatem tkaná umbela (slunečník) a 
12 svatojánských špitálníků v bílém, s 
červeným křížem na srdcích a v bílých 
kloboucích. Fundalisté vyhrávali na 
trouby a bubny.

Za nimi kráčelo pět mužů ve fialo-
vých kanovnických oblecích nesou-
cích na ramenou černá nosítka se stří-
brnou soškou sv. Jana Nepomuckého. 
Za nimi vedli dva řeholníci mezi sebou 
nejvzácnějšího hosta slavnosti a čle-
na svatojánského bratrstva, označené-
ho na rameni křížem. Za nimi kráčel 
mnich v bílé rochetě, nesoucí velký 
stříbrný kříž, doprovázený spolubratry 
s hořícími svícemi. 

Dále šli řeholníci a pozvaný nebo 
domácí opat kláštera, nesoucí pod bal-
dachýnem monstranci. V kostele se 
konaly slavnostní mše. 

Zajímavé je, že na žďárskou pouť 
se sjíždělo i mnoho panstva, které se 
nechávalo v klášteře hostit. O pouti tu 
zasedalo k obědu i přes 80 stolovníků. 

Sláva žďárských poutí nepohasla 
ani za první republiky. V předvečer 
svátku na hrázi Konventského rybní-
ka vyhrávala kapela náboženské pís-
ně. Po setmění se v klášterské zahradě 
pořádal ohňostroj, který se odrážel na 
hladině. V údolí pod Zelenou horou a 
na klášterském mostě se konal řemesl-
ný trh, v „boudách“ se vařila polévka a 
děti se vozily na kolotočích. 
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ZRESTAUROVANÁ soška sv. Jana 
Nepomuckého na hlavním oltáři pout-
ního zelenohorského kostela.
 Zdroj: archiv Putování za Santinim

Krojovaní stoupali ke...Neděle 18. září
� 17 h. Galerie barokního umění 

ze sbírek NG Praha, zámek SV. JAN 
NEPOMUCKÝ A DALŠÍ PAT-
RONI ČESKÉ ZEMĚ V DÍLECH 
BAROKNÍCH UMĚLCŮ - předná-
ší prof. Vít Vlnas.

� 19 h. kostel sv. Jana Nepomuc-
kého SANTINI - divadelní před-
stavení pražského sdružení JEDL. 
V hl. roli držitelka ceny Thalie Lucie 
Trmíková, režie Jan Nebeský.

Sobota 24. září
� 16.30 h. kostel sv. Jana Nepo-

muckého POUTNÍ MŠE SVATÁ - 
hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikr-
le, emeritní biskup brněnský.

19 h Konventní rybník FLORI-
ANER SÄNGERKNABEN - kon-
cert světoznámého chlapecké-
ho sboru z kláštera Sankt Florian 
v Rakousku.

Neděle 25. září
� 9 h. Bazilika minor Nanebevzetí 

P. Marie POUTNÍ MŠE SVATÁ - P. 
Vladimír Záleský, děkan žďárský

� 15 h. kostel sv. Jana Nepomuc-
kého IKONOGRAFIE KOSTELA 
A OSOBNOST SV. JANA NEPO-
MUCKÉHO - přednáška prof. Jana 
Royta.

� 17 h. kostel sv. Jana Nepomuc-
kého FRANZ SCHUBERT: SLAV-
NOSTNÍ MŠE G-DUR - Tišnovský 
komorní orchestr a smíšený pěvecký 
sbor

Úterý 27. září
19 h. kostel sv. Jana Nepomuckého 

VOCATUS ECUMENICUS - kon-
cert mužského pěveckého sboru. 

Středa 28. září
LIDOVÁ KROJOVÁ POUŤ KE 

SV. JANU NEPOMUCKÉMU
� 10 h. Procesí z baziliky
� 11 h. Poutní mše svatá na ZH 

- za doprovodu Horácké muziky. Hl. 
celebrant P. Miroslav Herold, SJ, his-
torik, kaplan farnosti Velehrad

� 12 h. Folklór - vystoupení dět-
ských pěveckých souborů 

� 16 h. Závěrečný koncert - 
v poutním kostele

Sobota 1. října
18 h. kostel sv. Jana Nepomuckého 

TRIO VITA SONANTE - hudební 
soubor z německého Frankraichu

Neděle 2. října
16 h. kostel sv. Jana Nepomucké-

ho ŽĎÁRÁČEK - koncert dětského 
pěveckého sboru; hudební a výtvar-
ný obor ZUŠ.

 (Redakčně upraveno)

Přinášíme tipy pro vaše volné chvíle. 
Pořadatele uvádíme v úvodní závorce.

(Město Žďár n. S.)
4. 9. (13-19) park Farská humna
ALOTRIA NA HUMNECH – 

zábavné odpoledne festivalu Slavnosti 
jeřabin. Již 2. ročník dětských her z dob 
dávno minulých jako cvrnkání kuliček, 
panák nebo guma, točení káči, tluče-
ní špačků, střelba z praku ap. V dopro-
vodném programu vystoupí folklor-
ní soubor Studánka (14 h.), orchestr 
Richardband (15.15 h.), Jan Hrubec a 
jeho divadlo (17 h. ) a jako bonus hla-
votoč a kotrmelčák. Vstup na akci zdar-
ma.

(Dlouhá cesta)
4. 9. 17 h., park Farská humna VEL-

KÝ ZÁVOD MALÝCH KAČEK 
- benefiční recesistická akce. Hlavní 
cenou je Barokní pas do zámku. 

(Nábřežní terasy)
7. 9. 19 h., Nábřežní terasy JARO-

SLAV HUTKA – koncert.

(ŘK farnost Žďár 2)
16. 9. (20–22) kostel sv. Jana Nepo-

muckého NIKODÉMOVA NOC – 
Večerní chvíle rozjímání, modliteb či 
tichého duchovního rozhovoru.

(Město Žďár n. S.)
17. 9. (8 – 11.30) náměstí Republi-

ky ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH – 
Produkty lokálních výrobců.

(Město Žďár n. S.)
17. 9. (11-20.30) park Farská humna
FUTROVÁNÍ NA FARSKÝCH 

- Skvělé jídlo z kuchyní celého světa. 
Food festivalem vyvrcholí letošní Slav-
nosti jeřabin.

O dobrou zábavu se postarají kapely 
Sorry (12 h.), Martin Harich a The Tap 
Tap (15 a 19 h.), slack line exhibici a 
workshopy povede partička Slack Show 
(od 14.15) a celý večer zakončí barokní 
ohňostroj (20.15 h.)

(Kapela P. K.)
17. 9. od 14 h. parkoviště pod budo-

vou Hasičské pojišťovny
NÁRODNÍ FRONTA FEST - devá-

té jubilejno festivalu kapel ze Žďáru a 
okolí. Hudba, pivo, ráj.

(Unie šipkových organizací ČR)
23.-25. 9. Dům kultury:
pá (18-24); so (10-24); ne (10-15)
ŠIPKY - Republiková Grand Prix RGP.
V přípravě: 
2. 10. (15-16) Dům kultury
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - HURÁ ZA 

DOBRODRUŽSTVÍM

Ostatní akce:
(Českobratrská církev evangelická)
12. 9. (16-17.30) Husova kaple, 

Kopečná 
PRACOVNÍ DEN SENÁTORA 

A LEGISLATIVA SENÁTU – bese-
da s bývalým žďárským místostarostou 
Josefem Klementem.

(Sociální služby města)
13. 9. (16-18) DSS, Dvořákova(za 

hypermarketem)
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

– Veřejná prohlídka novostavby, kde 
naleznou dočasné přístřeší lidé, co se 
ocitli v těžké životní situaci. -lko-

Kam v září za kulturou

Program oslav

SANTINI. Příběh bude zážitkem. 
Rozehraje se přímo v poutním koste-
le. V hl. rolích držitelka Thalie Lucie 
Trmíková a Miloslav König.

Zdroj: archiv Putování za Santinim
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Původně to měl být rekapi-
tulační rozhovor se starostou 
Martinem Mrkosem o tom, co 
se ve Žďáře povedlo za čtyři 
roky volebního období. Nako-
nec je těžištěm rozhovoru spíše 
pohled do budoucnosti města a 
co nového se pro Žďáráky a Žďár 
chystá. Je to otevřená zpověď o 
výzvách a krizích současnosti, 
ale i o tom co starosta dělá, když 
nestarostuje.

Pane starosto, jak hodnotíte 
volební období. Co jde a nejde za 
čtyři roky stihnout?

Za čtyři roky, při vůli a tahu na 
bránu, lze udělat kus práce. A 
věřím, že se nám to podařilo. Když 
uvádím slovo nám, nechci přisvojo-
vat dobré výsledky (ale i nedostat-
ky) jen našemu sdružení ŽĎÁR-
ŽIVÉ MĚSTO, jehož jsem lídrem 
a které už dvě volební období je 
motorem změn a rozvoje města. Je 
to výsledek společné práce s naši-
mi koaličními partnery a všemi 
kolegy zastupiteli, kteří jsou kon-
struktivní a chtějí posunovat Žďár 
dopředu. Říkám to proto, že jako 
starosta udávám cestu a směr, ale 
sám člověk neudělá nic. Naopak 
v týmu stejně nastavených lidí se 
udělá hodně. V našem sdružení js-
me vždy byli a jsme otevření spo-
lupráci s každým rozumným, čest-
ným a pracovitým člověkem, který 
chce prostě a jednoduše – aby se 
tu dobře žilo. Nejde jen o zastupi-
tele, ale i o veřejnost. Mám radost, 
když vidím, kolik lidí se angažuje 
ve sportovních klubech a různých 
oddílech, v kultuře, charitě, ochra-
ně přírody nebo pomoci seniorům. 
Za to jim patří obrovské poděko-
vání. Je to důležité. Některá měs-
ta stagnují jen proto, že se vole-
ní zástupci spolu nebaví, hájí jen 
svoje, nejsou týmoví hráči a pak 
se nezapojuje ani veřejnost. Jsou 
samozřejmě projekty jako velké 
infrastrukturní stavby nebo bytová 
výstavba, kde jsou čtyři roky krátká 
doba. Já ale žiji dlouhodobou vizí 
– dostat Žďár mezi desítku nejlep-
ších měst pro život v ČR. A věřím, 
že každodenní, drobnou, poctivou 
prací toho lze dosáhnout.

Jak se do té práce promítají za 
poslední roky složitější časy?

Dva složité covidové roky, válka 
na Ukrajině nebo zdražování odčer-
pává pochopitelně energii, kapacity 
i finanční zdroje. Takže by se dalo 
alibisticky vymlouvat… Ale takhle 
nelze přemýšlet. Je to tak, jak to je, 
nemá cenu nad tím brečet. Žijme 
s vědomím, že holt není vše ideál-
ní a že situace si žádá se uskromnit 
nebo nemít všechno hned. Vím, 
že to bolí a je nepříjemné. Za mě 
je důležitější nazývat věci pravým 
jménem a brát je, jak se věci ve sku-
tečnosti mají. A provést tak město 
neklidnými časy, než vykreslovat 
svět růžovou barvou, chlácholit a 

Starosta Martin Mrkos: O práci pro Žďár, 
nových plánech, ale i včelaření jako relaxu

slibovat nesplnitelné.
Za posledních osm let se Žďár 

změnil k lepšímu. Co se tedy 
povedlo a kde naopak vidíte pro-
stor pro zlepšení?

Ano, Žďár se postupně mění. Daří 
se zlepšovat kvalitu a podobu veřej-
ného prostoru. Podívejte se, jak 
dnes vypadají některá místa a budo-
vy. Například jen krátkým a neúpl-
ným výčtem: Nádražní ulice, park 
Farská humna, Vodárna, nové cyk-
lostezky, Studentská ulice, Vodo-
jem, nová průmyslová zóna, hřiště, 
nové aleje a stromořadí. Město se 
více ozelenilo, desítky milionů se 
investovaly do škol, školek či soci-
álních zařízení. Výrazně se zlepšila 
každodenní údržba. Město je čisté 
a upravené (tím neříkám, že není 
co zlepšovat, o tom žádná). Roz-
jezd vlastních technických služeb 
byl milník a zásadní počin. Moder-
ní vybavení, šikovný a pracovitý 
tým, to je výhra do budoucna, díky 
které město získá šmrnc. A co tedy 
zlepšovat? Chceme pokračovat na 
cestě v tom, aby Žďár byl moderní, 
svěží, živé město. Máme připrave-
ny a rozpracovány desítky projek-
tů. Žďáráci se mohou těšit na nově 
zrekonstruovanou pravou stranu 
náměstí s cyklostezkou, revitalizaci 
v okolí kostela sv. Prokopa a tvrze. 
Tady se vyšlo vstříc námětům od 
občanů a já věřím, že to bude dal-
ší krásné místo v centru. Nové láv-
ky přes Sázavu u kulturáku nebo na 
Nábřežní ulici, nový park na Klafa-

ru a další opravená hřiště (např. „u 
Věžičky“ v ZR 3 nebo na Libušíně). 
Po vzoru Vodojemu máme v plánu 
pokračovat v obnově dalších obyt-
ných čtvrtí. Roste sportovní hala, 
přibude další část street parku, 
pumptrack, masivní opatření na 
zadržování vody, další stovky stro-
mů a hlavně, hlavně, vytváření dal-
ších příležitostí pro bydlení! Těch 
plánů je hodně a věříme, že dosta-
neme příležitost je dotáhnout. 

Tím se dostáváme k trojici 
témat, která jsou dnes často sklo-
ňovaná a spojena se slovem kri-
ze: bydlení, energetika, životní 
prostředí / dopady změny klima-
tu.

V bydlení máme jasnou vizi. 
Nabídnout co nejvíce možností 
pro bydlení co nejširší skupině li-
dí. Nájemní bydlení, družstevní 
bydlení, bydlení pro seniory, sou-
kromé bydlení v bytových domech 
nebo řadovkách. Pokud budeme 
mít i nadále možnost pokračovat 
ve vedení města, podpoříme vznik 
téměř 10 residenčních projektů. 
Chceme, aby mladé rodiny měly 
kde bydlet a kde se usadit a senio-
ři mohli důstojně strávit podzim 
života. Bydlení je základ, je to pri-
orita. Kdo viděl katalog bydlení, na 
který jsem opravdu hrdý (na www.
saarplan.cz), tak ví, že jsou to rea-
lizovatelné projekty, žádné vzduš-
né zámky. Navíc přibývají další. 
To je přesně ten typ projektů, kte-

rý nestihnete za 4 roky, na těch se 
musí pracovat dlouhodobě. K růs-
tu cen energií vede vedle ruské 
agrese na Ukrajině také vypínání 
jaderných elektráren v Německu. 
Není to racionální, ale děje se tak. 
Pro Žďár je klíčové udržet relativně 
rozumné ceny tepla v centrální sou-
stavě městské firmy SATT. I přes ná-
růst jsou ceny ze SATTu ve srovnání 
se zbytkem ČR pořád v nízkém pás-
mu. Co se týká města, potřebujeme 
srazit náklady za energie. Konkrét-
ně intenzivně pracujeme na instala-
cích fotovoltaických panelů. Klíčo-
vé také bude, jakou podobu bude 
mít novela energetického zákona. 
Teď nelze, aby se vyrobená ener-
gie v budově A poslala do budovy 
B. Pokud se to změní, ušetří město 
i občané. Kvalitní životní prostředí 
je téma, kterému osobně přikládám 
velký význam. Další stovky stro-
mů, nádrže na dešťovku u budov i 
v krajině, popínavky, zelené střechy, 
nová stromořadí v krajině. Přizpů-
sobit města na změnu klimatu bude 
stát nemalý peníz, ale je to nutnost. 
A hlavně pro škarohlídy, vůbec to 
nevylučuje rozvoj města v podo-
bě výstavby. Naopak, je třeba mys-
let i na to, aby se v nových domech 
dobře bydlelo – bydlelo v zeleni.

Co vás na práci baví? Jak relaxu-
jete a máte na to vůbec čas?

Od malička rád sportuji, mojí 
vášní je hokej. Dodnes hraji hob-
by ligu. Chodím na běžky, flor-
bal, kolo. V malém měřítku také 
včelařím. To je moc pěkný relax, 
spojení s přírodou, užitečná věc a 
vlastní med se hodí. Víte, kdyby 
všichni fungovali tak skvěle, jako 
včely v úlu, máme tu zlaté věže. Je 
to naprosto efektivní společenstvo. 
Pak cestování – je spousta krás-
ných a zajímavých míst po světě i 
v ČR. Nedávno jsem strávil pár dní 
na Třeboňsku. Když má člověk oči 
otevřené, přiveze si spoustu inspira-
ce i pro město. Práce mě baví, napl-
ňuje mě pracovat pro místo, kde ži-
ju. Vidíte přímé výsledky své práce, 
která má smysl. Důležité je zůstat 
nohama na zemi, občas zajít na 
pivo a mít zpětnou vazbu od oko-
lí. Snažím se koukat hlavně vpřed. 
Upřímně říkám, jako každý člověk 
mám své chyby a nedostatky. Nesli-
buji ráj. Jen to, že se snažím, aby se 
tu dobře žilo.

Máte nějaký vzkaz pro Žďáráky 
před volbami?

Hlavně, aby přišli k volbám. Je 
to důležité. A vybrali si schopné, 
pracovité a férové kandidáty, kte-
ří nabízejí opravdové vize a usku-
tečnitelná řešení. Ne ty, jejichž sty-
lem je jen kritizovat, usilovat o svůj 
prospěch nebo nostalgicky vzpomí-
nat, jak to bylo dřív lepší jen proto, 
že nám bylo o 30 let míň. Přeji tak 
dobrou volbu ve prospěch našeho 
města! 

MARTIN MRKOS

(PI-z09-stanM)
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Jak člověk přišel na svět, musí 
z něho i odejít. Je to dané a nic 
s tím neuděláme, ale např. díky 
paliativní péči můžeme ovliv-
nit jak to bude.
� Lenka Kopčáková

Životní pouť mezi zrozením a smr-
tí je časem každého z nás. Všech těch 
radostí, starostí, činů... Člověk na 
světě zanechává různé otisky. Větši-
nou má hlavní cíl, vychovat potom-
ky. A to tak, aby nás i je provázela 
lidská láska. Nejen v porodnici, ale i 
u lůžka umírajícího. 

Umírání bývalo v Česku po desítky 
let tabuizované a skryté v nemocni-
cích. Když se řekne hospic, lidé plní 
života často jen tuší jeho smysl. Váž-
ně nemocní ale k hospici vzhlíží s 
nadějí, že zbývající život neprotrpí v 
bolestech a cizím prostředí, ale že jej 
prožijí v klidu mezi svými. 

Stále více skloňovanými pojmy 
jsou samostatné obory paliativní 
medicína a paliativní péče. Zabývají 
se léčbou nevyléčitelně nemocných 
s cílem co nejlepší možné kvality 
jejich života.

Moderní paliativní péče dokáže 
úspěšně zvládat nejen bolest, ale i 
další průvodní jevy závěrečných sta-
dií smrtelných onemocnění. Umí-
rání nemusí být provázeno nezvla-
datelným strachem a nesmyslným 
utrpením.

Toto velké lidské téma dnes pro 
ŽN přibližuje MUDr. Pavel Svobo-
da ze žďárského Domácího hospice 
Barborka. 

Jednačtyřicetiletý lékař pochází 
z Velké Bíteše, do paliativy přišel v 
roce 2014. Krom toho pracuje jako 
anesteziolog a je i jedním ze dvou 
soudních znalců v oboru Paliativní 
medicína. 

„Paliativa začíná být mou hlavní 
pracovní náplní. Ve žďárské Barborce 
mám něco přes půl úvazku,“ říká lékař. 
Za pacienty vyráží po celém okrese. 

O sestřičkách v terénu tvrdí, že jsou 
jako jeho prodloužené ruce a oči. 
„Fungují perfektně. Pokud je potřeba, 
zavolají, já naordinuji léčbu. Případ-
ně sám za hodinu až dvě za pacientem 
dojedu, abych zkontroloval, jak léčba 
zabírá, popř. ji doladím,“ uvádí lékař. 
Při závažných komplikacích za paci-
entem vyjíždí okamžitě. 

Hospic Barborka je žďárským cha-
ritním zařízením a jeho tým usiluje 
o další rozvoj. Hlavními znaky je tu 
nejen profesionalita, ale i lidskost a 
empatie. 

Pravda otevírá možnosti
Způsob, jakým pacienti přijíma-

jí svůj osud, je dle Pavla Svobody 
individuální. Když přebere pacienta 
zavčas, snaží se jej vrátit co nejvíce 
do běžného života. 

„S pacientem nejraději jednám na 
rovinu. Vysvětlíme si, jak je jeho časový 
prostor omezen a člověk mi řekne, co 
je pro něho důležité, že by rád s takto 
omezenými možnostmi ještě zvládnul,“ 
přibližuje lékař.

Vzpomíná na dva případy, které 
mluví za vše. 

Do první rodiny co vrátila z 
nemocnice nevyléčitelně nemocná 
maminka. Dcera již čekala na léka-

MUDr. PAVEL SVOBODA

MODERNÍ přístroje umožňují vyšetření přímo doma.  Foto: Autor: Zbyněk Čech

Nemocný s paliatrem: 
„Já se bojím“ – „A čeho se 

bojíte? „Bojím se smrti“. 
-„A čeho se na té smrti bojíte? 

„Bojím se, že až budu umírat, 
bude to strašně bolet.“ 

– „Tak to mám pro Vás dobrou 
zprávu, bolest je jedna z věcí, 
kterou umíme tlumit téměř nej-
lépe“... 

Paliatr: Dělám smysluplnou medicínu

ře venku a nechtěla, aby mamin-
ku informoval. Odpověděl, že když 
se maminka zeptá, říci jí to musí. A 
maminka využila moment, kdy ji 
lékař o samotě vyšetřoval a rovnou 
se na vše zeptala. „Otevřeně jsme to 
rozebrali, pak jsme si popovídali všich-
ni dohromady. Celé rodině to pomohlo 
k uvolnění atmosféry. To, z čeho měli 
všichni strach a neuměli si předsta-
vit, jsme udělali konkrétnější. Ohrom-
ný problém jsme rozfázovali na dílčí a 
lépe zvladatelné věci,“ říká lékař. 

Ve druhém případě mladou paci-
entku opustil manžel těsně poté, co 
onemocněla. Měli nedospělé stu-
dující děti. O rodinu začali pečovat 
rodiče ženy, ale nechtěli, ať lékař řek-
ne dceři diagnózu. 

Jenže ona ji tušila a než byla po 
delší době prolomena pravda, vel-
mi se trápila starostí, co bude s dět-
mi. „Stačilo, aby jí rodiče ujistili, že 
se o ně rádi postarají a najednou byla 
celá rodina klidnější,“ ohlíží se MUDr. 
Svoboda. 

Přání pacientů jsou výzvou
Smrtelně nemocní lidé mají mnoh-

dy touhu se ještě někam podívat a 
nebo vysloví i zvláštní přání. 

To platí zejména u dětských pacien-
tů. Jak MUDr. Svoboda říká, speciál-
ně pro ně existuje soukromá nada-
ce Zlatá rybka. Její zakladatelé do 
paliativy vkládají neskutečné peníze 
a nyní staví v Praze dětský hospic. 

Nevyléčitelně nemocné děti i s jejich 
celou rodinu vezmou k moři, koupí 
dětem počítače, na kterých mohou 
hrát hry, nebo jim pomohou splnit 
třeba různá setkání. 

„U dospělých bývají přání skromněj-
ší. Řešili jsme opakovaně, že nemocný 
vyjel na chatu. Někdy i mimo oblast 
našeho působení, takže jsme pro jisto-
tu kontaktovali partnerský hospic, aby 
o člověka bylo postaráno,“ ohlíží se 
lékař. 

Většinou ale vážně nemocní chtějí 
na rodinnou oslavu, svatbu či křtiny. 

Dělá smysluplnou medicínu 
Člověku, kterému zbývají týdny 

nebo dny života, se snaží hospic pro-
spět. Zatímco onkologové podávají 
pacientovi paliativní chemoterapii, 
lidé z hospice mu mírní nebo řeší 
nejrůznější obtíže. Mohou tak ovliv-
nit zbývající život.

„Když má člověk kruté bolesti, je mu 
pořád na zvracení, nevyspal se několik 
dní, tak nemá náladu vůbec na nic. Ale 
jak mu ulevíme, pookřeje, byť je limito-
ván nemocí,“ vysvětluje Pavel Svobo-
da. Snaží se dělat smysluplnou medi-
cínu pro co nejvíce normální život 
pacienta. 

Dle jeho zkušeností vážně nemoc-
ní lidé často ztrácejí chuť k jídlu a 
zesláblé tělo nemá energii zesílit 
zpět. Velmi důležitá je proto dosta-
tečná výživa pacienta, aby neslábnul 
tak rychle. Předpokladem úspěchu je 
podchytit obtíže zavčas. 

„My můžeme ovlivnit symptomy a 
důležitá je motivace. Máme výborné 
dvě psycholožky a spoustu skvělých ses-
třiček, které s člověkem pracují,“ říká 
lékař.

Smrt „rozeberou na kolečka“
I když se dnes informování pacien-

tů výrazně zlepšilo, někteří podle zku-
šenosti paliatra o své diagnóze téměř 
nevědí. Prostě nechtěli nic vědět, což 
je běžná reakce na těžké zprávy. 

MUDr. Svoboda má denní zkuše-
nosti, a tvrdí to i odborné práce, že 
pro člověka je lepší, když o své dia-
gnóze ví. 

„Sám pacientovi informace nenutím. 
Ptám se, co ví a co by vědět chtěl. Větši-
nou o své prognóze ví, i když si rodina 
myslí opak,“ konstatuje. 

V otevřeném rozhovoru paliatr 
odpoví pacientovi na vše, co chce 
znát. Nejčastěji se lidé ptají, jak dlou-
ho to potrvá, zda nebudou trpět, jak 
to bude s bolestmi a dalšími věcmi, 
když např. viděli někoho umírat v 
bolestech a dušnosti. Také je trápí, 
jak to zvládnou jejich blízcí – a zda 
to vůbec zvládnou - aby je moc neza-
těžovali.

„Víme, že se smrtí jako celkem se pra-
cuje hodně špatně. Smrt se skládá ze 
spousty dílčích problémů. Když je roze-
bereme, dají se lépe uchopit,“ vysvětlu-
je paliatr. Mnohdy rozhovor pacienta 
uklidní a spolehne se na pomoc. 

„Co můžeme pacientům slíbit, že 
máme hodně účinné metody na znač-
né zmírnění bolesti. Stejně tak zmír-
ňujeme ostatní obtíže. A pokud by byly 
stále špatně snesitelné, vždy máme ješ-
tě něco, čím můžeme léčbu navýšit,“ 
ujišťuje Pavel Svoboda.  

 (Pokračování na str. 14)
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Jak Žďár přichází o občany aneb Kdo 
za to může

Ještě než začnu vykládat svůj příběh, předesílám, 
že jsem byla 24 let (do r. 2014) členkou zastupi-
telstva města (ZM) Žďáru nad Sázavou, někdy i 
členkou rady města (RM). 

Od té doby se zákon o obcích, který mj. upra-
vuje i pravomoci ZM, ve smyslu i duchu zákona 
nezměnil. 

Zásadně prohlašuji, že mi nejde o peníze, které 
bylo nutno zaplatit, ale o systémovou chybu, kte-
rá je ve vyhlášce města Žďáru n. S. o komunálních 
odpadech a jak tato chyba dopadá na město Žďár.

Proč tohle vlastně píši? Moje dcera Eva žije se 
svou rodinou (manžel a tři děti) již 15 let v Anglii 
ve městě Manchestru. Jsou tedy čeští občané, žijí-
cí trvale mimo území naší republiky.

Protože chtěli mít české doklady, byli přihlášeni 
k trvalému pobytu v mém bytě na Okružní ulici 
ve Žďáře n. S. 

Po pěti letech získali i anglické občanství. V mís-
tě trvalého pobytu v Anglii si řádně plní všechny 
občanské povinnosti, včetně poplatku za svoz a 
likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO). 
Těch 15 let po mně nikdo (tedy ani po nich) 
nechtěl poplatek za svoz TKO ve Žďáře, stačilo 
potvrzení o zaměstnání v Anglii a byli od poplat-
ku osvobozeni. 

Až letos mi bylo doručeno šest obálek (jedna 
pro mne a pět pro ně), ve kterých bylo žádáno 
zaplacení částky 580 Kč na osobu za svoz TKO. 

I obrátila jsem se na příslušný odbor MěÚ, kde 
mi bylo vysvětleno, že nový celostátní zákon 
výjimky uděluje minimálně a těchto lidí se netý-
kají. Proto jsem se obrátila na místostarostku 
Řezníčkovou, která má odbor v gesci, o radu, jak 
postupovat nadále. Připadá mi nesmyslné platit za 
službu, kterou nekonzumuji. 

Měla jsem si podat žádost na radu města o udě-
lení výjimky. To jsem učinila koncem dubna 2022. 
A dále pak jsem si připadala jako v pohádce O 

kohoutkovi a slepičce. 
Když jsem ani po 14 dnech neobdržela zprávu z 

rady města, bylo mi ústním podáním sděleno, že 
RM moji žádost zamítla, aby prý nebyl precedens. 

Koncem května jsem dostala vyrozumě-
ní z komunálního výboru, že moje žádost byla 
postoupena správci daně(?) a že mám dodat plné 
moci, které mi umožní jednat s úřadem v daném 
požadavku za svou rodinu v Anglii. 

I učinila jsem a obratem mi přišla od všech zleti-
lých z Anglie plná moc, která mi umožňovala jed-
nat s úřadem ohledně výjimky z placení poplatků 
za TKO. Plná moc byla udělena na dobu neurči-
tou. Protože už mám s jednáním s úředníky nějaké 
zkušenosti, zavolala jsem paní vedoucí příslušné-
ho odboru, v jaké formě mají být plné moci a zda 
musí být úředně ověřené. 

Ona mi sdělila, že na nějaké plné moci se mám 
vykašlat, že to rada města stejně neschválila, že to 
vlastně není poplatek za služby města pro občany, 
ale že je to daň za trvalý pobyt a že ona za svou 
dceru, která trvale žije v cizině se svou rodinou a 
má trvalé bydliště v Novém Městě na Moravě, pla-
tí též. 

Jak jsem si ověřila, Nové Město na M., jakož i 
jiné obce, mají ve své vyhlášce o TKO výjimku 
pro občany České republiky, trvale žijící mimo 
území republiky. 

Tak nevím... Je-li to daň za trvalý pobyt, proč je v 
každé obci poplatek jiný? Proč není upraven celo-
státním zákonem? Plné moci jsem samozřejmě na 
úřad doručila.

A opět se měsíc nic nedělo. Koncem června mi 
přišel z odboru tento dopis, z něhož vyjímám: 

„...Žadatel doručil správci daně kopie plných 
mocí, ve kterých není jednoznačně specifiková-
no, k jakým úkonům ho zmocnitelé zmocňují. 
Správce daně proto vyzval zmocnitele o přesné 
doložení obsahu zmocnění a o dodání originálů 
plných mocí ve lhůtě 15 dnů. Vás, jako zmocněn-
ce, tímto dokumentem správce daně o jeho postu-
pu vyrozumívá...“

A opět tři obálky pro zletilé v Anglii.
Tuto asertivitu až aroganci jsem už těžko rozdý-

chávala, zvláště při vědomí, že město Žďár dostá-
vá na těchto pět lidí, žijících mimo území republi-
ky, díky trvalému bydlišti 15.000 Kč /osoba /rok 
z přerozdělených daní. 

Vrcholem všeho však byly opět tři obálky – pro 
tři zletilé v Anglii – ve kterých byla 1. upomín-
ka, která je vyzývá, aby zaplatili poplatek za svoz 
TKO ve výši 580,- Kč, který – jak je mi známo – 
zde v žádném případě nevyprodukovali. Došlo 
19. 7. 2022.

A jak to dopadlo?
Velmi jednoduše. Moji drazí se z města Žďáru 

odhlásili, vrátili občanské průkazy a tedy nema-
jí na území republiky trvalé bydliště. Stát ušetří! 
Kdo bude škodný?

Kdo za to může?
Já chápu, že úředníci města postupují cestou 

nejmenšího odporu, která skýtá co nejméně prá-
ce a komplikací. Opíší tedy do městské vyhlášky 
celostátní zákon včetně výjimek. Jistě jim i minis-
terští úředníci poradí, aby tam toho z města moc 
nepřibylo, aby se to nekomplikovalo. 

Ale v tu chvíli je na místě RM a ZM, které ma-
jí možnost jednotlivé vyhlášky upravovat tak, 
aby vyhovovaly jak obyvatelům daného města, 
tak neodporovaly smyslu a duchu zákona. A tady 
došlo k selhání. 

RM a ZM se spolehlo na práci úředníků a refe-
renci gestora vyhlášky. Je to systémové selhání, 
které připravilo město o další občany a potažmo i 
peníze do rozpočtu města. 

Domnívám se, že podobná situace nastala i v 
dalších rodinách obyvatel města Žďáru, jejichž 
rodinní příslušníci žijí mimo území republiky a 
mají v našem městě trvalé bydliště.

Snad nové zastupitelstvo města vyhlášku o TKO 
přehodnotí a upraví tak, aby nevedla k úbytku 
občanů v našem městě a tím nezmenšovalo roz-
počet města Žďáru. MUDr. Marie Košťálová

 praktický lékař pro děti a dorost

Den s policií
a koncert hudby

Hradní stráže
Zajímavý den s policií můžeme pro-

žít v Jihlavě v úterý 13. září. 
Cílí jak na školáky a studenty, tak i 

veřejnost. 
Tradiční akce se koná v režii Krajské-

ho ředitelství Policie Kraje Vysočina. 
Mediálním partnerem jsou Jihlavské 
listy.

Záštitu nad akcí má primátorka sta-
tutárního města Jihlavy Karolína Kou-
bová. 

� První část s názvem Bezpečný 
život na Vysočině se koná od 9 do 12 
hodin na Masarykově náměstí a poli-
cisté představí policejní vozidla, pořád-
kovou jednotku, pyrotechniky, kynolo-
gy, svoji výzbroj i výstroj a provedou i 
dynamické ukázky. Na děti čekají zají-
mavé kvízy a soutěže.

� Odpoledne se můžeme přesunout 
do parku Gustava Mahlera v ul. Bene-
šova, kde od 14.30 hodin zazní kon-
cert Hudby Hradní stráže a Policie 
ČR. Vstup je zdarma. -lko-

(Dokončení ze str. 12)
„Jediné, co potřebujeme, aby nám dal 

člověk o svých obtížích vědět. A když už 
to nepůjde, my to poznáme z výrazu jeho 
tváře a určitě mu ulevíme,“ dodává lékař.

Psychicky náročné povolání
Na otázku, jak dalece práce s nevylé-

čitelnými pacienty ovlivňuje jeho psy-
chiku a zda dokáže odchodem z práce 
pomyslně zavřít dveře, Pavel Svoboda 
říká, že občas je z práce unavený, tráví tu 
hodně času. 

„Odpoutávám se těžko, ale když jsem s 
rodinou, snažím se jí věnovat a nemyslet 
primárně na všechny ty osudy. A pak mi 
pomáhají šťastné příběhy, kdy se člověk 
zlepší a dožije se ještě vytouženého cíle,“ 
říká. Lékaře hřeje u srdce fakt, že fajn 
kolektivu z Barborky se daří spoustu 
výzev překonat a lidem pomoci.

„V tuto chvíli bych ale potřeboval pro 
hospic kolegu lékaře. Na celý žďárský regi-
on je nás 10 lékařů, ale já jediný jsem sta-
bilní na úvazek. Ostatní spolupracující 
lékaři jsou nejenom praktici,“ vysvětluje 
MUDr. Svoboda. 

Moderní přístroje do terénu 
„Tahle krabička je dražší než celé mé 

auto,“ usmívá se lékař a na stůl poklá-
dá „kapesní“ ultrazvuk a připojuje jej k 
tabletu. 

„Od letoška máme i lineární sondu, 
pomocí které se mohu dívat na jemné 
povrchové struktury a velmi dobře vyšet-

řit i hlubokou žilní trombózu,“ vysvětluje 
lékař. Přístroje se hospici podařilo kou-
pit s podporou ministerského grantu a 
díky dárcům. 

Tím odpadá přeprava pacienta k 
vyšetření, odkud se vracíval naprosto 
zničený. „Naší snahou je, aby člověk mohl 
svoji zbývající energii využít na to, co jej 
baví,“ dodává.  

S přesností přístrojů lze přímo doma 
pacientovi vytáhnout vodu z pohrud-
niční nebo břišní dutiny, což mu uleví. 

V terénu má domácí hospic k dispozi-
ci i EKG a pulzní oxymetr, podává infu-
ze a může podat i transfuzi. Díky pří-
stroji na vyhodnocení hodnoty CRP v 
krvi, lékař zjistí aktivitu zánětu v těle a 
může nasadit antibiotika... 

Dochovat umírajícího
stmelí rodinu

Starat se doma o někoho s vážnou dia-
gnózou bývá pro rodinu velmi náročné 
a složité. Bojí se, aby doma netrpěl. 

Hospic nabízí různé pomůcky, pomoc 
pečovatelek a paliativní medicínu. „My 
jsme připraveni je podpořit. A kdyby péči 
z nějakého důvodu nezvládali, domluvíme 
lůžkový hospic,“ říká lékař.

To může pomoci třeba starším 
manželům, kteří mají děti daleko a 
manželka pohybující se s chodítkem by 
péči o ležícího manžela nezvládla. Do 
lůžkového hospice se mohou nastěho-
vat spolu. Těžší fyzické práce zajistí per-
sonál a ona tu s manželem tráví čas.

Paliatr: Dělám smysluplnou...
„Vždy s rodinami vytvoříme reálný plán 

péče a ten dle potřeby přehodnocujeme. 
Děláme vše, co je v našich silách, pro to, 
aby pacient mohl zůstat doma s rodinou,“ 
říká lékař.

Byť se spousta rodin obává, jak domá-
cí péči zvládne, nakonec většina svého 
člena dochová doma.

„Když člověk umírá, vždy to jeho blíz-
ké hodně bolí. Ale oni něco dokázali, a to 
je v tuto těžkou chvíli může hřát. Ve chví-
li umírání prožije rodina hodně intenzivní 
chvíle a to ji stmelí,“ říká paliatr. Odbor-
níci a psychologové z hospice jsou tu na 
pomoc i příbuzným. 

Žít až do smrti...
MUDr. Pavel Svoboda má svůj oblíbe-

ný citát, který vystihuje jeho práci. Je od 
zakladatelky paliativního hnutí, sestry 
Cicely Saunders.

Tuto zdravotní sestru a sociální pracov-
nici nikdo nebral vážně, když si začala 
všímat umírajících. Proto vystudovala na 
lékařku a založila první lůžkový hospic 
sv. Krištofa v Londýně.

„Tato dáma zvládla úžasné věci svou vůlí 
a vytrvalostí,“ cení si MUDr. Pavel Svobo-
da  a na závěr volně překládá onen citát: 

„Záleží na Vás, protože Vy jste Vy. 
A bude na Vás záležet až do poslední 

chvíle Vašeho života.
Uděláme všechno, nejen proto, abyste 

zemřeli v klidu a míru, ale také, abyste žili 
až do smrti.“
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Firma WAPA v příštím roce 
oslaví třicáté výročí na trhu. 

Zeptali jsme se majitele fi rmy 
Antonína Neubauera, jakých 
bylo těch uplynulých 29 let.

Dva roky tvrdé práce
Začátky nejsou nikdy snadné a ani 

v případě společnosti Wapa tomu 
nebylo jinak. 

„Mám-li se vrátit zpět o celých 29 let, 
tak to byla odvaha nebo šílenost. Firmu 
jsme založili s mým dlouholetým kama-
rádem.  Žádný z nás neměl nějakou 
výraznou fi nanční hotovost. Banky nám 
nechtěly půjčit. Neměli jsme nic do zásta-
vy,“ vzpomíná Neubauer.

Když fi rma PTV, která dodnes dodá-
vá zařízení na dělení materiálu vodním 
paprskem, viděla houževnatost obou 
majitelů a jejich snahu, nabídla jim 
fi nanční částku, která jim dopomoh-
la k jednání se Záruční a rozvojovou 
bankou. 

Po dlouhém úsilí situace dopad-
la dobře, a tak fi rma WAPA pronajala 
prostory, pořídila řezací stroj a tlakovou 
technologii a mohla začít plnit svůj sen. 

Pracovníci začali dělit veškerý mate-
riál vodním paprskem. Nebylo však 
nic tak jednoduché, jak se mohlo 
zdát. Každý měsíc bylo potřeba posí-
lat nemalou částku na leasing a dva 
roky tak pan Neubauer se svým kole-
gou pracovali od rána do večera včetně 
sobot. 

„Nás to bavilo. Po uplynutí těchto 
náročných dvou let jsme si řekli: tak toto 
asi nepůjde, buď seženeme zaměstnan-
ce, anebo sami skončíme vyčerpáním,“ 
popisuje majitel fi rmy dobu, kdy s teh-
dejším společníkem přijali prvního 
zaměstnance.

Uběhlo několik let, a jak se občas stá-
vá, cesty pana Neubauera a jeho spo-
lečníka se rozešly. 

Firmě se podařilo sehnat vlastní pro-
story, kde se nachází i v současnosti, 
kdy má fi rma osm zaměstnanců.

Všichni pracovníci jsou ve společ-
nosti zaměstnáni už více než patnáct 
let. Tento fakt dokazuje jednak velkou 
stabilitu společnosti, ale hlavně také 
vysokou míru profesionality a erudi-
ce jejích pracovníků a jejich mimořád-
ně bohaté zkušenosti v oblasti řezání 
prakticky jakýchkoliv materiálů.

Pomáhat těm, kteří potřebují
Pan Neubauer vzpomíná i na to, jak 

ještě v počátku fi rmy byli osloveni jed-
natelem jednoho sportovního klubu se 
žádostí o fi nanční podporu. 

„Nemohli jsme mu tehdy bohužel vyho-
vět. Sami jsme měli hodně práce a úsi-
lí se splácením měsíčních splátek,“ říká 
současný jediný majitel společnosti a 
dodává, „tenkrát mě to docela mrzelo, že 
jsme žádosti nevyhověli.“

Po nějaké době, když se fi rma začala 
pohybovat v plusových číslech a zlepši-
ly se její hospodářské výsledky, věnova-
li sponzorské dary mnoha institucím. 

„Mám názor, že když má fi rma dobrá 
čísla, je přínosné pomáhat těm, kteří to 
potřebují,“ říká Neubauer.

Důvěra mezi zaměstnanci 
a zaměstnavatelem

Firma WAPA postavila svůj úspěch 
na dlouhodobé péči o zákazníky. Ti 
mohou kdykoliv očekávat stoprocent-

ně profesionální přístup k řešení jejich 
problémů a požadavků. 

„Vždy mě potěší, když slyším od zákaz-
níků chválu na zaměstnance a jejich 
příjemné jednání, profesionální přístup 
a snahu vždy vyhovět požadavkům,“ 
říká spokojeně majitel WAPY.

Jak on sám říká, všechno je vždy o 
přístupu nejen ke klientům, ale i k 
vlastním zaměstnancům. 

Ve fi rmě WAPA je samozřejmá 
důvěra mezi zaměstnanci a zaměst-
navatelem. „Jsem rád, že se podařilo 
sestavit takový tým, že sami zaměst-
nanci si vyhovují i v osobní rovině. 
Nikdy jsem neměl pocit, že bych měl 
své zaměstnance kontrolovat, jest-
li dodržují pracovní dobu a podobné 
věci,“ pochvaluje si Neubauer vzta-
hy ve fi rmě a dodává, že co se týče 
například bezpečnosti práce, tak tam 
je důsledný. 

Dle jeho slov požaduje po zaměst-
nancích, aby byli sami zodpovědní 
za svoji práci a za chod celé fi rmy, za 
což jsou pochopitelně náležitě oce-
něni, a to nejen penězi. 

K tomuto benefi tu se váže také již 
zmíněné třicetileté výročí fi rmy. 

„Nejsem příznivec velkých rautů. 
Volím raději osobní poděkování. Kaž-
dé páté výročí jsme oslavili společným 
výjezdem do zahraničí, a v této tradici, 
pokud to bude možné, bych rád pokra-
čoval i v příštím roce,“ popisuje Neu-
bauer svou představu o oslavě jubi-
lea.

Výletem by rád poděkoval svým 
zaměstnancům za dosavadní práci. 

Dobrým vztahům na pracovišti, ale 
i mezi obchodními partnery napo-
máhají různé akce mimo pracoviště. 

Například jednou za půl roku spo-
lečnost pořádá víkendové sportov-
ní setkání společně s fi rmou PTV, se 
kterou spolupracuje celé roky.

Konkurence je v oboru, kterému 
se společnost WAPA věnuje, veliká. 
Nicméně fi rma se sídlem v Novém 
Městě na Moravě zaujala na trhu 
svoje místo a o zakázky nemá nouzi.

„Věřím, že tomu tak bude i v následu-
jících letech,“ dodává optimisticky na 
závěr Antonín Neubauer.

Firmu WAPA čeká třicáté výročí

Kontakt:
WAPA spol. s r.o

Nové Město na Moravě
Nádražní 206

e-mail: antneub@seznam.cz
web: www.wapa.cz
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Hledáte 
novou práci?

pbs.cz/kariera
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Hvězdy ozářily žďárský zimní stadion 

Žďárský zimní 
stadion praskal ve 
švech, přijely hvězdy 
z NHL. 
� Petr Klukan

Charitativní exhibič-
ní utkání mnohdy končí 
remízou. V případě utká-
ní hokejových týmů, kte-
ré vybrali útočníci z NHL 
Jakub Voráček a Martin 
Nečas, tomu tak neby-
lo. Voráčkův výběr vyhrál 
7:6, i když už prohrával o 
dva góly. 

Akcí Hvězdy 2022, která 
se odehrála na žďárském 
stadionu v sobotu 19. srp-
na, žil celý sportovní Žďár. 
A nejenom on. Na utkání, 
ale i na autogramiádu slav-
ných hokejových nebo fot-
balových jmen, která také 
hrála, se sjeli lidé ze všech 
koutů republiky.

Výtěžek více než jeden 
milion korun pak byl rozdělen mezi 
Nadaci Jakuba Voráčka, organizaci 
Popálky a mládež žďárského hokejo-
vého klubu.

„Myslím, že to je dost peněz. Je super, 
že jsme se tady takhle sešli. Každý z 
oslovených, kdo jen trochu mohl a byl 
v Česku, tak dorazil, což je skvělé, pro-

tože je to pro dobrou věc,“ pochvaloval 
si Nečas. „Plno lidí, hodně nadšených 
dětí, takže super. Je velká pravděpo-
dobnost, že v tom budeme pokračovat,“ 
dodal Voráček.

Úvodní buly vhodila bývalá vynika-
jící atletka Šárka Kašpárková. Pak se 
již jelo „na ostro“. 

Na první gól se čekalo dlouho, 

tneboť v brance Voráčkova týmu 
kouzlil bývalý útočník Tomáš Roli-
nek. Své místo pustil s čistým kontem 
brankáři Francouzovi.

Nečasův výběr si sice vybojoval 
náskok dvou gólů, do přestávky se ale 
Voráčkově týmu podařilo srovnat. 

Od druhé třetiny se hrálo kvů-
li teplému počasí v mlžném oparu. 

Domácí opět vedli, ale Pastr-
ňák vyrovnal… od třetí třetiny 
měli navrch hosté, kteří vyhráli 
o gól. 

Zaplněný zimák povzbuzoval 
jak hokejové hvězdy, tak i ty 
fotbalové, z nichž nejvíce fan-
dil asi obrovi Kollerovi, který 
spálil několik šancí. 

V nájezdech, které se již jely 
v dokonalé mlze, se konečně 
Koller dočkal; Pastrňák nedal 
Řehořovi šanci a za domácí 
uspěl Tomáš Havránek. 

Jak po utkání Pastrňák řekl, 
hlavní bylo se nezranit, ale 
přesto lidem něco ukázat. 

K podařené akci Hvězdy 
2022 prohlásil Nečas star-
ší, který měl vše na starosti: 
„Máme pár přátel, kteří za to 

umí vzít. Díky tomu, že město tím žilo, 
lidé okolo hokeje se spojili a neskutečně 
nám pomohli. Co se tady udělalo za 14 
dní, tak možná za pět let ne.“ 

Paní Petra Klausová je spolu s bra-
trem hokejistou Jakubem Voráčkem 
zakladatelkou Nadace, která přispí-
vá lidem s roztroušenou sklerózou. 
Jak prozradila, Jakub přispívá nada-
ci pravidelně za každý bod v NHL 
1000 dolarů. Celkem od doby vzni-
ku nadace v roce 2015 již přispěl 448 
tisíci dolary! 

Utkání si užil například pan Radek 
se sedmiletým synem Štěpánkem 
z Nového Města na Moravě. „Snad 
sehnal, co potřeboval,“ okomentoval 
ještě před zápasem synovo shánění 
podpisů při autogramiádě. 

Naproti tomu pan Martin přijel na 
akci až z Prahy s přítelkyní Karolínou. 
Důvodem však překvapivě nebyla jen 
návštěva utkání. „Jsme tu, abych rodi-
čům a známým představil mou přítel-
kyni,“ sdělil. Část rodiny má totiž ze 
Žďáru. „Těšíme se, na zápas se půjde-
me spíš jen podívat a přispět na dobrou 
věc,“ uvedl. 

AKCI bylo přítomno i šest klientů z chráněného bydlení domova Kamélie ve Žďáře. Jak nám potvrdi-
la sociální pracovnice Jiřina Drápalíková, která je provázela, byli nadšení. „Ani nečekali, že se dostanou 
dovnitř do haly, takže je to pro ně úžasný zážitek.“ Foto na stránce: Petr Klukan

JAN HLAVÁČ z týmu J. 
Voráčka střílí na Tomáše Rolin-
ka, bývalého útočníka, dnes 
v pozici brankáře, kterého však 
neprostřelil. Přihlíží Filip Král. 

AUTOG� MIÁDA: Martin Nečas jun. (vlevo) z Caroline spolu s Tomášem Havránkem (Dukla Jihlava) a David Pastr-
ňák (Boston) s Jakubem Voráčkem (Columbus). 
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na ochranné
sportovní

pomůcky
sportovní

pomůcky
sportovní

Klientské centrum:

Jihlava
Masarykovo náměstí 1100/35

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí
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� Pazderka František, veškeré elektro-
instalační práce, včetně oprav. Více než 
20 let zkušeností. 
Tel.: 731 460 987, e-mail: pazderkaf@
seznam.cz

Elektrikáři

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

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,nátěry fasád.

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

� 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

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

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

Žaluzie

Prodej pevných paliv

Renovace vanySlužby
� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 

Tel.: 728 385 371

Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou OZNAMOVATEL

OsTATNí

� Výuka FRANCOUZŠTINY,
 www.mariesindelarova.cz

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: sadbu 
květin, bylinky, trvalky, skalničky, okrasné 
stromy a keře, sadbu jahod, zeminu, 
rašelinu a hnojiva. Vypracujeme projekty 
a realizace zahrad.

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

Psychoterapeutické okénko
Neodsouvejme své potřeby

 na poslední místo

Ilustrační foto: pixabay.com

Mnoho z věcí považujeme ve svém 
životě za naprosto samozřejmé do té 
doby, nežli o ně přijdeme. A tak nás 
může pozlobit např. některý ze smys-
lů (zrak, sluch, chuť atd…) nebo 
nám může naše tělo náhle vypovědět 
službu poté, co jsme mu delší dobu 
nevěnovali pozornost. Jistě, pokud 
vše funguje, tak není důvod se zne-
pokojovat, ale pokud nastane pro-
blém, pak je dobré ho řešit a neod-
souvat nic na potom, jelikož potíže 
se mohou „nabalovat“. 

Ve své praxi se často setkávám s 
tím, že především ženy nejsou zod-
povědné a příliš se o sebe nestarají. 
Co to znamená, když přece věnují 
tolik pozornosti svým dětem i celé 
rodině? K tomu chodí do práce a ješ-
tě často řeší existenční starosti, zvláš-
tě jedná-li se o maminky samoživitel-
ky? Tato zodpovědnost nemá totiž 
nic společného s tím, jak se člověk 
stará o své okolí, ale vychází z péče 
o vlastní tělo a zdraví. Zodpovědní 
jsme totiž nejprve sami za sebe a až 
poté za naše blízké a za naše okolí. 

Velmi dobře to vystihl C. G. Jung, 
podle kterého je naše okolí jen pro-
jekcí našeho nevědomí, tedy že naše 
okolí nám ukazuje přesně to, jací 
jsme. Vyskytne-li se tedy v naší blíz-
kosti např. hádka dvou lidí, pak byla 

tato hádka (resp. konflikt) již dávno 
přítomen v naší duši a nyní ho jen 
vidíme. 

Stačí tedy sledovat bedlivě to, co 
se v našem okolí odehrává, a tak 
můžeme získat spolehlivou nápově-
du k tomu, jak na tom jsme my sami. 

A jak to souvisí se zodpovědností? 
Pokud začneme své potřeby odsou-
vat na poslední místo, tak se může 
klidně stát, že si nás i naše okolí 
postupně přestane vážit a začne nám 
přibývat nejen práce a povinností, 
ale celkově budeme mít pocit, že je 
život příliš těžký. Naši nadřízení nám 
mohou přidávat práce (vždyť my to 
přece zvládneme, jsme tak schopní 
a nikdy neřekneme NE), nebo nám 
prostě nechtějí deset let přidat, pro-
tože my si o to nedokážeme říci. 

Budeme se cítit přetížení a unave-
ní, dokud si nesedneme na pomysl-
né dno a naše tělo nezačne protesto-
vat. A jak se vlastně projevuje zdravá 
zodpovědnost ke svému tělu? Přede-
vším láskyplnou péčí o sebe (a poté i 
o naše blízké), ale také péčí o zdravé 
vztahy a místo, kde žijeme. Z vnitřní-
ho klidu a pocitu spokojenosti je pak 
už jen krůček ke zdravému tělu.

Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka a astroložka
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Výstava sleduje život
autentického pekaře

Do 6. 11. je na žďárské Tvrzi 
k vidění výpravná výstava ROKY 
V BAROKU - Životní pouť barok-
ního člověka. Provede nás životem 
autentického dobového pekaře Vác-
lava Kršky a Justiny Fiklovské. 

„Svou vlastní cestu barokním svě-
tem si můžete na výstavě zvolit i vy, 
třeba se pokusit změnit, co bude mož-
né a přijmout rány osudu, které byly 
pro barokního člověka nezvratné,“ 
naznačuje tajemně historik Stanislav 
Mikule k expozici uspořádané v rám-
ci mezinárodní spolupráce muzeí. 
Hlavním aktérem projektu je jeho 
kolega Miloslav Lopaur. 

Máme zcela jedinečnou příležitost 
poznat dobové církevní svátky i 
barokní lidovou zábavu, zjistit rozdíl-
nost v životě muže a ženy, bohatého 
a chudého, sirotka, vdovy, vojáka či 
kněze, poznat radosti i strasti dětství, 

mládí, tradici svatby, šestinedělí, ale i 
práce, roboty, strasti a starosti stáří a 
nakonec touhy po dobré smrti. 

„Na Tvrzi nechybí ani informace o 
dobovém jídle a pití, o výkonu práva a 
spravedlnosti a o roli víry, pověr a lido-
vé magie v životě běžného žďárského 
měšťana,“ dodává historik. Výstava 
s mnoha interaktivními prvky, kte-
ré nás doslova vtáhnou do děje, se 
koná v rámci 300. výročí posvěcení 
poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře. 

Výhled z věže
Až do 30. 9. můžeme denně, krom 

pondělí a deště, navštívit věž farního 
kostela sv. Prokopa. 

„Nahoru vede 103 schodů, prohlíd-
ka trvá přibližně 30 minut. Maximál-
ní počet osob v jedné skupině je 15,“ 
informuje průvodkyně Kamila Dvo-
řáková. 

Vstupenky si pořídíme v době od 9 

do 11.30 a pak od 13 do 16.30 hodin 
v regionálním muzeu, tedy v budo-
vě někdejší středověké městské tvr-
ze, zhruba 100 m od věže. „Zde se 
vás ujme průvodce. Pro větší skupiny 
je lepší objednat se předem telefonicky,“ 
doporučuje Dvořáková. (kontakty: 
566 688 116 nebo 731 181 839).

Moučkův dům
Pár kroků od muzea také můžeme 

od úterý do neděle navštívit trvalou 
expozici dějin města v Moučkově 
domě.

Uvidíme předměty i zajímavé 
drobnosti spojené se zdejší histo-
rií. Třeba středověkou keramickou 
hračku v podobě koníčka, ta byla 
nalezena při archeologickém prů-
zkumu budoucího sídliště Klafar. 
Dále uvidíme originály rychtář-
ských práv, vlasovou síťku z pravých 
lidských vlasů, dýmku žďárku, taš-
ku síťovku, pivní láhev ze zámec-

kého  pivovaru či originální formu 
na mejdlíčka – cukrovinku, kterou 
vyráběl v Amylonu továrník Josef 
Smeykal. 

Jak historik Stanislav Mikule při-
pomíná, těšit se můžeme i na prvo-
republikový obchod a zařízený 
měšťanský salón. 

“Zde nalezneme předměty od 
významných Žďáráků včetně hudeb-
ního skladatele Františka Drdly, 
sochaře Jana Růžičky či malíře Anto-
na Johanna Ferenze a vzpomínku na 
zaniklé Muzeum knihy,“ uvádí. 

Nejen děti si mohou vyzkoušet 
historické kostýmy či rytířskou 
zbroj, sestavit puzzle žďárského 
znaku nebo umlít mouku na skuteč-
ném ručním mlýnku z 18. století. 

I sem pořídíme vstupenky v hlavní 
muzejní budově na Tvrzi. Prohlíd-
ky se konají v každou celou hodinu 
krom poledne, poslední začíná v 16 
hodin. -lko-

Regionální muzeum města

PRVOREPUBLIKOVÝ obchod v Moučkově domě a vzpomínka na Den Žďáru 
8. 6. 2018. Snímky: Lenka Kopčáková

PŘI BAROKNÍ výstavě na Tvrzi se ocitneme i u svatebního stolu hlavního hrdi-
ny. 

Jak je to
s označováním budov 

Rád bych se jakožto občan Žďáru 
nad Sázavou podělil o osobní zkuše-
nost, která se týká označování budov 
domovními čísly.

Všimnul jsem si, že v okolních měs-
tech (např. Novém Městě na Mora-
vě, Bystřici nad Pernštejnem, Velkém 
Meziříčí nebo v Jihlavě) má většina 
existujících staveb garáží přiděleno 
domovní číslo. 

Toto zjištění mne přivedlo ke stu-
diu příslušných předpisů, které se 
předmětné problematiky týkají. Jde 
především o zákon o obcích a pří-
slušné metodické pokyny Minister-
stva vnitra ČR (MVČR). 

Poté, co mi Městský úřad ve Žďá-
ře n. S. sdělil, že budovám garáží se 
žádná čísla nepřidělují, rozhodl jsem 
se tuto záležitost konzultovat přímo 
s příslušným oddělením MVČR a s 
dalšími úřady, kterých se tato pro-
blematika dotýká. 

Tyto úřady nakonec potvrdily, že 
město je povinno každou žádost o 
přidělení popisného či evidenčního 
čísla vyřídit v souladu se zákonem.

Proto bych rád upozornil vlastní-
ky garáží na možnost požádat si pro 
jejich objekty o přidělení domov-

ního čísla. Domovní číslo je obec-
ný pojem, který zahrnuje jak číslo 
popisné, tak číslo evidenční. Ve vět-
šině měst je označování garáží zpra-
vidla čísly evidenčními běžnou pra-
xí. 

Ve Žďáře nad Sázavou v minulosti 
automatické přidělování čísel nepro-
bíhalo, nicméně podle zákona o 
obcích v aktuálním znění si mohou 
o přidělení čísla požádat i vlastní-
ci stávajících objektů. Novým stav-
bám budov jsou na základě výzvy 
stavebního úřadu přiřazována čísla 
automaticky. Existuje však několik 
výjimek, kdy přidělení čísla možné 
není. Např. není možné samostatně 
“očíslovat” garáž, která je na zahradě 
rodinného domu, se kterým přitom 
tvoří jeden funkční celek.

 
K čemu je to dobré
Ptáte se, jaké výhody vlastníkům 

a uživatelům garáží číslo přinese? Je 
třeba si uvědomit, že přidělením čís-
la vzniká plnohodnotné adresní mís-
to. 

Garáž již nadále není nutné spe-
cifikovat např. číslem parcely podle 
katastru nemovitostí. Garáž s adres-
ním místem lehce naleznou jednot-
livé složky integrovaného záchran-

ného systému a rovněž se usnadní 
navigace pro všechny ostatní, neboť 
příslušné adresní místo snadno 
naleznete a zobrazíte v interneto-
vých mapových portálech jako jsou 
Mapy.cz a Google Maps. 

Snadno si tak třeba můžete do vaší 
garáže nechat zaslat příslušenství 
k automobilu či motorce objedna-
né přes libovolný e-shop a dopravce 
nebude mít problém s jeho doruče-
ním. Budova s přiděleným číslem 
(a je lhostejné zda popisným či evi-
denčním) může též sloužit jako sídlo 
organizace.

Pro obec přidělením čísla žádné 
zvláštní povinnosti nevznikají (exis-
tence čísla sama o sobě nezakládá 
např. nárok na zřízení vodovodní 
přípojky či odklízení sněhu v zim-
ním období). Jedinná povinnost, 
která pro vlastníka “očíslované” 
garáže vyplývá, je potřeba označit 
budovu tabulkou s přiděleným čís-
lem na viditelném místě.

Žádost o přidělení domovního 
čísla musí mít písemnou formu. 
Doporučuji se podívat na příslušné 
metodické pokyny MVČR, kde je 
vše podrobně vysvětleno a jsou tam 
názorně popsány i konkrétní přípa-
dy.  Ing. Joshua Janů,

  občan Žďáru n. S. 

Jak to bylo
s partyzány 

Právě vychází třetí vydání už málem 
kultovní knihy Jak to bylo s partyzány. 

Již její novinová verze (1995) a obě 
knižní vydání (1998 a 2002) vyvolaly 
živou diskuzi a velké ohlasy. Kladné i 
záporné. Protestoval Český svaz bojov-
níků za svobodu. 

Nyní po 20 letech vychází kniha zno-
vu, upravená, rozšířená a doplněná o 
poznámkový aparát. Jak autor Hynek 
Jurman alias Bořivoj Nebojsa uvádí, 
aby bylo všem jasné, že si nevymýšlí.

Připomíná, že v České cikánské rap-
sodii (2016) naznal historik Jan Tesař, 
že všichni historikové selhali. Že ani 
nehistorik Bořivoj Nebojsa se nevy-
hnul omylům a chybám, ale že byl jedi-
ným autorem, který odboj nezkresloval 
z ideologických důvodů.

„Líčím partyzánský odboj pravdivě, 
soucítím se smutným osudem mnohých 
partyzánských podporovatelů, odděluji 
skutečné hrdiny od násilníků a padouchů. 
Bez ohledu na čí straně stáli,“ říká.

Autor nyní dokládá i to, jak o stejných 
událostech dokázali psát předešlí auto-
ři a historikové. „Stručně shrnuji i reakci 
vedení a některých členů ČSBS. Jen zasle-
pený člověk bez svědomí dnes může proti 
této knize protestovat,“ míní autor. 

 -red-
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Zubaři o víkendech

Omezení návštěv v nemocnici
Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou možné pouze ve středu a v 

neděli v době od 15 do 17 hodin.
Takové opatření platí v novoměstské nemocnici od 8. srpna. Důvodem je 

neustále se horšící epidemiologická situace onemocnění covid-19. 
Jak informuje mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová, po celou dobu 

trávenou u pacienta musí mít návštěvníci nasazenou ochranu dýchacích cest. 
Vyžadován je respirátor FFP2 nebo nano rouška. 

„Pokud je pacient na oddělení v izolaci a covid pozitivní, pak nejsou návštěvy 
povoleny. Zákaz návštěv se netýká pouze nemocných pacientů v terminálním sta-
diu po předcházející dohodě s ošetřujícím lékařem,“ dodává mluvčí. -lko-

Program na září 2022
POŘADY PRO DĚTI
Ne 11. 9. 15.00, Městské divadlo / 

Divadlo pohádek KRKONOŠSKÉ 
POHÁDKY - Divadelní zpracová-
ní legendárního večerníčku. Trvá 60 
minut.

� DIVADLA
Divadelní předplatné KOMORNÍ
Po 12. 9. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo Kalich SILNICE - LA STRA-
DA - Cirkusácká romance o tom, že i 
malý kamínek má v tomhle světě smy-
sl. Námět: Federico Fellini, divadel-
ní verze: L. Engelová, J. Kudláčková, 
režie: L. Engelová, Hrají: B. Hrzánová, 
R. Holub, Z. Kalina, K. Cibulková, R. 
Zima.

DP ŽLUTÉ
St 21. 9. 19.00, Dům kultury / 

Divadlo pod Palmovkou BEZRUKÝ 
FRANTÍK - groteska o klukovi, který 
nemohl obejmout svou milou.

Režie: F. X. Kalba, hrají: J. 
Albrecht/V. Fülep, A. Vacula, T. 
Dianiška, T. Dočkalová/B. Kubátová, 
I. Orozovič/D. Ratajský, P. Gajdošíko-
vá, J. Hartl, R. Malinská ad.

� BESEDY
St 7. 9. 19.00, Café u tety Hany 

PETR FEJK: JAK SE DĚLÁ ZOO - 
Autorské čtení bývalého dlouholetého 
ředitele Zoo Praha. 

Talk show plná výjimečných zkuše-
ností a příběhů se zajímavými zvířaty 
a lidmi, projekce unikátních snímků, 
autogramiáda.

� VÝSTAVY
� Do 18. 9. Galerie Stará radni-

ce a Kaple sv. Barbory SLAVNOSTI 
JEŘABIN „HVĚZDA MEZI HVĚZ-
DAMI“ - 300 let svatojánské hvězdy 
a Klub výtvarných umělců Horácka a 
Spolek rakouských umělců Together. 
Otevřeno: út-ne (9-12 a 13-17)

� 20. 9. - 9. 10. Galerie Stará radni-
ce / Klub filatelistů

MARTIN SRB: ZNÁMKOVÁ 
TVORBA - Vernisáž v úterý 20. 9.od 
17 h. Otevřeno: út-pá (10-12 a 14-17), 
so, ne a sv. (14-17)

� Do 30. 9. Malá galerie Staré radni-
ce PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ F. DRDLY – Výstava 
otevřena dle TIC

� Do 30. 9. Malá Galerie Stará rad-
nice PRÁCE DĚTÍ 2. B – Výstava žá-
ků ZŠ Švermova z besedy se sochařem 
Patrikem Vlčkem. Otevřeno dle IC.

� Do 30. 9. Kino Vysočina „300 
LET SANTINIHO BAROKNÍ 
HVĚZDY“ – Práce žáků ZŠ a SŠ na 
dané téma.Otevřeno v době promítání.

Čtvrtek 1. září
17.00 JEDNA SEKUNDA – Histo-

rické drama (Čína 2020, T 12+ 2D)
19.30 Top Gun: Maverick - Last 

minute projekce! - Akční drama (USA 
2022, T 12+ 2D ATMOS, KPAF)

Pátek 2. září
17.00 KRÁSKY Z DUBAJE - Ero-

tické drama (Pol. 2021, ČD 15+ 2D)
20.00 POZVÁNKA DO PEKLA - 

Horor (USA 2022, T 15+ 2D)
Sobota 3. září
14.30 MIMONI 2: PADOUCH 

PŘICHÁZÍ - Last minute projekce!    
Animovaná  rodinná komedie (USA 

2022, ČD 2D)
17.00 STŘÍDAVKA - Komedie 

(Česko 2022, 12+ 2D)
19.30 AFTER: POUTO - Drama 

(USA 2022, T 12+ 2D)
Neděle 4. září
14.30 PLANETA PRAHA - Doku-

ment (Česko 2022, 2D)
17.00 MINAMATA - Nový John-

ny Depp! - Drama (USA 2020, T 12+ 
2D)

Čtvrtek 8. září
17.00 BESTIE - Unikátní horor! 

(USA 2022, T 15+ 2D)
19.30 JAN ŽIŽKA - Premiéra roku! 

– Životopisné historické drama (Čes-
ko 2022, 15+ 2D ATMOS)

Pátek 9. září
17.00 STŘÍDAVKA - Komedie 

(Česko 2022, 12+ 2D)
19.30 JAN ŽIŽKA (verze 12+) – 

Životopisné  historické drama (Česko 
2022, 2D)

Sobota 10. září
14.30 ARVÉD - Mysteriózní psycho. 

drama (Česko 2022, 12+ 2D, KPAF)
17.00 FILM NA SLEPO - Dobro-

volné vstupné při odchodu ze sálu.
19.30 JAN ŽIŽKA - Životopisné his-

torické drama (Česko 2022, 15+ 2D)
Neděle 11. září
14.30 DC LIGA SUPERMAZLÍČ-

KŮ – Animovaná rodinná komedie 
(USA 2022, ČD 2D ATMOS)

17.00 JAN ŽIŽKA - Životopisné his-
torické drama (Česko 2022, 15+ 2D 
ATMOS)

Čtvrtek 15. září
14.30 Bio senior: PREZIDENTKA 

– Romantická komedie (Česko 2022,  
12+ 2D)

17.00 MOONAGE DAYDREAM - 
Unikátní hudební dokument - David 
Bowie - Hudební dokument (USA 
2022, T 12+ 2D)

20.00 JAN ŽIŽKA - Životopisné his-
torické drama (Česko 2022, 15+ 2D 
ATMOS)

Pátek 16. září
17.00 VSTUPENKA DO RÁJE - 

George Clooney a Julia Roberts v nové 
romantické komedii! (USA 2022, T 
12+ 2D)

19.30 THOR: LÁSKA JAKO 
HROM - Last minute projekce! - 
Akční fantasy (USA 2022, T 12+ 2D 
ATMOS)

Sobota 17. září
14.30 HÁDKOVI - Komedie (Čes-

ko 2022, 12+ 2D)
17.00 SLOVO - Drama (Česko 

2022, 12+ 2D, KPAF)
19.30 JAN ŽIŽKA - Životopisné his-

torické drama (Česko 2022, 15+ 2D)
Neděle 18. září
14.30 CESTA DO TVOJZEMÍ - 

Animovaný (Slov. / Čes. / Belg. 2022, 
ČD 2D)

17.00 MINAMATA - Nový John-
ny Depp! - Drama (USA 2020, T 12+ 
2D) (Více na: www.dkzdar.cz) 

Na podzim připravujeme akci 
KNIHOVNA SENIORŮM - cyklus 
přednášek z různých oborů. Je určen 
pro předem přihlášené seniory. Chys-
táme i lekce znakového jazyka ad. Více 
v knihovně nebo na: odc@knihzdar.cz 
nebo (566 621 883) 

Výstavy
*září – říjen, Čechův dům SOŇA 

GREGOROVÁ ZLEVOROVÁ: 
ZASTÁVKA U SOFIE - výstava obra-
zů

� září, Galerie u Sychry VYSOČI-
NA photo JAROSLAV PROVAZ-
NÍK.

3. 9. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n/P. (725 973 905)
4. 9. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n/P. (735 047 388)
10. 9. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134 (566 664 342)
11. 9. MDDr. Jiří Simon, Studentská 1694/7 (603 298 447)
17. 9. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303 (566 536 712)
18. 9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699 (603 477 912)
24. 9. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 688 231)
25. 9. MUDr. Eva Vorlíčková, Studentská 4/1699, 3. patro
(566 690 138)
28. 9. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M. (739 093 
334)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.

6., 7. a 8. 9. ZAHÁJENÍ REHABILI-
TAČNÍHO CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V 
BAZÉNU (skupiny A, B, C) vedoucí: V. 
Stočková, M. Klimešová, M. Enkeová.

7. 9. odjezd v 6 h. od prodejny 
Auto… POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA 
BEROUNSKO - jen pro přihlášené 
(vedoucí H. Lundquistová).

15. 9. v 9 h. sál DDM Horní 2 KLU-
BOVÉ SETKÁNÍ - přátelské posezení u 
kávy s tradičním programem po dvoule-
té pauze.

19. 9. v 9 h. relaxační sál Active REHA-
BILITAČNÍ CVIČENÍ - cvičitelky B. 
Řehořová,M. Krčová, H. Lunquistová.

Turistické vycházky
Ne 4. 9. Kolem Polničky – Zimo-

lety, Fejtovský, Pokorný a Kamenný 
rybník (6 km) sraz v 13.35, Žižkova

Ne 11. 9. Ostrov – Řečice/Křížová 
cesta (9 km) v 8.25, nádraží

Pá 16. 9. Petráveč/zahrada Roz-
marýnek, Velké Meziříčí/Galerie 
Kodet (7 km) v 7.50, nádraží

Ne 25. 9. Pilská nádrž-Adamův 
kopec-Hynkovec (7 km) v  1 2 . 4 0 , 
nám. MHD 2.

VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST

3. 9. Ratboř - rozhledna Vysoká - 
Kutná Hora (15 km) sraz 6.50 nádr. 
ČD

10. 9. Suchá - pramen Mor. Dyje – 
Hodice (15 km) v 8.45 nádr. BUS

17. 9. Rájec-Jestřebí - Černá Hora, 
Slavnosti piva Černá Hora (12 km) v 
6.25 nádr. ČD

24. 9. Sklené - Výpustek - Plíčky - 
ZR (13 km) v 10.30 nádr. BUS

Vycházky na vlastní odpovědnost, lze 
je absolvovat samostatně. 

Senior Point knihovna
2. 9. (9–10) přednáškový sál 

ZDRAVOTNÍ MONITORING S 
VZP - bezplatné měření tlaku a ana-
lýza tělesných hodnot, informace z 
oblasti veřejného zdravotního pojiš-
tění, příspěvků z fondu prevence ap.

7. 9. přednáškový sál ALZHEI-
MER PORADNA VYSOČINA - 
poradenská pomoc pro pečující oso-
by, příbuzné, přátele i samy nemocné 
Alzheimerovou chorobou. Konzul-
tace předem objednejte na: 733 629 
018, Mgr. Marcela Rýpalová.

6., 13., 20 a 27. 9. od 9 h. před-
náškový sál

KOORDINAČNÍ CVIČENÍ S 
ROMANOU SOCHOVOU – Od 
září pravidelně každé úterý.

19. 9. přednáškový sál KNIHOV-
NA SENIORŮM - cyklus přednášek 
z různých oborů pro předem přihlá-
šené seniory

(8-9.30) Jaroslav Valůch: Zdravý 
selský rozum pro dobu informační

(10–11.30) Pavel Bezděčka: Pří-
rodovědná přednáška o mraven-
cích

13. 9. od 16 h., přednáškový sál
DOMÁCÍ HOSPIC BARBOR-

KA - Chápeme umírání jako součást 
života? Má utrpení v těžké nemoci 
smysl? Je etické léčit bolest? Zkrá-
tí opiáty život umírajícího? Pojďme 
společně nalézt odpovědi na tyto 
otázky s MUDr. Pavlem Svobodou, 
vedoucí charitního domácího hospi-
ce Barborou Boháčovou a spolupra-
cujícím knězem MUDr. Mgr. Karlem 
Rozehnalem.

Zájemci se mohou přihlašovat 
emailem na: odc@knihzdar.cz, tele-
fonicky 566 621 883 nebo osobně v 
dospělém oddělení knihovny.
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Nová 
síla
pro 

Žďár nad 
Sázavou

František Partyka

Sledujte nás na Facebooku My jsme Přísaha Vysočina
A mnohem víc!
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