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Zvolíme si

prezidenta ČR
Za pár dní skončí pětileté voleb-

ní období současného preziden-
ta Miloše Zemana, který v minu-
lém desetiletí podvakrát za sebou 
vykonával funkci hlavy státu. Tím 
pádem již nemůže dále kandidovat. 

První kolo prezidentských voleb 
se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 
a případné druhé kolo dva týdny 
později, tedy 27. a 28. ledna 2023.

V první den voleb lze hlasovat 
od 14 do 22 hodin, další den od 8 
hodin do 14 hodin. Pak se volební 
místnosti uzavřou a začne sčítání 
hlasů. 

Pro prezidentské volby si můžeme 
vyřídit voličský průkaz a hlasovat 
v místě svého aktuálního pobytu. 
V zahraničí lze hlasovat na zastu-
pitelských úřadech. Jinak půjdeme 
k volebním urnám ve svých obvyk-
lých volebních okrscích.

Více informací k prezidentským 
volbám najdete na straně 2. Nový 
seriál o prezidentech v historii naší 
země přinášíme na straně 6.  -lko- SNĚHOVÉ radovánky na Farských humnech. Stejně tak děti se sáňkami a boby obsadily všechny kopce ve městě.

 Foto: Lenka Kopčáková 

Od 1. ledna začne město Žďár 
nad Sázavou hospodařit se svým 
novým rozpočtem, který pro rok 
2023 schválili zastupitelé města jako 
schodkový. 

Příjmová stránka rozpočtu má 
podobu necelých 642 mil. Kč a 
výdajová stránka se blíží k objemu 
706 miliónům korun.

Návrh hospodaření při třetím zase-
dání nového zastupitelstva města 
představil a okomentoval vedou-
cí fi nančního odboru Tomáš Vlček, 
který také nastínil návrh středně-
dobého výhledu rozpočtu na roky 
2024-2027. 

Předtím visel návrh rozpočtu pro 
rok 2023 po zákonnou lhůtu 15 dnů 

na úřední desce a byl zveřejněn i na 
webu města. 

Podrobný rozklad všech sou-
částí odsouhlaseného rozpočtu si 
můžeme prostudovat na ofi ciálních 
žďárských stránkách, v oddíle Hos-
podaření města.

Jak vedoucí Vlček k oběma základ-
ním číslům příjmů a výdajů dále 
vysvětluje, z toho provozní výdaje 
města na rok 2023 představují zao-
krouhleně 392,3 miliónu Kč a pří-
spěvky PO 122,7 mil. Kč, kapitálové 
výdaje města 190,6 mil. Kč. 

Financování celkem představuje 
63,8 mil. Kč.

Z toho: Změna stavu fi nančních 
prostředků na účtech 40,5 miliónu. 

Dlouhodobé přijaté půjčené pro-
středky činí 29 mil. Kč a splátky pře-
chodné fi nanční výpomoci –5,7 mil. 
Kč. 

Dobrá fi nanční kondice
Jak Tomáš Vlček nosný dokument 

města okomentoval, silnou stránkou 
rozpočtu je dobrá fi nanční kondice, 
která v roce 2022 posílila ještě výraz-
něji než v letech předchozích. 

„To je dáno zejména tím, že rostou 
daňové příjmy a oproti tomu běžné 
výdaje se navyšují pomaleji. Pomalejší 
růst běžných výdajů vyplývá ze smluv-
ních cen, do kterých se díky infl ačním 
doložkám infl ace promítne až v roce 

2023,“ vysvětluje. Pro rok 2023 lze 
tedy dle jeho slov očekávat mnohem 
výraznější růst běžných výdajů.

Krytí schodku rozpočtu je součas-
ně kryto čerpáním vlastních fi nanč-
ních zůstatků na bankovních účtech 
a čerpáním investičního úvěru na 
akci „MP propoj Jamská Saller“. 

Rizika navrženého rozpočtu vidí 
vedoucí fi nancí zejména na výda-
jové straně rozpočtu. Ceny energií 
v roce 2022 neočekávaně zdražily, a 
to několikanásobně. Státem stanove-
ný strop na energie sice velkou část 
tohoto cenového nárůstu odstraní, 
ale i tak vzroste cena elektrické ener-
gie pro město o cca 30 %. 

 (Pokračování na str. 2)

Žďár má v roce 2023 schodkový rozpočet
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Žďár má v roce 2023 schodkový...
(Dokončení ze str. 1)

„Dalším rizikem je inflace. Průměr-
ná inflace za rok 2022 se předpoklá-
dá okolo 16 % a o toto procento nám 
vzrostou výdaje u všech smluv s inflač-
ní doložkou, v neposlední řadě se infla-
ce promítá i do ostatních cen,“ konsta-
tuje Vlček.

Na straně příjmů naopak vyso-
ká inflace kladně působí na výběr 
DPH, růst mezd zase výrazněji 
navyšuje předpokládaný výběr daně 
z příjmů fyzických osob.

„Otazník zůstává u daně z příjmů 
právnických osob, kde kladně působí 
obrovské zisky bank a energetických 
společností, které těží ze současné situ-
ace, ale připravovaná daň z mimo-
řádných zisků pravděpodobně finance 
odčerpá pouze do státního rozpočtu,“ 
komentuje v rozkladu rozpočtu. 

V oblasti daňových příjmů Žďáru 
po několikaletém poklesu vzrostl 
podíl na inkasu daní.

 Nebylo to tím, že by vzrostl počet 
obyvatel, ale úbytek obyvatel byl 

pomalejší než úbytek v celé ČR. 
V návrhu rozpočtu jsou promítnu-

ty i finanční vztahy města ke všem 
příspěvkovým organizacím, jichž je 
město zřizovatelem. I v případě pří-
spěvkových organizací se promítá 
zvýšení výdajů za energie a služby a 
provozní příspěvky se v porovnání s 
předchozími roky výrazně navyšují.

„Při samotném zpracování návr-
hu rozpočtu města na rok 2023 
jsme vycházeli z uzavřených 
závazků a pohledávek města, z oče-
kávaného plnění rozpočtu roku 2022, 
dále z požadavků jednotlivých pří-
kazců operací a z návrhů rozpočtů 
příspěvkových organizací,“ přibližuje 
vedoucí Vlček. 

Případné další neočekávané sku-
tečnosti (kalamity, havarijní stavy, 
neočekávané růsty cen jednotlivých 
investic, apod.) budou řešeny v 
rámci změn rozpisu rozpočtu nebo 
rozpočtovým opatřením v průběhu 
roku z rezervy města, která je rozdě-
lena na investiční a neinvestiční.

Krytí financování
Rozdíl rozpočtovaných příjmů a 

výdajů je -63,8 mil. Kč. Tato částka 
je ještě snížena o splátky úvěrů ve 
výši 5,7 mil. Kč. Do rozpočtu je tedy 
v rámci financování nutné zapojit 
zdroje ve výši 69,5 mil. Kč.

„Tyto finanční prostředky jsou získá-

ny zapojením úvěru na akci propoj-
ka Jamská – Saller ve výši 29 mil. Kč 
a z přebytků hospodaření minulých 
let uložených na bankovních účtech a 
termínovaných vkladech,“ vysvětluje 
vedoucí FO.

Zastupitelé města tento zásadní 
dokument města schválili bez průta-
hů. -lko-

Zanedlouho nás čeká již sed-

má volba prezidenta v historii 

České republiky, z toho potřetí 

proběhne přímou volbou. 

� Lenka Kopčáková

První nebo druhý lednový termín 
prezidentských voleb rozhodne o 
budoucí hlavě našeho státu. 

Pokud se v prvním kole (13. a 14. 1.) 
podaří zvolit kandidáta s nadpoloviční 
většinou platných hlasů voličů, volby 
nového prezidenta ČR byly úspěšné. 

V opačném případě se za 14 dnů 
koná druhé kolo volby (27. a 28. 1), 
kam postupují dva nejúspěšnější kan-
didáti z prvního kola. 

Prezidentem republiky bude zvolen 
kandidát, který obdržel ve druhém 
kole volby nejvyšší počet platných hla-
sů oprávněných voličů.

Hypoteticky ale může nastat i situ-
ace, že před druhým kolem voleb se 
kandidát své kandidatury vzdá, pozbu-
de práva být volen nebo zemře. Pak do 
druhého kola voleb postupuje kandi-
dát, který se v prvním kole voleb umís-
til na třetím místě.

V případě rovnosti hlasů pro kandi-
dáty 2. kola by byla celá volba zrušena 
a do deseti dnů vyhlášena nová volba.

Funkční období českého preziden-
ta je pět let a musí být bezúhonným 
občanem ČR starším 40 let. Stejného 
prezidenta nelze zvolit více než dva-
krát za sebou. 

O místo hlavy státu se v nadcházejí-
cích volbách uchází devět kandidátů, 
pro které Státní volební komise 14. 12. 
vylosovala čísla. Pod těmi kandidáty 
najdeme na hlasovacích lístcích.

Přehled kandidátů: 
Pavel Fischer (číslo 1);
Jaroslav Bašta (2);
Josef Středula (3);
Petr Pavel (4);
Tomáš Zima (5);
Danuše Nerudová (6);
Andrej Babiš (7);

Karel Diviš (8) a Marek Hilšer 
(číslo 9).

Voličské průkazy
Pokud víme, že v termínu prezi-

dentských voleb nebudeme doma, 
lze si vyřídit voličský průkaz a hlaso-
vat v místě svého aktuálního pobytu. 
V zahraničí můžeme hlasovat na zastu-
pitelských úřadech ČR. V obou pří-
padech budeme zapsáni ve zvláštním 
seznamu voličů.

V běžné situaci půjdeme hodit svůj 
hlas do obvyklého volebního okrs-
ku, kde jsme dle adresy našeho trvalé-
ho pobytu zapsáni ve stálém seznamu 
voličů. 

Mít platné doklady 
Prvovoliči musí alespoň druhý den 

prvního kola voleb dovršit věku 18 
let. Kdyby došlo na druhé kolo voleb, 
pak vyrazí k volebním urnám i o 14 
dní mladší prvovoliči, za stejných 
podmínek.

Předpokladem připuštění k vol-
bám je ve všech případech náš plat-
ný doklad totožnosti, tedy občanský 
průkaz nebo pas. Takže rychle zkont-
rolujme, zda doklad nebude ve dnech 

voleb propadlý. 
Kdysi na městském úřadě existovala 

služba pro případ, že volič na posled-
ní chvíli zjistil neplatný doklad totož-
nosti. Pro účel voleb mu vystavila jed-
norázový doklad. 

Tato služba dnes již neexistuje. 
S ohledem na aktuální datum již kla-
sické vyřízení nového občanského 
průkazu nestíháme. Trvá totiž 30 dní, 
než Ministerstvo vnitra doklad doru-
čí příslušnému úřadu. 

Pokud tedy nemáme zároveň plat-
ný cestovní doklad, na který můžeme 
také odvolit, nezbývá nám než svůj 
obecní úřad požádat o doklad ve 
zrychlené lhůtě do pěti pracovních 
dní nebo dokonce do 24 hodin. 

Jak pro ŽN upřesňuje Vladislava 
Stemberková z evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů žďárského Městského úřa-
du, za vydání OP ve zkrácené lhůtě je 
však občan povinen uhradit správní 
poplatky. „Do pěti pracovních dnů je to 
500 Kč, do 24 hodin uhradí 1000 Kč a 
tento doklad lze převzít jen na Minister-
stvu vnitra v Praze,“ vysvětluje úředni-
ce. 

Naše republika zažila od roku 1918 

několik typů volby prezidenta: Revo-
lučním shromážděním, dvěma komo-
rami Národního shromáždění (vždy 
v dobové variantě) a Federálním 
shromážděním.  

Po vzniku samostatné České repub-
liky k 1. 1. 1993 se volba prezidenta 
republiky konala ještě koncem ledna 
na společné schůzi Poslanecké sně-
movny a Senátu. 

První volbu v roce 1993 tak proved-
li pouze poslanci, protože Senát ještě 
nebyl ustaven. Prvním českým prezi-
dentem byl nepřímou volbou zvolen 
Václav Havel, který nastoupil do úřa-
du 2. 2. 1993. Ve funkci po opakova-
ném zvolení působil do 2. 2. 2003, 
tedy deset let.

V prezidentském úřadu Václav 
Havel nebyl nováčkem. Těsně po 
sametové revoluci zastával od 29. 12. 
1989 úřad federálního prezidenta 
Československa. Tehdy jej opakova-
ně zvolily obě komory Federálního 
shromáždění. Ve funkci setrval 2 roky 
a 204 dní. Dne 20. 7. 1992 abdikoval 
kvůli chystanému rozdělení Česko-
slovenska.

Zavedení přímé volby
Česká republika se v roce 2013 

změnou Ústavy přidala ke 12 zemím 
Evropské unie, které přímou volbu 
hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, 
Francie, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko). 

ČR si zvolila variantu dvoukolové 
přímé volby hlavy státu, v podobném 
osvědčeném systému jako při volbách 
do Senátu.

Volba prezidenta republiky se koná 
tajným hlasováním na základě všeo-
becného, rovného a přímého voleb-
ního práva všech českých občanů nad 
18 let. Navrhnout kandidáta může 
každý občan ČR starší 18 let, pod-
poří-li jeho návrh petice podepsaná 
nejméně 50 tisíci občany. Navrhovat 
kandidáta je také oprávněno nejméně 
20 poslanců nebo 10 senátorů.

PREZIDENTSKÁ standarta. Ilustrační foto: www.mzv.cz, Embassy

Prezidentské volby se blíží, je to na nás

Ať starý rok
všechno,
co je špatné,
odnese 
a nový rok
Vám jen radosti
přinese! 

Vaše redakce
Žďárských novin
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Nabízíme volná 
pracovní místa 

Za domovní odpad si v 

příštích dvou letech připla-

tíme 20%, pak půjde cena 

ještě nahoru. Osvobozeni od 

poplatku jsou nově děti do jed-

noho roku a platit za odpad již 

nebudou Žďáráci trvale žijící 

v zahraničí.

Lenka Kopčáková �

To je v kostce výsledek rozsáhlé 
diskuze zastupitelů 15. prosince nad 
návrhem nové odpadové vyhlášky.

Zatímco v roce 2023 se cena zve-
dá z dosavadních 580 na 696 Kč na 
poplatníka a rok, v roce 2025 musíme 
počítat se skokem ceny na 840 Kč na 
poplatníka a rok. 

Návrh nové obecně závazné vyhláš-
ky města o výši poplatku za měst-
ský systém odpadového hospodář-
ství zastupitelům představila vedoucí 
odboru komunálních služeb Dana 
Wurzelová. Jak připomněla, popla-
tek nebyl měněn od roku 2013, tedy 
deset let.

Důvodem rozfázovaného navýše-
ní poplatku jsou rostoucí náklady na 
odpadové hospodářství města. Při-
jetím platné legislativy v roce 2021 
nastaly městům a obcím další povin-
nosti. S blížícím se rokem 2030, kdy 
v ČR skončí možnost skládkování, 
tak dochází na zásadní změny v odpa-
dovém hospodářství. Ty znamenají i 
navyšování cen. 

„Poplatek, jak je nyní navržen, nepo-

kryje městu kompletně náklady na 
odpadové hospodářství,“ uvádí vedou-
cí KS. 

To tvrdí i radní Radek Zlesák 
(ANO). Pokud by lidé měli zaplatit 
veškeré náklady na odpad, bylo by to 
podle něho kolem 1000 Kč na poplat-
níka a rok.

„V radě města kolem ceny odpadu 
probíhala složitá diskuze. Jsme si plně 
vědomi, že na obyvatele Žďáru dopadá 
poměrně drakonicky vysoká infl ace a 
nechtěli jsme tuto spirálu dál roztáčet,“ 
vysvětluje Zlesák. 

Vstřícným krokem města je 
odpuštění poplatku dětem do jed-
noho roku. Některé politické klu-
by tento krok  navrhovaly již v
minulém volebním období.

Změnu kvituje např.Dagmar Zvěři-
nová (ČSSD). „Dříve bylo argumen-
továno, že zrovna tyto děti vytvoří kvůli 
jednorázovým plenkám hodně odpadu. 
Toto je krok města k podpoře mladých 
rodin. Osvobození kojenců od poplatku 
město nepoloží. Při počtu narozených 
dětí ročně to není závratná částka, která 
by rozpočet tohoto odboru nabourala,“ 
míní Zvěřinová. 

Poplatek za odpad je splatný jedno-
rázově, a to nejpozději do 30. dubna 
příslušného kalendářního roku, lidé 
ve fi nanční tísni si mohou na úřadě 
sjednat splátkový kalendář. 

Otázka Žďáráků v zahraničí
Širší debatu vyvolal protinávrh 

zastupitele Jana Havlíka (Změna 

2018), aby byli od poplatku osvobo-
zeni občané žijící trvale v zahraničí. 
Kvůli trvalému bydlišti hlášenému 
ve Žďáře musí v našem městě běžně 
platit za odpad. To při dosavadních 
cenách představovalo pro čtyřčlen-
nou rodinu 2320 Kč ročně. Někte-
ří občané se to snažili řešit na úřadě 
sami, ale neúspěšně. 

„Ti lidé to chápou jako nespravedlnost 
a nelogickou věc,“ argumentuje Havlík. 
Tyto osoby by podle něho měly být 
zproštěny od poplatku, pokud pro-
káží, že déle než 300 dní v roce pobý-
vají v zahraničí a tuto skutečnost pro-
káží správci poplatku věrohodným 
dokladem. 

Připomenul, že za každého obyva-
tele Žďáru přihlášeného k trvalému 
pobytu město ročně inkasuje zhruba 
15 tisíc Kč daňových příjmů. 

„My riskujeme, že pokud je neosvobo-
díme od poplatku 690 Kč ročně, ztra-
tíme 15 tisíc Kč, což je dvacetinásobek. 
Mohou se klidně přihlásit k trvalému 
pobytu do jiné obce, kde po nich s rados-
tí sáhnou. Obci za ně potečou daně,“ 
poukazuje prakticky. . 

V následné živé diskuzi zastupitelů 
však zaznívaly i argumenty, proč by 
tito občané za odpad ve Žďáru platit 
měli. 

Tak např. vedoucí KS Dana Wur-
zelová vysvětlovala, že navrhovaná 
osvobození by měla být vždy zdůvod-
něna veřejným zájmem. „Jakékoliv 
zvýhodnění by mělo být prokazatelně 
zdůvodněné a kontrolovatelné,“ dodala. 

Dle vedoucí KS se místní poplatek 
za odpad nevztahuje na provedenou 
službu. „Je to paušální daňový popla-
tek za to, že máte trvalý pobyt v mís-
tě, kde je dostupný systém odpadového 
hospodářství. Je to podobné, jako když 
Finanční úřad má daň z nemovitosti,“ 
dodala. 

Proti tomu ale oponoval Jan Mok-
říš (ODS). Nemovitost je podle něho 
něco jiného, tu člověk vlastní a musí 
z ní odvést daň tam, kde bydlí. „Ale 
oni tu odpad neprodukují, mají dvojí 
občanství a prokazatelně pracují a žijí s 
rodinami v zahraničí,“ argumentuje. 

Jak uvedl Zdeněk Navrátil (Žďár-
ŽM), problematika odpadu má více 
rovin. „Ve Žďáře žije i spousta lidí, kte-
ří nejsou trvale přihlášeni a do odpado-
vého hospodářství fi nančně nepřispívají, 
ačkoliv jej užívají,“ říká. To potvrzuje 
starosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), 
podle kterého tu žije lidí bez trvalého 
bydliště opravdu dost. „To je vidět na 
silnicích, parkovištích i čistírně odpad-
ních vod, která se musí intenzifi kovat. 
Svoláme k tématu seminář,“ oznamuje.

Zastupitelé se zajímali o zkušenosti 
z jiných měst. Třeba sousední Nové 
Město n. M. má ve vyhlášce osvobo-
zení pro osoby nepřetržitě se zdržu-
jící v zahraničí. K prokázání jim stačí 
čestné prohlášení.

Po zvážení zastupitelé odsouhlasili 
jak původní návrh vyhlášky, tak i pro-
tinávrh Jana Havlíka. Takže lidé žijící 
trvale v zahraničí již nebudou ve Žďá-
ře platit za odpad. 

Odpadová vyhláška: zdražení i úlevy
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Město poklidně spí a z ne-

be se sype sníh. Vše je už pod 

bílou peřinou. Ve dvě hodi-

ny ráno najednou hlasy. Parta 

s lopatami a hrably se pouští 

do práce. Mráz jim pořádně 

zalézá za nehty. 

Lenka Kopčáková ז

Úklidová četa má přesně tři hodiny 
na to, aby zprůchodnila schodiště a 
cesty, kudy se po páté začnou trousit 
první Žďáráci na směny. 

Fyzicky náročná práce. Vytrva-
lost je nutná, pracovní dobu určuje 
počasí. Přitom výsledek není jistý, 
sotva tito pracanti na jednom konci 
skončí, často na tom druhém už je 
opět závěj. 

Úklidová četa začíná u dlouhých 
kostelních schodů, následuji schody 
u MěÚ, u 2. ZŠ, pak vyčistí všech-
na ostatní schodiště v centru, stejně 
jako lávky přes řeku, přechody do 
silnic a zastávky MHD. 

Občas jim blikne na pozdrav řidič 
prohrnovače z Technických služeb. 
Kam se s radlicí vejde, ulehčí trochu 
ručním pracantům jejich boj s bílým 
nadělením.

Náhled do jiného světa 
V partě se ohání bravurně lopa-

tami i dvě ženy. Jednou z nich je 
Hana Janáčková, zakladatelka soci-
álního podniku Úsvit o.p.s.. Pracuje 
jako ostatní. S úsměvem říká, že pro 
zaměstnance je to inspirativní. „Jed-
nak nám práce jde rychleji, a je lepší 
nálada. Mám to pod kontrolou a naše 
lidi operativně převážím na místa, kde 
to tzv. hoří,“ vysvětluje paní Hana.

Říká o sobě, že je srdcař, a kdo ji 
nezradí, má u ní dveře otevřené. Na 
své zaměstnance se může spoleh-
nout. 

Ráno v deset již sedíme ve spoře, 
ale přesto útulně zařízené kanceláři 
na periferii města. Cukroví na sto-
le připomíná brzké svátky, v kamín-
kách praská oheň. Paní Hana během 
našeho povídání operativně vyřizu-
je dotazy z terénu. Ve vlasech se jí 
pohupují dva havraní afro copánky. 
Dává mi nahlédnout do úplně jiné-
ho světa.

Před necelými třiceti lety se vdala 
do romské rodiny. S manželem Mila-
nem žili v jeho komunitě, kde v 90. 
letech Romové pracovali buď u úkli-
du města nebo jezdili u popelářů. 
„Pak v koordinaci s městským úřadem 
vzešla potřeba firmy na ruční úklidové 
práce, a my to vzali,“ ohlíží se. Jejich 
podnik Úsvit pro město pracuje 
dodnes.

Vymýšlela projekty a věřila
„Když jsem přišla mezi sociálně slabé 

lidi, věřila jsem, že jim mohu hodně dát 
a jezdila jsem po školeních. Tam jsem 
naslouchala radám lektorů z minister-
stva sociálních věcí a vymýšlela sociální 
projekty,“ ohlíží se.

Manželé ve svém podniku nastar-
tovali sociální politiku a věnovali se 
jí naplno. Na soukromý život mnoho 
času nezbývalo. Jenže neštěstí necho-
dí po horách, ale po lidech. Před pár 
lety manžel paní Hany zemřel. 

„Syn, který studoval automobilní 

školu v Jihlavě, musel do tátových šlé-
pějí. Firmu vede dál a já mu pomá-
hám. Cílem je posouvat ji dopředu. 
Verzi sociálního podniku jsme naplni-
li,“ ohlíží se.

Podnik je založen na té nejobyčej-
nější lidské práci, zaměstnává lidi 
bez vzdělání, znevýhodněné na trhu 
práce. 

„Máme se co ohánět. Jen ruční pra-
cí s lopatou a pádlem se v dnešní těžké 
době těžko uživíme. A tak nám jsou 
pomocí technické stroje k prohrnová-
ní sněhu radlicí, sekání trávy či práci 
v lese,“ uvádí.

Pomoc lidem,
co si neumí pomoci

Paní Hana si občas s lítostí vzpome-
ne na své nenaplněné sociální projek-
ty. Nepodařilo se jí je prosadit. Jak říká, 
někam se ztratila koordinace v sociální 
politice. Stále míní, že sociální politika 
je pomocí lidem, kteří si nedokážou 
pomoci sami. Měla by ji propojovat 
paralelní osa od úřadu práce, přes stát-
ní a městské instance až po ty soukro-
mé. „Všichni bychom měli spolupracovat 
a těmto lidem pomáhat,“ míní.

S dnešní zkušeností ví, že se „svými 
lidmi od lopaty“ se nikam neproboju-
je, a tak asi před dvěma lety pověsila 
projekty na hřebík. 

Společnost Úsvit spolupracuje 
s Probační službou, která jí posílá lidi 
v alternativním výkonu trestu. Spo-
lupracuje i s Úřadem práce. Lidem v 
hmotné nouzi dává možnost si odpra-
covat 30 hodin a tím nárokovat stra-
venky.

Občas na ně někdo zaláteří
Občas práce na údržbě města přiná-

ší zážitky. Když třeba nad ránem vyhr-
nují v sídlištích sníh, občas se otevře 
okno a někdo z něho zaláteří, že jej 
budí prací. „Tak se jen usmějeme a řek-
neme mu, že za chvilku jsme pryč,“ uvá-
dí.

O příhodě opilého bezdomovce, 
kterého pracovníci úklidu vyhrabali 
ze závěje sněhu, jsme již informovali 
v adventních příbězích. Zcela jistě mu 
zachránili život. 

Úsvit vykonává úklidové práce pro 
město od roku 1998. „Nemáme dlou-
hodobé smlouvy, proto se musíme snažit 
udržet na trhu. Druhá sociální parta ve 
službách města není pro nás konkurencí. 
Měli bychom všichni ve prospěch těchto 
lidí spolupracovat,“ míní Hana Janáč-

DLOUHÉ kostelní schody jsou na údržbu nejnáročnější.Kvůli sevření domy 
nezbývá než sníh každodenně hrnout dolů a solením předcházet ledovce. Během 
dne ještě parta přichází stav schodiště zkontrolovat. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár ještě spí, když začnou prohrnovat

ková. 
Devatery schody

a padesát přechodů
V zimní údržbě parta postupuje 

podle pořadí důležitosti. Krom Libu-
šína a Stalingradu udržuje centrum, 
Přednádraží, Žďár 4 a Klášter.

„Uklízíme devatery schody v centru, 
všechny lávky přes řeku, některé chod-
níky a prostranství, na 50 žďárských 
přechodů a do toho i zastávky MHD,“ 
vyjmenovává. 

Když hodně chumelí, má se co 
ohánět až osm lidí na směně. Při 
mírném sněžení stačí čtyři. 

Údržba schodišť je fyzicky nároč-
ná a pečlivě se o ně starají, aby scho-
diště nezamrzla a oni pak nemuseli 
sekat ledovku. Objíždí je několikrát 
denně. Nejnáročnější na práci jsou 
dlouhé kostelní schody. Tím, že jsou 
sevřeny mezi domy, musí se veškerý 
sníh hrnout dolů. 

Od Romů
se naučila svobodě

Při našem adventním setká-
ní jsme zabrousili i k tradici rom-
ských Vánoc, které paní Hana zažila 
v manželově rodině. 

„Romové slaví Vánoce okázaleji, 
hlučněji a veseleji. Sjíždějí se příbuzní, 
hodně se vaří, jí a pije,“ začíná vyprá-

vět.
Tchyně ji naučila řadu romských 

jídel, od vydatných polévek, per-
keltů a halušek po jejich oblíbenou 
pochoutku goja. Ta je dokonce rom-
ským národním jídlem. „Jsou to jako-
by jitrnice. Vepřová střívka naplněná 
slaným bramborovým těstem ochuce-
ným česnekem a majoránkou. Ta se 
buď smaží, nebo pečou,“ popisuje paní 
Hana.

Říká, že od Romů se také naučila 
svobodě. Zatímco my bílí stále šetří-
me a máme starosti kolem majetku, 
oni nelpí na ničem a žijí svobodně z 
toho, co je. Peníze vydělávají, aby si 
je užili.

„Když se nedaří firmě, už se tím 
netrápím jako dřív. Prostě to tak při-
jmu. Vím, že zase bude lépe. Raději 
jsem skromná a mám radost z každé-
ho dne, že jsme spolu,“ uvádí.

Hana Janáčková si oblíbila rom-
skou hudbu. „Nabíjí mne. Byla jsem 
na pár cikánských zábavách. Tam cítí-
te tu energii a radost ze života, to osvo-
bození. Tam dokážu pustit chmury 
z hlavy a být šťastná,“ vyznává se. 

V hlavě ale stále nosí myšlenku 
komunitního domu pro asi deset li-
dí, který by jim nahradil scházejí-
cí domov. Lidem vzkazuje, ať jsou 
k sobě tolerantní a otevřou srdce lás-
ce. Ať se zastaví a zamyslí sami nad 
sebou.

HANA JANÁČKOVÁ, zakladatelka 
sociálního podniku Úsvit. 
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Společnost Telefl ex je nadnárodní doda-
vatel lékařské techniky. Závod Arrow 
International CR, a.s. je členem skupiny 
Telefl ex od roku 2007. Firma má v ČR 
dlouhou historii a působí zde od roku 
1996. Dnes společnost zaměstnává v Čes-
ké republice 1400 lidí, a to ve dvou stra-
tegických závodech – Hradec Králové a 
Žďár nad Sázavou. 

Firemní společenská odpovědnost 
CSR program je nedílnou součástí živo-

ta v Telefl exu a na dobrovolnické činnos-
ti se podílí i samotní zaměstnanci. Pod-
le slov HR marketing specialistky Marie 
Šimonové si toho společnost velmi váží a 
ráda bude tento trend dál podporovat. 

Poděkování patří zaměstnancům

„Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se aktivně podílejí na naplňování 
Telefl ex hodnot a fi remní kultury. Jsme spo-
lečensky odpovědná fi rma, která se zaváza-
la dostát defi nici našeho poslání‚ pomáhat 
lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu živo-

tu’. Právě díky našim lidem tuto misi napl-
ňujeme i v oblasti dobrovolnických a cha-
ritativních iniciativ,“ neskrývá svůj vděk 
zástupkyně společnosti.

Jak Telefl ex v roce 2022 pomáhal?

Telefl ex CSR program je pestrý, pomáhá 
okolní přírodě, potřebným lidem, dětem, 
zapojuje se do sbírek a sportovních akcí. 
„Jsme moc rádi i za dlouhodobou spolupráci 
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, pro-
tože podporovat tyto iniciativy je naší srdeční 
záležitostí. Hlavně nás těší fakt, že s nápady 
a projekty na pomoc v našem okolí přicháze-
jí také samotní zaměstnanci,“ nezapomíná 
Marie Šimonová vedle zaměstnanců zmí-
nit i dlouholeté partnery.

Ve výčtu společných aktivit zaměstnan-
ců a společnosti Telefl ex by nemělo chy-
bět také zapojení např. do akcí jako je 
Potravinová sbírka, Čistá Vysočina, Do 
práce na kole, Běh pro Světlušku, Na kole 
dětem Žďárskými vrchy, Běh pro Domá-
cí hospic Vysočina, Sázení stromů pod 
Zelenou horou. „Každoročně naši zaměst-

Telefl ex – experti na lékařskou techniku, kterým na lidech záleží

nanci plní také vánoční přání dětem ze SAS-
ky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí 
pozn.redakce),“ dodává Marie Šimonová. 
Více dění z fi remního života můžete sle-
dovat na sociálních sítích Facebook a Lin-
kedIn.

Plány na příští rok

„Budeme rádi, když se stejnou cestou 
pomoci společně vydáme i v příštím roce, 
protože jen tak  tvoříme příběh, který mění 
svět k lepšímu,“ dodává na závěr Marie 
Šimonová za celý tým Telefl exu.

z01-tfxM

 1. 1. MDDr. Radka Prouzová, Radostín n/O. 71 (799 505 925) 
 7. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
 8. 1. BLADENT s.r.o., Štursova 111, N. Město n/M. (566 616 904)
14. a 15. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, ZR6 (774 430 777)
21. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislav. nám. 12, N. Město n/M. (566 616 901)
22. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
28. 1. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, N. Město n/M. (722 410 010)
29. 1. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M. (739 093 334)
 4. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
 5. 2. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, N. Město n/M. (566 616 904)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Lékařská pohotovostní služba

Zubařské pohotovosti o víkendech

Poliklinika Žďár: jen víkendy a svátky (7.30-19.30), tel. 566 690 211.
Nemocnice Nové Město 

� Dospělí: přes týden (15.00–20.00), víkendy a svátky (9.00–20.00) Emergency, 
tel. 566 801 850.

� Děti: přes týden (15.30–7.00) ambulance dětského odd., tel. 566 801 365; 
Víkendy a svátky (8.00–20.00) ambulance bolesti, budova č. 14, tel. 566 801 670.
 -red-
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Za celých 104 let historie 

Československa a později Čes-

ké republiky stálo v čele naší 

země 11 prezidentů, někteří 

opakovaně. 

� Lenka Kopčáková

Dnes otevíráme seriál, v němž naše 
prezidenty stručně představíme. 
Čerpáme z dostupných zdrojů.

„Tatíček Masaryček“
Vůbec prvním naším preziden-

tem byl Tomáš Garrigue Masaryk, 
rodák z jihomoravského Hodonína 

(1850–1937). Působil v úřadu 17 
let a 30 dní, přes čtyři volební obdo-
bí (od 14. 11. 1918 do 14. 12. 1935). 
Lidé mu říkali prezident osvoboditel 
nebo důvěrněji „tatíček Masaryček“. 
Stál u prvních demokratických záko-
nů, prosadil volební právo pro ženy.

Profesor filozofie se v roce 1878 
oženil s Američankou Charlottou 
Garrigueovou, z projevu úcty k ní 
si rozšířil své příjmení. Ještě coby 
poslanec Mladočeské strany a poz-
ději České strany pokrokové proslul 
ve dvou událostech. Tou první byl 
spor mezi zastánci a odpůrci pra-
vosti Rukopisu královédvorského a 
Rukopisu zelenohorského. Doku-
mentů pokládaných v době národní-
ho obrození za mimořádně význam-
né památky počátků české literatury 
z 9. až 14. století.

Masaryk a odborníci různých 
profesí označili rukopisy za falza z 
počátku 19. století a o nepravosti 
rukopisů snesli přesvědčivé důka-
zy. Nejednoznačné však byly závěry 
chemických expertíz. 

T.G.M. je spojen i s tzv. hilsneriá-
dou, která byla pro něho a jeho rodi-
nu těžkou životní zkouškou.

V procesu s Židem Leopoldem Hil-
snerem, který byl obžalován z rituál-
ní vraždy 19leté křesťanky Anežky 
Hrůzové z Polné, se Masaryk posta-
vil na Hilsnerovu obranu. 

Pozadí procesu označil za antise-
mitské. Za svoji kampaň proti raso-
vým předsudkům a zpochybňování 
rituální vraždy si vysloužil nenávist 
veřejnosti. Složila mu potupný verš: 
„Zasloužil bys, Masaryčku, jít s Hils-
nerem na houpačku! 

Hilsner byl odsouzen na základě 
nepřímých důkazů, později mu byl 
trest smrti změněn na doživotí. Po 
18 letech věznění byl s podlomeným 
zdravím propuštěn na základě milos-
ti udělené císařem Karlem I. Reha-
bilitován však nikdy nebyl. Hilsner 
pak žil jako obchodník s pozměně-
ným jménem Heller, také ve Velkém 
Meziříčí. 

Žďárskou zajímavostí je, že profe-
sor Masaryk v dobách svého posla-
neckého působení často přespával 
v hotelu Veliš na náměstí. Hostil jej 

starosta Žďáru Otokar Veliš. Nedáv-
no zrestaurovaná renesanční komna-
ta nese název Masarykův pokoj. 

Se Žďárem je spojena i čs. poštov-
ní známka s mottem Měj úctu k duši 
dítěte. Její předloha vznikla zcela 
náhodou.

Když 17. června 1928 do Žďáru 
přijel první prezident svobodné-
ho Československa, uvítalo jej plné 
náměstí. Mezi dětmi na tribuně pre-
zidenta upoutala maličká dívenka 
v kroji, tříletá Evička Neugebaue-
rová. Prezidentovi podala kytičku a 
on ji vzal do náručí a zeptal se: „Jak 
se jmenuješ? Pojedeš se mnou?“ Evič-
ka zakroutila hlavou, že ne... Tento 
okamžik zachytil neznámý fotograf 
a snímek se o deset let později stal 
námětem k vydání poštovní známky.

K radosti sokolů z Havlíčkovy župy 
prezident Masaryk a jeho dcera Alice 
poklepali základní kámen budoucí 
žďárské sokolovny. Ta dodnes slouží 
cvičencům  na Doležalově náměstí.

Dobrým přítelem prezidenta byl 
spisovatel Karel Čapek. Postupně 
publikoval Hovory s T. G. M., ve kte-
rých Masaryk formou dialogu s Čap-
kem vypráví svůj životní příběh.

K jeho osmdesátým narozeni-
nám byl roku 1930 přijat zákon o 
zásluhách T. G. M., obsahující větu 
„Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil 
se o stát“.

Poslední prvorepublikový 
prezident

V pořadí druhým prezidentem 
ČSR byl Edvard Beneš, rodák 
z Kožlan na Plzeňsku. (1884–1948). 

Absolvent pařížské Sorbonny se r. 
1906 zasnoubil s Annou Vlčkovou. 
Na Benešovu žádost si začala říkat 
Hana, on si změnil křestní jméno 
z Eduarda na Edvarda.

Doktor filozofie Beneš byl po boku 
Tomáše Garrigue Masaryka jedním 
z vůdců prvního čs. odboje a zakla-
datelů svobodné republiky. Než se 
stal prezidentem, působil v letech 
1918–1935 jako ministr zahraničí.

Ve svém úřadu čs. hlavy státu 
odsloužil dva roky a 291 dní, tedy 
dvě volební období (18. 12. 1935 - 
5. 10. 1938). Jím také skončila éra 

zvaná první republika. 
V sousedním Německu sílil fašis-

mus, tamní kancléř Adolf Hitler 
usiloval o rozbití demokratického 
Československa a dále o ovládnutí 
Evropy. 

V obavě z rozpoutání válečného 
konfliktu zástupci čtyř zemí – Velké 
Británie, Francie, Německa a Itálie 
přijali pozvání k jednání ve Führer-
bau. Zde 29. 9. 1938 podepsa-
li tzv. Mnichovskou dohodu. Byla 
o postoupení pohraničních území 
Československa Německu. 

Událost se v české paměti tradu-
je s mottem O nás bez nás. Zástup-
ci ČSR Hubert Masařík a Vojtěch 
Mastný byli na místě, ale k samotné-
mu jednání nebyli přizváni.

Do pár dní muselo Českosloven-
sko postoupit pohraniční Sudety 
Německu a vojsko předat své pohra-
niční opevnění, což bylo pro vojá-
ky odhodlané bránit vlast, potupné. 
Když se později němečtí generálo-
vé seznámili se systémem českoslo-
venského opevnění, byli rádi, že jej 
nemuseli dobývat. 

Kdyby však ČSR odmítnula Mni-
chovskou dohodu, mohlo to porušit 
mezinárodní vztahy a nahlíželo by se 
na nás jako na původce války. Pre-
zident Beneš pod tlakem situace po 
uzavření Mnichovské smlouvy abdi-
koval. Kapitulací ČSR začalo několik 
měsíců dlouhé období Druhé repub-
liky. Stát se nově nazýval Republika 
Česko-Slovenská. 

Věřil, že dohody
nacisté dodrží 

Prezidentem byl dne 30. 11. 1938 
zvolen Emil Hácha, rodák z Trho-
vých Svin (1872–1945) a byl jím do 
15. 3. 1939, tedy 105 dní.

Právník působil jako úředník zem-
ského výboru Království českého 
a rada Nejvyššího správního soud-
ního dvora ve Vídni, později byl pre-
zidentem senátu Nejvyššího správ-
ního soudu. Hácha byl expertem na 
anglosaské právo a jako uznávaný dr. 
práv byl soudcem haagského soud-
ního dvora.  Po abdikaci E. Beneše 
byl coby nezávislá osobnost zvolen 
hlavou usurpovaného státu. 

Československo přišlo o svá his-
torická pohraniční území, která 
náležela zemím Koruny české od 
středověku. Země ztratila třetinu 
svého území, přes milión lidí bylo 
bez domova, 40 % průmyslu již nám 
nepatřilo. V březnu 1939 Němci 
donutili Národní banku Českoslo-
venskou, aby převedla 14,5 tuny zlata 
ze státních zlatých rezerv na němec-
kou centrální banku (Reichsbank). 

V národě propuklo zoufalství. 
Začala se rozmáhat nenávist vůči 
cizincům, Židům a demokratům. 
Přívrženci Masaryka a Beneše byli 
vyhazování ze zaměstnání.

K obsazení zbytku našeho stá-
tu německou armádou došlo 15. 3. 
1939, o den později byl zřízen auto-
nomní Protektorát Čechy a Morava. 
Slovensko již 14. března vyhlásilo 
samostatnost.

Ještě coby prezident Republiky 
Česko-Slovenské byl Hácha 14. 3. 
1939 pozván do Berlína na jedná-
ní se špičkami Německé říše. Musel 
potupně čekat až do půl druhé ráno, 
než se Hitler dodívá na film. 

Bylo mu sděleno, že německá 
armáda je připravena napadnout na-
ši vlast. Hitler dal Háchovi na výběr 
mezi podrobením českých zemí 
německé branné moci formou pro-
tektorátu, nebo vojenskou invazí. 
Hácha opakovaně vzdoroval Hitlero-
vu nátlaku. Když ale Göring pohrozil 
bombardováním Prahy, čs. prezident 
utrpěl infarkt. Dokument pak pode-
psal v kritickém stavu. 

Jeho vlak do Prahy nacisté úmyslně 
zpozdili, aby Hitler dorazil do Prahy 
dříve. Večer Emil Hácha vstoupil do 
Pražského hradu poprvé jako státní 
prezident protektorátu, za asistence 
vojáků SS. 

Ve funkci vytrval šest let a 53 dní 
do 8. 5. 1945. Mnohými je pokládán 
za kontroverzní osobnost, ale čelil 
nepředstavitelnému psychickému 
tlaku. 

Po protiněmecké demonstraci a 
uzavření vysokých škol 17. 11. 1939 
skončili mnozí studenti v koncent-
račních táborech. 

 (Pokračování na str. 10)

„...Slibuji na svou čest a svědomí,
že budu dbáti blaha republiky...“

Seriál o našich
prezidentech, I. díl

MOMENTKA prezidenta Masary-
ka s krojovaným děvčátkem ve Žďáře 
vznikla 17. 6. 1928 náhodně. O deset 
let později byla předlohou poštovní 
známky.
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Vycházející žáci nyní žijí výbě-
rem svého dalšího vzdělávání, ať již 
na gymnáziích, středních školách 
s maturitou, či na odborných ško-
lách s výučním listem. 

Někdy se nadaní žáci již v 5. a 7. 
třídě rozhodnou složit přijímací 
zkoušku na víceletá gymnázia.

Potřebné informace se dozvíme 
na webech Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy ČR, Centra 
pro zjišťování výsledků vzdělávání 
nebo i na stránkách škol. 

Uchazeč o vzdělávání v obo-
ru s maturitní zkouškou může pro 
1. kolo přijímacího řízení podat 
přihlášku až na dvě střední školy 
nebo dva maturitní obory (případ-
ně odborná zaměření téhož oboru 
podle školního vzdělávacího pro-
gramu) v rámci jedné střední ško-
ly. Kromě dvou výše zmíněných 
přihlášek může uchazeč v prvním 
kole přijímacího řízení podat navíc 
až dvě přihlášky do oborů s talento-
vou zkouškou. Může tak v prvním 
kole podat dohromady až čtyři při-
hlášky. Jednotnou přijímací zkouš-
ku však přesto může konat maxi-
málně dvakrát.

Jak vyplnit přihlášku na SŠ
Přihláška ke vzdělávání na střed-

ní škole se podává na předepsa-
ném tiskopisu s růžovým, zeleným 
a hnědým podtiskem. Žák jej může 
získat u svého třídního učitele, 
výchovného poradce nebo tiskopis 

získá i na střední škole.
Přihlášku lze vyplnit ručně nebo 

elektronicky, vždy ale musí obsaho-
vat vlastnoruční podpis uchazeče. 
Podává-li žák více přihlášek, musí 
na všech uvést shodné údaje, a to 
včetně informací o dalších školách, 
kam se hlásí. Za nezletilého uchaze-
če podává přihlášku jeho zákonný 
zástupce. 

Přihlášku do denní formy vzdělává-
ní na SŠ je třeba podat řediteli vybra-
né střední školy do 1. března 2023. 

Uchazeči, co se hlásili do oborů 
vzdělání s talentovou zkouškou, již 
přihlášku (na tiskopise s modrým 
podtiskem) odevzdali do 30. listopa-
du 2022. Tito žáci ale mají možnost 
odevzdat další dvě přihlášky na obo-
ry bez talentové zkoušky s ostatními 
do 1. března.

Škola, kterou žáci uvedou na prv-
ním místě, je prioritní volba. Dáva-
jí tím najevo, že na tuto školu chtějí 
více. Na prioritní škole také skládají 
jednotnou přijímací zkoušku v prv-
ním termínu.

Jednotná přijímací zkouška
 „Jednotná“ se přijímací zkouška 

jmenuje proto, že písemné testy z 
českého jazyka a matematiky jsou 
identické pro všechny školy v ČR.

Jednotná přijímací zkouška ( JPZ) 
je povinnou součástí prvního kola 
přijímacího řízení do všech matu-
ritních oborů s výjimkou oborů s 
talentovou zkouškou (krom obo-

ru Gymnázium se sportovní pří-
pravou) a oborů zkráceného studia 
podle § 85 školského zákona.

Termíny JPZ v roce 2023
Čtyřleté obory vzdělání, včetně 

nástavbového studia:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých 

gymnázií:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Náhradní termíny

1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

JPZ se nekoná při přijímacím 
řízení do oborů vzdělání se závě-
rečnou zkouškou, do oborů vzdělá-
ní s výučním listem, do oborů zkrá-
ceného studia a do oborů vzdělání 
středních škol skupiny 82 Umění a 
užité umění. 

První budou talentovky

Talentová zkouška do příslušných 
oborů středního vzdělání se koná v 
pracovních dnech od 2. do 15. led-
na 2023.

Do oborů vzdělání v konzervato-
ři se talentová zkouška koná v pra-
covních dnech od 15. do 31. ledna 
2023. 

V případě oboru vzdělání Gym-
názium se sportovní přípravou 
se talentová zkouška koná v pra-
covních dnech od 2. do 15. února 

2023, tento obor však má i JPZ ve 
výše uvedených termínech.

Je dobré sledovat weby vybraných 
škol. Do 31. 1. 2023 jsou ředitelé 
povinni zveřejnit konkrétní kritéria 
pro přijímání uchazečů.

Víceletá gymnázia
a konzervatoře

Přestup dříve než v 9. třídě se týká 
nejčastěji víceletých gymnázií. Také 
např. taneční konzervatoř přijímá 
žáky již od páté třídy ZŠ, jelikož 
tanec je třeba začít trénovat v co 
nejranějším věku. Doba studia na 
taneční konzervatoři trvá standard-
ně osm let.

Na osmileté gymnázium lze pře-
stoupit v 5. třídě. Ale právě ten-
to přestup bývá, pro často k tomu 
nezralé žáky, dost náročný. A tak je 
určen jen pro ty nejvíce motivova-
né.

Pokud se dítěti podaří úspěš-
ně dostat na víceleté gymnázium, 
nastupuje do primy (ekvivalent 6. 
třídy), propracuje se přes sekundu, 
tercii až ke kvartě (ekvivalent 9. tří-
dy) a následně plynule přejde do 
kvinty (ekvivalent 1. ročníku SŠ) až 
k maturitní oktávě (4. ročník SŠ). 

Žáci 7. tříd ZŠ mají možnost pře-
stupu na šestileté gymnázium. Pak 
nastoupí rovnou do tercie (ekviva-
lent 8. třídy). Gymnázia pro tento 
ročník většinou otevírají jazykovou 
třídu. -lko-

Přihlášky na školy podejte do 1. března



chybějících informací jej vedla jako 
profesionála i skauta k napsání Tábo-
rové ordinace. Popisuje v ní tábornic-
kou zdravotnickou rutinu. Příležitost 
ke psaní se Matouši Záleskému 
vyskytla během koronavirové pande-

mie. 
„V době lockdownů a karantén byly 

děti zdravé, a tak se mohli lékaři věno-
vat i jiným činnostem. Na textu jsem 
pracoval dva roky. Poté ještě nějaký čas 
trvalo, než došlo k vydání,“ ohlíží se. 

Do knihy Matouš Záleský zařadil i 
kapitoly věnované táborové adminis-
trativě, kde si např. zdravotník může 
zkontrolovat, zda má od dětí všech-
ny potřebné dokumenty, na co nesmí 
zapomenout a podobně. Najdeme tu i 
kapitoly věnované právním aspektům 
- jak se k nejrůznějším situacím posta-
vit, nebo na co má zdravotník právo.

„Snad nejvíc mě bavila poslední kapi-
tola, která popisuje kontakt a komuni-
kaci s profesionálním zdravotnickým 
personálem. Je to téma, v němž sdělu-
ji i své zkušenosti z praxe. Nejpracnější 
naopak byla kapitola o akutních one-
mocněních. Ta je nejobsáhlejší,“ přib-
ližuje autor. 

Napsat prvotní text knihy podle 
něho nebyla taková práce, jako jej pak 
doladit s týmem editorů, recenzentů 
a korektorů. 

„Na mnoho věcí jsme měli jiné názory, 
museli jsme se domlouvat a své postoje 
obhajovat. To byla nejsložitější a nejdel-
ší fáze, která vzniku této publikace před-
cházela. Text byl hotový, ale spousta 
věcí se musela společně doladit,“ vzpo-
míná. Texty svěže ilustrovali Sasha a 
Anastasiia Chagina. Kniha je běžně 
k dostání. H.Z.K, -lko-

STRANA 8 Kroužky a školy ŽN - LEDEN 2023

Kdo je připravený, není pře-

kvapený, říká primář dětské-

ho oddělení Nemocnice Nové 

Město na Moravě Matouš 

Záleský, autor publikace Tábo-

rová ordinace. 

V knize najdeme praktické rady 
a návody jak se o nemocné dítě na 
táboře postarat a jak jednotlivé situa-
ce snadno a rychle vyřešit. Jak provést 
laické vyšetření, zhodnocení zdravot-
ního stavu dítěte, kdy zavolat rychlou 
záchrannou službu, kdy odvézt dí-
tě do nemocnice, nebo kdy jej raději 
předat rodičům.

Kniha je určená nejen táborovým 
zdravotníkům. Poslouží také peda-
gogům ve škole a hodit se může i v 
rodinné knihovničce. 

MUDr. Záleský je od dětství velký 
skaut. Ve Střelicích na Brněnsku se 
věnoval vedení vlčat a skautů. Vystu-
doval Lékařskou fakultu MU v Brně, 
v roce 2017 atestoval v oboru dět-
ské lékařství. Nyní s manželkou vede 
katolický oddíl Ochránci pramene ve 
Žďáru nad Sázavou.

K napsání praktického rádce jej ved-
ly především osobní zkušenosti. Však 
také roli táborového zdravotníka na 
sebe kdysi sám převzal, a tak si stačilo 
jen připomenout vlastní tábornicko-
zdravotnické začátky. „Když to zpět-
ně hodnotím, určitě bych tehdy podob-
ný zdroj informací uvítal,“ ohlíží se 
Matouš Záleský.

Později už jako lékař zastával ve 
skautingu funkci instruktora zdravot-
nických kurzů, které Junák pro své 
vedoucí pořádá. 

„Začal jsem přemýšlet nad tím, co bych 
měl táborovým zdravotníkům v rámci 
zdravotních kurzů předávat. Vidím to i 
z druhé strany. V létě k nám na pohoto-
vost na dětské oddělení přichází hodně 
dětí z nejrůznějších táborů,“ informuje. 

Mnozí táboroví zdravotníci si dob-
ře poradí s tím, jak se o dítě postarat 
a co udělat před tím, než přijedou do 
nemocnice. Ale najdou se i tací, kteří 
potřebné informace nemají a tápou. 

„Mnohdy netuší, co od vyšetření v 
nemocnici očekávat, nedokáží správ-
ně zhodnotit stav dítěte, nebo je zaskočí 
doporučení k hospitalizaci. Často také s 
sebou nemají potřebnou dokumentaci,“ 
přibližuje praxi prim. Záleský. 

Právě potřeba uceleného zdroje 

NOVOMĚSTSKÝ primář Matouš Záleský, autor rádce pro táborové zdravotní-
ky. Foto: archiv Nemocnice Nové Město n/M. 

Pediatr sepsal Tábornickou ordinaci
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„...Slibuji na svou čest...
(Dokončení ze str. 6)

Prezidentovi se jeho obrovským 
úsilím podařilo některé z nich 
zachránit.

V prvních letech svého působe-
ní se Emil Hácha aktivně zasazoval 
za práva českého národa. Mylně se 
domníval, že nacisté budou respek-
tovat uzavřené dohody a mezinárod-
ní právní normy. 

Od roku 1940 se u něho zača-
ly objevovat zdravotní komplikace 

arteriosklerosy. Osudovým zlomem 
byl atentát na Heydricha, který v 
květnu 1942 provedli čs. výsadkáři. 
Následné terorizování našeho náro-
da během heydrichiády a osobní 
nátlak nacistů v čele s K. H. Frankem 
a ministrem školství a lidové osvěty 
Moravcem podlomily i duševní stav 
Emila Háchy.

Zlomený muž se stal loutkou oku-
pantů a ve svých projevech říkal to, 
co požadovali.

Nemoc postupovala a prezident ze 
zámku v Lánech od roku 1943 téměř 
nevycházel. Několikrát údajně žádal 
svého lékaře Maixnera o jed, aby to 
skončil. Nakonec už nemohl mlu-
vit, selhávala mu paměť a nepozná-
val lidi.

Dne 8. 5. 1945 Německo podepsa-
lo kapitulaci a tím zanikl protektorát. 
Hned v prvních poválečných dnech 
revolucionáři Emila Háchu zatkli a 
dopravili jej do vězeňské nemocnice 
na Pankráci. Lékař marně žádal pře-
voz do sanatoria a Hácha dne 27. 6. 
1945 ve věznici zemřel. 

Národní soud později rozhodl, že 
v důsledku špatného zdravotního 
stavu neodpovídal Hácha od ledna 
1943 za své činy.

Návrat exilového prezidenta
Do role úřadujícího českosloven-

ského prezidenta tzv. třetí repub-
liky byl po válce potvrzen Edvard 

Beneš, který od léta 1940 téměř pět 
let coby exilový československý pre-
zident vedl exilovou vládu v Londý-
ně a byl uznaným vrcholným před-
stavitelem čs. odboje.

Začátkem dubna 1945 Beneš při-
cestoval přes Moskvu na osvoboze-
né východní Slovensko a v Košicích 
jmenoval první poválečnou vlá-
du. Do Prahy přijel 16. května. Ofi-
ciálně prezidentem byl zvolen 19. 
6. 1946 ústavodárným Národním 
shromážděním.

Ve funkci byl po opakované volbě 
tři roky a 66 dní. Abdikoval po pře-
vzetí moci komunisty. Na dlouho 
pak nastal soumrak demokratické 
země. (Pokračování příště)

EDVARD BENEŠ, druhý prezident 
Československa.

EMIL HÁCHA, státní prezident Pro-
tektorátu Čechy a Morava

 Snímky: archiv ŽN a Wikipedie

Žďár nad Sázavou dlouhodobě 
bojuje s tak zvaným reklamním 
smogem. Čili nesourodou pestro-
barevnou plejádou nabídek, která 
byla donedávna vidět na mnoha 
volných plochách, zdech, plotech, 
sloupech či billboardech.

Město se předloni do estetické-
ho přerodu pustilo systematicky. 
Vydalo dokument s názvem Manu-
ál reklamy, který je návodem pro 
majitele podniků. 

Podle slov starosty Martina 
Mrkose (Žďár-ŽM) bylo cílem 
radnice kultivovat veřejný prostor 
z hlediska estetiky a označová-
ní provozoven „Pro tyto účely jsme 
krom Manuálu reklamy vyčlenili 
v rozpočtu města i příslušný dotač-
ní program na podporu označování 
provozoven,“ vysvětluje.

Tuto aktivitu podnikatelé berou, 
a první vlaštovky na sebe nedaly 
dlouho čekat. Během roku 2022 

některé provozovny velmi hezky a 
nadčasově zkultivovaly své znače-
ní a zmizely i nevzhledné vybledlé 
plachty.

„Součástí celého tohoto snažení je i 
řešení městského orientačního systé-
mu se stručnými a jasnými údaji.

Bude ve sjednocené modré bar-
vě, kterou městu doporučil grafický 
odborník,“ pokračuje starosta.

V minulosti bylo po Žďáru 
na sloupech veřejného osvětle-
ní kolem 110 cedulí. Ale spíš než 
navigační systém připomína-
ly reklamu různých akcí. „Každá 
cedule vypadala jinak, obsahovala 
různé typy různě barevného písma i 
s různými informacemi. Skutečně to 
nebyl naváděcí systém,“ konstatuje 
Mrkos.

Dle jeho slov navigační systém v 
letech 2008-2021 provozovala fir-
ma Hostalek-Werbung, podobně 
jako v dalších městech. 

Konec reklamního smogu ve Žďáře
„My jsme tuto smlouvu vypověděli 

a převzali jsme navigační systém do 
vlastní správy. Přicházíme s jednot-
ným grafickým a estetickým formá-
tem, abychom veřejný prostor posu-
nuli do vyšší kvalitativní úroveň,“ 
vysvětluje starosta.  

Radnice měla s firmou dohodu, 
že jí za každou ceduli platila ročně 
2000 Kč bez DPH. Nyní bude roč-
ní příjem města 2520 Kč bez DPH 
ročně. 

„Předpokládáme, že se počet cedulí 
sníží, protože ne každá firma bude 
chtít dodržovat předem daný manu-
ál vzhledu cedulí. Správu nad navi-
gačním systémem přebírají Technické 
služby města,“ dodává šéf radnice. 

Informační cedule zůstávají ve 
stejném rozměru jako v minulos-
ti, mohou však nést jen omeze-
né informace jako logo firmy, šip-
ky, vzdálenost v metrech, popř. 
webové stránky. Již žádné nabídky 
služeb nebo upoutávky na akce, 
které řidiči stejně nestíhali číst. 
Jen to rozptylovalo jejich pozor-
nost za volantem.  

Novému jednotnému vizuálu se 
musí přizpůsobit i velké potravi-
nové řetězce, s jejich jinak typický-
mi barvami. „Zůstane jim jen jejich 
typický logotyp brand v provedení 
bílého písma na modrém podkladu,“ 
přibližuje Martin Mrkos. 

Připouští, že takto se počet cedu-
lí sníží asi na polovinu. Zájem mají 
hlavně velké řetězce či např. elek-

tro prodejny. Drobné a menší spo-
lečnosti již službu nevyužijí. 

Výrobu informačních cedulí mají 
ve správě Technické služby na Sat-
tu a nabíhá dle zájmu obchodníků 
a společností postupně. Požádat 
o ceduli může jakýkoliv komerční 
subjekt.

Na otázku ŽN, zda se město pro 
řešení městského orientačního 
systému zhlédlo v příkladu někte-
rých jiných měst, starosta odpoví-
dá, že ví jen o městech, kde působí 
jmenovaná reklamní společnost. 
„A tam to hraje všemi barvami. 
Možná již jsou města, kde zaved-
li jednotný vizuál, ale zatím o nich 
nevím,“ říká. Počin Žďáru je tak 
vlastní, s cílem vyřešit vizuální 
strategii města.

„Je to součást dlouhodobějšího 
žďárského projektu. Snažíme se něk-
teré věci vizuálně sjednocovat a pro 
veřejnost tak zpřehlednit. V našem 
Manuálu reklamy máme jasná pra-
vidla, jak má vypadat reklama, ori-
entační cedule, označování provozo-
ven či polepy,“ přibližuje starosta. 
Původní barevné cedule jsou již 
všechny sundány. 

Znatelný rozdíl, Žďár začíná 
z tohoto pohledu působit vel-
mi moderně. Jednotný orientač-
ní systém není nudný, naopak je 
přehledný. Ne nadarmo se říká, že 
méně je někdy více. Občané i náv-
štěvníci města si nový žďárský styl 
rychle osvojují. -lko-

V Malé galerii zimní zahrady na Staré radnici je k vidění dvanáct vítěz-
ných snímků roku 2022 z tematických kol veřejné soutěže. Tu pro ama-
térské fotografy vyhlašuje každoročně město Žďár nad Sázavou prostřed-
nictvím svého zpravodaje. Témata roku 2022 zněla: Portrét, Příroda, 
Sport a Žďár. K vidění jsou opravdu krásné záběry. 

O vítězích rozhoduje odborná porota, ale i veřejnost. Do hlasování na 
Facebooku postoupilo ve finále dvanáct fotografií, vždy tři z celkem čtyř 
kol soutěže. Vítězové David Košťál a Ondřej Dočekal přebrali od pořada-
telů hodnotné ceny pro svůj koníček. Výstavu si můžeme přijít prohléd-
nout do 31. ledna 2023.

Po slavnostní vernisáži někteří nadšenci vytáhli z brašen fotografic-
ké přístroje a až do večera setrvali na bezplatném, ovšem přínosném 
workshopu pro fotografy. Tématem byla modelka s šátky a kolegy při 
práci motivoval profesionální fotograf Ivo Holán k zajímavým výsled-
kům. -lko- 

MODELKA s šátky byla tématem bezplatného fotografického workshopu na Sta-
ré radnici. Foto: Lenka Kopčáková

Amatérští fotografové
ukázali cit pro krásu
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Snímky ze Žďárských novin za rok 
2022 nebudou chybět při jubilejním 
desátém ročníku výstavy Region 
Press Foto, která na celý leden 2023 
zabere tři patra budovy Krajského 
úřadu v Jihlavě.

Akci tradičně pořádá vysočinské 
sdružení Syndikátu novinářů ČR a 
prezentuje noviny, časopisy i dal-
ší tiskoviny a internetové servery 
vycházející v Kraji Vysočina.

Návštěvníkům úřadu v Žižkově uli-
ci č 1882/57 v Jihlavě je výstava vol-
ně přístupná.

K vidění bude na čtyřicet snímků 
od profesionálních i amatérských 
fotografů. Výstava je pestrou směsi-
cí dokumentárních, reportážních i 
výtvarných děl. 

Při jubilejním ročníku bude zastou-
peno kolem deseti médií Vysočiny. 
Jejich počet oproti prvnímu ročníku 
z roku 2012 citelně poklesl. Některá 
tištěná média dokonce zanikla, jiná 
zrušila tradiční místa fotografa.

Podle slov zástupce syndikátu a 
zároveň šéfredaktora Jihlavských lis-

tů Petra Klukana je však akce nadále 
velmi zajímavá. „Jedná se o možnost, 
jak prostřednictvím fotografi í předsta-
vit své periodikum,“ říká. A jsou zde 
snímky profesionálních fotografů 
vedle těch amatérských z různých 
obecních zpravodajů. 

„Právě jejich místo je v dokumentaci 
obce nezastupitelné, neboť zachycují na 
snímcích dění v dané obci. Profesionál 
by tam byl ,velkými´ novinami vyslán 
jen v případě, kdyby se tam stala něja-
ká, z pohledu velkých médií, ,mimořád-
ná´ událost,“ vysvětluje. 

Na výstavě Region Press Foto 
nechybí jubilující Jihlavské listy, kte-
ré v prosinci 2022 oslavily 130. výro-
čí svého založení a jsou jedny z mála 
ryze českých novin v ČR. Vychází ve 
vydavatelství Parola. 

Doma v Parole jsou i troje měsíční-
ky: Jihlavské noviny, Třebíčské novi-
ny a Žďárské noviny. Na výstavě tak 
lze vidět práce jejich redaktorů-foto-
grafů Veroniky Dawidowicz, Antoní-
na Zvěřiny a Lenky Kopčákové.

 -lko- 

Jubilejní Region Press Foto

Vycházky pro veřejnost
1. 1. Novoroční výšlap na Peperek se čtyřlístkem (15 km) v 9.00 MěÚ
7. 1. Putování se Santinim – Poutní kostel Jména Panny Marie Křtiny (14 

km) 6.30 nádraží ČD
14. 1. Osada Blesk, Jámy, Vejdoch, Veselíčko (12) 9.00 nádr. ČD
21. 1. Slavnostní oheň na Čeřínku (12) 7.15 nádraží ČD
28. 1. Bohdalov, Rendlíček, Nové Veselí (10) 8.45 BUS
 4. 2. Zimní Podoubraví (14) 7.30 BUS.
Více na www.kctzdarnadsazavou.cz a ve vývěsce KČT u nádr.ČD.

Klub českých turistů zve

Po hladkém povrchu průtahové sil-
nice do Zámku Žďáru a pak na Ždí-
rec nad Doubravou už to od října frčí. 
Kdo by si dnes vzpomněl na doprav-
ní komplikace, kolony i výluky MHD, 
které Žďár zažíval v posledních dvou 
letech při neodkladné rekonstrukci sil-
nice I/37.

Stavba probíhala od roku 2021 v režii 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve své 
první etapě od křižovatky u sportov-
ní haly ke stadionu se museli obrnit 
trpělivostí motorizovaní návštěvníci 
očkovacího centra v hale, v další eta-
pě od stadionu k Bezručově ulici zase 
nebývalým provozem trpěly Vysoča-
ny, když řidiči hledali alternativy tras. 
Pořádné kolony zažila v poslední letní 
sezóně i lokalita u zámku. V dlouhých 
frontách vozů čekali nejen turisté, ale 
i autobusy MHD tu stály až 15 minut, 
než v kyvadlovém provozu blikla zele-
ná. Ale to už je pryč. 

Za dokončenou stavbou se pro ŽN 
ohlíží Martin Buček z pražského týmu 
komunikace ŘSD ČR. Ptáme se, co 
bylo na stavbě nejnáročnější, jaké 
moderní prvky nyní silnice má, kolik 
to vše stálo.

„Oprava na průtahu obcemi bývá větši-
nou náročnější než v extravilánu z důvo-
du existence hustoty inženýrských sítí, 
vedení a napojení odvodnění komuni-
kace, koordinace se stavebními akcemi 
města a zajištění odpovídající dopravní 
obslužnosti pro jeho obyvatele po dobu 
stavby.

S tím vším se stavba také potýkala,“ 
ohlíží se. 

Po stavební stránce šlo podle jeho 
slov o realizaci nutných sanací kon-
strukčních vrstev až na podkladní vrst-
vu. K těm došlo v největším rozsahu 
v úseku před zámkem. 

„Jelikož se v podstatě jednalo o opravu 
stávající komunikace ve stávajícím vedení, 
šíři i nivelitě, žádné speciální stavební prv-
ky nebyly uplatněny.“ říká. 

Smluvní cena dle smlouvy o dílo čini-
la 38,65 mil. Kč bez DPH a ještě dobí-
há zpracování změn během výstavby. 

Na této silnici bývá často diskuto-
ván pro nákladní dopravu úzký barok-
ní most. V minulosti zaznívaly i nápa-
dy na jeho rozšíření. K tomu zástupce 
ŘSD připomíná, že most je památkově 
chráněnou kulturní památkou. 

„Nelze tedy na tomto mostním objektu 
očekávat zásadní stavební změny, jako 
např. rozšíření, a to i ve vztahu k blízké-
mu objektu pod ochranou UNESCO,“ 
uzavírá Martin Buček. -lko-

Dopravní kolapsy z okolí 
zámku už jsou pryč

VZPOMÍN�  na letní kolony.
 Foto: Lenka Kopčáková

www.stopaprozivot.cz

INSTITUCIONÁLNÍ HLAVNÍ ZA PODPORY DODAVATELÉ MARKETINGOVÝ 

PARTNER

OFICIÁLNÍ GENERÁLNÍ 

MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ 

BALÍKOVNA  

� stopaprozivot | � stopaprozivot
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� Knihařství, Horní 135/2, ZR. Vazby 
časopisů, diplomových prací a jiných 
tisků. Zhotovení kronik, alb. Opravy 
starých knih. Rámování a paspartování 
obrazů. Otevřeno po.,út., čt., 9-14 hod., 
stř. 9-16,30 hod., tel. 566 622 164

Knihařství

Angličtina a němčina

Klimatizace

� 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. Veškeré 
malířské a natěračské práce. 
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár nad 
Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, nátěry. 
Malby včetně úklidu. Nátěry oken,střech, 
dveří. 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 zahajujeme 
vždy v únoru a září v rozsahu 18 
výukových bloků a před zahájením máte 
možnost účastnit se zdarma 1 náslechovou 
hodinu. 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, 
566620 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

Žaluzie

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

OZNAMOVATEL
OsTATNí

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234

Zahradnictví
�Zahradnictví u Chlubnů přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce 
2023.
S novým slunkem se těšíme na další setkání
Tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz

Vždy, když končí rok starý a začí-
ná nový, snažíme se i my o nový 
začátek, přestože často zůstává jen u 
dobrých úmyslů. Vždyť změnit se je 
tak těžké! Copak můžeme být jiní, 
než jsme? 

Nezapomeňme, že temperament je 
vrozený a osobnost člověka se pro-
měňuje jen velmi pozvolna s tím, jak 
nabíráme životní zkušenosti a jak se 
mění naše názory. A to se děje po 
celý život, navíc jsme stále ovlivňo-
váni naším okolím, výchovou, hod-
notami nebo vztahy. 

V podstatě neustále reagujeme na 
vše, co se nám děje, a více těchto 
změn se odehrává v našem mozku 
nežli v realitě. Je dokázáno, že člo-
věk tráví více času tím, že se zabý-
vá svými myšlenkami a představami 
nežli prací. A když se do své fantazie 
ponoří příliš, pak ani nevnímá čas 
(tomuto stavu se říká alfa vědomí). 

Proto, chceme-li ve svém životě 
cokoliv změnit, musí tato změna při-
jít nejprve zevnitř a my se k ní musí-
me skutečně odhodlat. Jinak řečeno, 
měli bychom být přesvědčeni o tom, 
že nám tato změna prospěje a že je 
to naše svobodné rozhodnutí. 

Například rozhodneme-li se pravi-
delně cvičit, abychom zhubli pová-
noční kila, nestačí jen sledovat videa 
štíhlých a svalnatých lidí, ale opravdu 
každé ráno vstát a hodinku se tomuto 
cvičení věnovat. Pokud máme dobrou 
motivaci (a představíme si sebe sama s 
krásným plochým bříškem a o 10 kilo 

lehčí), pak budeme cvičit mnohem 
raději! A když si pak sami sebe před-
stavíme, jak nám sluší naše oblíbené 
šaty nebo dokonce i plavky (to už je 
samozřejmě hodně odvážná předsta-
va), pak si k tomuto cvičení přibereme 
ještě pravidelné procházky s pejskem 
nebo vnoučaty!

Aby se mohl jakýkoli náš sen usku-
tečnit, musíme pro něj něco udělat. 
První krok bývá nejdůležitější a také 
někdy pomáhá, když se svými úmys-
ly seznámíte své okolí.

Například, když řeknete své kama-
rádce nebo mamince, že od teď už 
nebudete jíst žádné sladkosti, jeli-
kož se snažíte zhubnout, a pokud 
vám chtějí udělat radost, ať přinesou 
kedlubnu, sushi nebo lososa! Jako 
odměnu si pak můžete dát občas ně-
co dobrého, což rozhodně nemusí 
obsahovat cukr, který je mimocho-
dem návykový. Ať už máte jakékoliv 
předsevzetí do nového roku, zkuste 
si promyslet jednotlivé kroky a také 
si představte hotový výsledek, který 
vás potěší. 

Váš mozek a také vaše psychika pak 
udělají všechno pro to, aby se výsle-
dek dostavil co nejdříve, uvidíte! 
Vždyť nejvíce překážek si opět tvo-
říme jen my sami, a to naprosto zby-
tečně. Změna je přirozenou součástí 
našeho života, a když budete odváž-
ní, pak se vám jistě splní všechna 
přání. Jen ten první krok, viďte?

Mgr. Lucie Poláková

Psychoterapeutka a astroložka

Ilustrační foto: pixabay.com

Psychoterapeutické okénko
Jak na předsevzetí
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Žďárský volejbalRegionální muzeum městaKlub kardiaků

Vánoce v devadesátkách
V atmosféře doznívajících svátků 

můžeme ještě do 15. ledna navští-
vit Tvrz a aktuální výstavu nazvanou 
Vánoce v devadesátkách. S dnešním 
nadhledem má podtitul Ježíšku, Santa 
přichází! 

Uvidíme, jaké vánoční dárky nachá-
zely rodiny pod stromečkem zhru-
ba před třiceti lety. Nechybí barevné 
elasťáky, walkmany, magnetofonové 
kazety, encyklopedie, pohádkové kni-
hy, panenka Barbie, plyšáci, vykládané 
náramky, dámské střevíčky, barevné 
kravaty, ručně pletené svetry či stolní 
počítač.

Ale ani příznivci vánočních tradic o 
nic nepřijdou. Jedna místnost je věno-
vána lidovým horáckým Vánocům 

a zvykům, včetně pouštění lodiček, 
odlévání cínu, hádání osudu z hrníčků 
či vytahování polínek.

Do 15. ledna je vánočně vyzdoben i 
Moučkův dům, který navozuje atmo-
sféru měšťanských Vánoc. V historic-
kém obchůdku si prohlédneme před-
vánoční sortiment z přelomu 19. a 20. 
století a vstupem do salónu zámož-
ných žďárských měšťanů se rázem 
ocitneme ve Štědrém dni na sklonku 
monarchie. V rámci dějin Žďáru se 
zde dozvíme i zajímavosti z historie 
Vánoc.

Tvrz po 15. 1. bude na dva týdny 
uzavřena kvůli přípravě nové výstavy. 
Trvalá expozice v Moučkově domě je 
zájemcům přístupna i nadále. -lko-

Žďárská pobočka SPCCH ČR

10. a 24. 1. (9.00-10.00) Klub seniorů, Dolní 165/1, 
2. p., dv. č. 212
INFORMAČNÍ SCHŮZKY SE ČLENY – Plán čin-
nosti na rok 2023, členské známky, informace a při-
hlášky na plánované pobyty a zájezdy. Členskou prů-
kazku s sebou ke kontrole!
Od 9. 1. (a dále každé pondělí) 9.00 Relaxační sál 
Active Clubu
CVIČENÍ TĚLOCVIČNĚ - Vedoucí L. Nečasová.
Od 10.1. (a dále každé úterý) 11-30 Relaxační cent-
rum CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU – Vedoucí 
M. Enkeová
Od 11. 1. (a dále každou středu) 11.30 Relaxační cen-
trum CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU – Vedou-
cí M. Klimešová.
Od 12. 1. (a dále každý čtvrtek) 11.30 Relaxační cent-
rum CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU – Vedoucí 
V. Stočková. Více na: www.civilky.cz/zo-zdar.

Sportovní hala Bouchalky
So 14. 1. v 10.00 a 13.00 Jih-

lava (krajský přebor – muži)
Ne 15. 1. v 10.00 a 13.00 

Žichlínek (2. liga – juniorky)
So 28. 1. v 10.00 a 13.00 

Pelhřimov (krajský přebor – 
muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 7. 1. v 9.00 Česká Třebo-

vá, Vysoké Mýto (krajský pře-
bor – junioři)

Ne 29. 1. v 9.00 Havl. Brod, 

Nové Veselí (krajský přebor – 
st. žákyně)

Ročnímu vyúčtování elektřiny 
v minulých letech řada z nás nevěno-
vala mnoho pozornosti, ale po skoko-
vém zdražení energií je to jinak. Finál-
nímu vyúčtování elektřiny se snažíme 
porozumět. 

Výsledek ročního vyúčtování uka-
zuje případný přeplatek, či nedopla-
tek. Přeplatek nám většinou dodavatel 
vrátí na náš zákaznický bankovní účet. 
Nedoplatek musíme uhradit do data 
uvedeného na faktuře na účet dodava-
tele. Vyúčtování za elektřinu většinou 
chodí v předjaří. 

Finální faktura za energie obsahuje 

řadu položek a čísel, v nichž je mnoh-
dy složité se zorientovat. Podrobné 
vysvětlení najdeme např. na stránkách 
https://www.porovnej24.cz. Z nich 
uvádíme nejdůležitější postřehy pro 
nás laiky:

Konečný stav elektroměru obsahuje 
fakturovanou spotřebu s čísly uvádě-
jícími stavy měřidel. Tedy počáteční 
a konečný stav elektroměru a někdy 
i historii spotřeby (pokud jsou data 
k dispozici).

Když elektroměr zaznamenává spo-
třebu v obou tarifech, pak je v přehle-
du uvedena spotřeba ve vysokém tari-

fu a v nízkém tarifu (tzv. noční proud). 
Ve vyúčtování najdeme i výši roční 
platby za používání odběrného místa, 
výši daně z elektřiny a celkovou částku 
za regulované služby. 

Cena elektřiny se totiž skládá ze svou 
částí – regulované (což je cena silové 
elektřiny) a neregulované složky. Tu 
tvoří poplatky za distribuci elektři-
ny a za používání distribuční sousta-
vy. Vlastně platíme za to, že elektřina 
doputuje do našich zásuvek. 

Regulovaná složka je stanovena 
Energetickým regulačním úřadem a 
náš poskytovatel energie ji nemůže 

nijak ovlivnit. Výše regulované složky 
se liší podle typu domácnosti. Pokud 
elektřinou pouze svítíme a nepouží-
váme ji na topení ani ohřev vody, 
bude tato složka tvořit zhruba 40 % 
naší ceny za elektřinu. Pokud elektři-
nu využíváte na více účelů, bude tento 
podíl vyšší. Takže u domácností, kte-
ré elektřinou i topí, může regulovaná 
složka přesahovat 60 %.

Od 1. 1. 2023 je dle nařízení vlády 
č. 298/2022 Sb. zastropovaná cena 
za silovou elektřinu ve výši 6050 Kč/
MWh s DPH. -lko-

Doba nás naučila číst pozorně faktury

V lednu nebo únoru posílají doda-
vatelé elektřiny domácnostem pravi-
delná roční vyúčtování spotřebova-
né elektřiny. Na faktuře vždy uvádí 
stav elektroměru ke konci roku.

Ale odpovídá tento stav opravdu 
skutečnosti? Dodavatelé totiž místo 
skutečného stavu elektroměru uvá-
dějí leckdy pouze odhad.

Zde je pár rad od městského 
energetického specialisty Michala 
Bačovského.

„Byl u vás letos někdo odečítat 
elektroměr? Nebo dodavateli hlásí-
te samoodečet? Pokud ne, dodava-
tel na dálku stav elektroměru v běžné 
domácnosti nezjistí, a proto si pomůže 
odhadem,“ vysvětluje s tím, že odhad 
bývá často velmi nadsazený. Naše 
skutečná spotřeba elektřiny tak 
může být o dost nižší. Zvlášť v roce 
2022, kdy lidé začali šetřit energií. 
Logicky očekáváme nižší spotřebu 
než obvykle. 

„Doporučuji proto, vyfoťte si stav 
elektroměru na konci roku. Nemusí 
to být přesně 31. prosince, odchylka o 
jeden či dva dny je přijatelná. Na fot-
ce musí být zřetelně vidět stav na dis-
pleji a také číslo elektroměru, protože 
jinak je fotka neprůkazná,“ vysvětlu-
je odborník. 

Pokud máme zavedený tzv. noční 
proud, Michal Bačovský doporučuje 
vyfotit jak stav pro nízký, tak i vyso-
ký tarif.

„U vysokého tarifu se na displeji 
obvykle zobrazuje číselný kód 1.8.2 a 
u nízkého tarifu 1.8.3. Podle toho se 
dá rozpoznat, jaký tarif elektroměr 
zrovna ukazuje,“ vysvětluje. Způsob 
zobrazení tarifu se může lišit podle 
typu elektroměru.

Fotografie stavu elektroměru se 
nám pak mohou hodit pro případ-
né spory o výši vyúčtování s naším 
dodavatelem elektřiny. -red-

ELEKTROMĚR. Na displeji vlevo se střídá kód 1.8.2 pro vysoký tarif a 1.8.3 pro 
nízký. Důležité je i číslo elektroměru. Na snímku vyznačeno červeně.

 Foto: Michal Bačovský, archiv města Žďár n. S.

Odborník radí vyfotit si elektroměr

Lidé, kteří se dostali do dluhové 
pasti, hrozí jim exekuce a řeší exis-
tenční potíže, mají naději. 

Zastání naleznou v kancelá-
ři s názvem Člověk v tísni, která od 
podzimu 2020 sídlí na žďárském 
Městském úřadu.

Stejnojmenná nezisková organiza-
ce vstoupila do Žďáru hned v reakci 
na první dopady koronavirové krize. 
Díky vstřícnosti zdejší radnice ote-
vřela kancelář Člověk v tísni přímo na 
úřadě a dluhové poradenství nabízí 
bezplatně Žďárákům i lidem z okolí.

Kancelář nejčastěji pomáhá zmapo-
vat socioekonomickou situaci klienta 
a následně pomůže sestavit jeho roz-
počet, pomáhá mu při vyjednávání s 
věřiteli, s obranou v exekuci či s pří-
pravou a asistencí v insolvenci.

Dle starosty města Martina Mrkose 
(Žďár-ŽM) nabízí Člověk v tísni veli-
ce záslužnou a fantastickou službu. 

„Má dokonce svoji sbírku, z níž může 
v určitých případech lidem pomoci dluh 
uhradit. Na výběr těchto klientů má 
kancelář svůj klíč,“ uvádí starosta. 

To, kam se až dostal exekutor-

ský a věřitelský byznys v ČR, Mar-
tin Mrkos hodnotí jako jedno z nej-
větších porevolučních selhání státu. 
„Často bagatelní dlužní částky kvůli 
neúměrně rostoucím úrokům a způsobu 
vedení exekucí vehnaly řadu lidí do zou-
falých situací,“ konstatuje. 

Vítá proběhlé již dvě vlny Milosti-
vého léta, kdy mohli lidé do listopadu 
2022 vyřešit své dluhy vůči státním 
nebo veřejnoprávním institucím.

Město šlo věci aktivně naproti a 
písemně oslovovalo lidi, kteří dluží 
odborům městského úřadu. Milosti-

vé léto totiž umožňuje vyrovnat jen 
původní dlužnou částku a poplatek 
exekutorovi ve výši 1815 Kč. Narost-
lé úroky se odpouští. A to byla velká 
příležitost. 

Dle slov starosty lidé dluží měs-
tu nejčastěji za neuhrazené přestup-
ky v dopravě, poplatky za odpad, 
za nájmy bytů či za přestupky pro-
ti občanskému soužití. V roce 2022 
město proti dlužníkům vedlo 909 
exekucí, ti mu v globále dlužili přes 2 
milióny korun.  -lko-

Kancelář Člověk v tísni pomáhá
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Program na měsíc leden 2023

POŘADY PRO DĚTI

Divadelní představení pro MŠ A ZŠ 
Út 10. 1. v 9.30; St 11. 1. v 9.30; Čt 

12. 1. v 9.30 hodin Městské divadlo / 
Divadlo Radost

OPERKY - Budulínek, Červená 

Karkulka, O dvanácti měsíčkách, 

O Šípkové Růžence. Jaroslav Uhlíř a 
Zdeněk Svěrák. Něco většího než pís-
nička, ale menšího než muzikál. Trvá 
60 minut.

� DIVADLA

Divadelní předplatné KOMORNÍ
Ne 15. 1. v 19.00 hodin
Městské divadlo / Divadlo Kalich
SILNICE - LA STRADA - Cirku-

sácká romance o tom, že i malý kamí-
nek má na tomhle světě smysl. Námět: 
Federico Fellini, Divadelní verze: Lída 
Engelová, Johana Kudláčková; Režie: 
Lída Engelová; Hrají: Barbora Hrzá-
nová, Radek Holub, Zbigniew Kalina, 
Klára Cibulková, Radek Zima. Trvá 
120 minut. 

� VÝSTAVY

3.- 29. 1. Galerie Stará radnice 
STVOŘENO NA VYSOČINĚ: 

BROM – STŘÍBRO – ŽELEZO. 

Rostislav Košťál – fotografie a Miro-
slav Štěpánek – plastiky.

Vernisáž výstavy 3. 1. od 17.00 hodin. 
Hudební doprovod Petr Venkrbec – 
saxofon, Ladislav Výmola – kytara.  

Otevřeno: út-pá (10.00 - 12.00 a 
14.00 - 17.00), so, ne a sv. (14.00 - 
17.00).

Do 30. 1. Městské divadlo
VÁNOČNÍ VYSTAVA - Práce žáků 

výtvarného oboru ZUŠ F. Drdly.
Otevřeno hodinu před a během 

představení.

Do 30. 1. Malá Galerie Staré radnice
ZAOSTŘENO NA ŽĎÁR. Finále 

snímků z celoroční fotografické sou-
těže + dvě trojice vítězných snímků 
vybraných odbornou porotou i veřej-
ností. Otevřeno dle Informačního cen-
tra.

Do 30. 1., Kino Vysočina 
VÁLKA OČIMA UKRAJINSKÝCH 

VÝTVARNÍKŮ 

Čtvrtek 5. ledna - To nejlepší z roku 
2022:

� 17.00 IL BOEMO - Hudební his-
torické drama (Čes. / Ital. / Slov. 2022, 
ČD 12+ 2D)

� 20.00 WHITNEY HOUSTON: I 

WANNA DANCE WITH SOMEBO-

DY –Životopisný hudební (USA 2022, 
T 12+ 2D) 

Pátek 6. ledna

� 17.00 SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 
- Komedie (Německo 2022, ČD 12+ 
2D) � 19.30 AVATAR: THE WAY 

OF WATER – Dobrodružné fantasy 
(USA 2022, ČD 12+ 3D)

Sobota 7. ledna

� 14.30 FIMFÁRUM JANA WERI-

CHA – Loutková animovaná pohádka 
(Česko 2002, 2D) 

� 17.00 OPERACE FORTUNE: 

RUSE DE GUERRE – Akční kome-
die (USA / Čína 2023, T 15+ 2D)

� 19.30 AVATAR: THE WAY OF 

WATER – Dobrodružné fantasy (USA 
2022, ČD 12+ 3D)

Neděle 8. ledna

� 14.30 To nejlepší z roku 2022: 

NEJVĚTŠÍ DAR - Pohádka (Česko 
2022, 2D)

� 17.00 PIARGY - Historické dra-
ma, skvělá Judit Bárdos (Slov. / Čes. 
2022, T 12+ 2D)

 
Pozor: další program kina je v přípra-

vě, sledujte na www.dkzdar.cz.

18. 1. 15.30, přednáškový sál
MACRAMÉ DÍLNA – Tvoření 

drháním. Přihlášky předem v dospě-
lém odd. nebo na odc@knihzdar.cz.

Knihovna M. J. Sychry        

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

(Město Žďár n. S.)
 1. 1. (17.30-18.15) nám. Republiky 
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

2023. Program: 17.30 pěvecký sbor 
FONS, 17.45 zdravice představitelů 
města, státní hymna ČR, 18.00 novo-
roční ohňostroj. Čaj a svařák na zahřá-
tí.

(ZUŠ)
12. 1. 17.00 Základní umělecká ško-

la F. Drdly
KAMILA OZEROVÁ: KLAVÍR – 

V provedení studentky JAMU zazní 
Bach, Beethoven, Chopin, Skrjabin, 
Debussy a Rachmaninov.

(ŘK farnost Žďár 2)
16. 1. (19.00-21.00) Zelená hora
NIKODÉMOVA NOC – Poutní 

kostel sv. Jana Nepomuckého najde-
me v tento večer otevřený k rozjímá-
ní, modlitbě či tichému duchovnímu 
rozhovoru. K dispozici je vždy kněz i 
jáhni.

(Senioři ČR)
17. 1. 16.30 hod. Klub seniorů v 

Dolní ul. 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – 

Zábavný podvečer pro dříve narozené.

(Žďárské interference)
18. 1. (19.00-21.00) RK Na Far-

ských
WILL JOHNS TRIO - Excelentní 

blues v podání londýnského muzikan-
ta, který hrál s Ericem Claptonem či s 
Ronnie Woodem z Rolling Stones. 

(Církev československá husitská)
19. 1. 16.00, Husova kaple CČSH, 

Kopečná 13
BESEDA O TICHOMOŘÍ - Již-

ní Pacifik - Cookovy ostrovy, Tonga, 
Samoa a Fidži... Slovem i obrazem pro-
vází Karel Starý z Nomádu.

(Active-Středisko volného času)
22. 1. 15.00, Active- SVČ velký sál 

Horní 2
DISNEYVAL - Karnevalové odpo-

ledne plné tance, hudby, smíchu a 
zábavy. Více na Active Horní 2.

(Vysočina Events)
28. 1. 20.00, Dům kultury
5. CHARITATIVNÍ PLES - Zlatá 

šedesátá.

(Zámek Žďár)
29. 1. 18.00, Zámecký konvent
MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONI-

KOVÉ - Symfonický Orchestr ZUŠ 
Města Brna. Dirigenti Gabriela Tardo-
nová a Tomáš Krejčí. -lko-

Otevřeno v době promítání.

Předplatné: 

2. - 18. 1. stávající abonen-

ti (pokladna DK mimořádně Po-St 
(13.00-17.00)

23. - 25. 1. noví zájemci (pokladna 
DK mimořádně Po-St (13.00-17.00)

Od 26. 1. volný prodej jednotli-

vých titulů (stávající prodejní místa 
Kultury Žďár).

26. 1. 17.00 přednáškový sál
OTUŽOVÁNÍ – NEJEFEKTIV-

NĚJŠÍ CVIK NA SVĚTĚ - Přednáška 
Petra Málka.

Do 31. 1. odd. pro dospělé čtenáře
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ 

- Vysloužilý mobilní telefon s vyplně-
ným formulářem (naleznete v dospě-
lém oddělení knihovny) vhoďte do 
sběrného boxu v knihovně. Můžete 
vyhrát poukázky na nákup knih v 
hodnotě až 2000 Kč + nejúspěšněj-
ší knihovny získají 30.000 Kč na nové 
publikace či akce pro veřejnost. 

Společný projekt neziskové organi-
zace ASEKOL a Kraje Vysočina, jehož 
smyslem je rozšíření povědomí o třídě-
ní vysloužilého elektro zařízení. Vybra-
né telefony budou odborně rozebrány 
a recyklovány.

Výstavy:
Do 31. 1. odd. pro děti a mládež 

„I V NEMOCNICI SI MŮŽEME 

HRÁT A TVOŘIT“ 

výstava prací dětí hospitalizovaných 
na dětském oddělení Nemocnice Nové 
Město n. M.

Do 28. 2. Čechův dům, Galerie u 
Sychry

10 LET FOTOKLUBU FREE-

LAND - Výstava fotografií, jejímž prů-
vodcem a patronem je zakládající člen 
fotoklubu Antonín Vystrčil. 

Vernisáž proběhne 9. 1. od 17.00, 
doprovodný zpěv Timea Kroftová.

Připravujeme na únor:
3. 2. (8.00–15.30) odd. pro děti a 

mládež
PRÁZDNINOVÝ DEN 

V KNIHOVNĚ - Celodenní pro-
gram pro předem přihlášené děti 1. 
st. (více k akci a přihláškám v dětském 
oddělení od 2. 1.). 

Senior point knihovna 
4. 1. 9.00,  přednáškový sál
ALZHEIMER PORADNA - Pora-

denská pomoc pro pečující osoby, přá-
tele, blízké a nemocné Alzheimerovou 
chorobou. Konzultace je třeba si pře-
dem objednat na tel.: 733 629 018 u 
Mgr. Marcely Rýpalové.

6. 1. (9.00–10.00) přednáškový sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING 

S VZP - Bezplatné měření tlaku a ana-
lýza tělesných hodnot, včetně posky-
tování informací z oblasti veřejného 
zdravotního pojištění, příspěvků z fon-
du prevence.

23. 1. (13.30–16.30) přednáškový 
sál

VIRTUÁLNÍ REALITA DEMEN-

CE - Seminář pro neformální pečující. 
Pohled na svět očima člověka s demen-
cí pomocí virtuální reality. Vyzkou-
šejte si, jak demence mění vnímání 
člověka, zjistěte, co se děje s mozkem 
v jednotlivých stadiích demence. Na 
seminář je třeba se přihlásit na e-mail: 
kurzy.vysocina@post.cz nebo na 724 
940 126. 

Každé úterý, (9.00-10.00) přednáš-
kový sál

KOORDINAČNÍ CVIČENÍ PRO 

SENIORY – Vede lektorka Romana 
Sochová.
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