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Od 11. prosince nastanou změny 
v jízdním řádu žďárské MHD.

Město tak reaguje na požadav-
ky cestujících, týkající se zejména 
dostupnosti do zaměstnání. 

„Úpravy nastanou zejména u linek 
vedených k Tokozu, Žďasu a Hett i-
chu, aby se zaměstnanci dostávali včas 
do práce. Na lince č. 6 bude změna od 
13.00 hodin, kterou reagujeme na při-
pomínky občanů k dostupnosti hřbi-
tova a obřadů na Zelené hoře,“ infor-
muje místostarosta Josef Klement. 
Upravené jízdní řády najdeme i na 
webu města. 

Na větší změny v MHD se připrav-
me od července 2017, kdy by mělo 
začít fungovat nové, modernější lin-
kové vedení v celém Žďáru nad Sáza-
vou, a již z něho odpadnou písmena 
A, B, C… 

Návrh nyní zpracovává dopravce s 
odborníky z Univerzity Pardubice. 
„V lednu na schůzce poradního sboru 
MHD očekáváme představení této kon-
cepce nového linkového vedení,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil s tím, že na kvě-
ten radnice plánuje velkou kampaň o 
změnách MHD pro veřejnost. Vyjdou 
také nově všechny jízdní řády. 

„Bude to tak trochu symbolické, pro-
tože příští rok slaví naše Městská hro-
madná doprava již 60 let své existence 
(od roku 1957). K těmto šedesátinám 
si dáme dárek, že naši MHD posune-
me zase o kousek dál do 21. století,“ 
plánuje starosta…

Jízdní řády se musí připravovat ve 
značném předstihu, a jak informuje 
místostarosta Klement, součástí plá-
novaných změn je i zavedení MHD 
do ulic Sázavská a Libická v sídliš-
ti Klafar. Zde také město vybuduje 
nové zastávky MHD.  -lko-

Změny jízdního řádu MHD
nastanou od 11. prosince

   K nebi vzlétly 
vzkazy Ježíškovi

Plné náměstí rodin s dětmi přišlo v 
podvečer poslední listopadovou neděli 
na žďárské náměstí přivítat advent. 

Děti před Starou radnicí dostáva-
li nafouknuté balónky a na šňůrku s 
pomocí rodičů připevňovali cedulky 
se svým tajným přáním. Oslavu pořá-
dalo město, a když se s doznívajícím 
koncertem PS Fons rozsvítil vánoční 
strom, k nebi se najednou vznesly stov-
ky vzkazů Ježíškovi. Tak snad dolétnou 
správně...  -lko-

ROZSVÍCENÍ vánočního stromu na nám. Republiky bylo první adventní neděli neklamnou předzvěstí Vánoc. Natěšené děti 
vypouštěly balónky s přáním Ježíškovi. Foto: Lenka Kopčáková

Azyl potřebným
Posláním Azylové ubytovny pro 

muže je zajištění dočasného ubytování 
mužům, především ze Žďáru nad Sáza-
vou, kteří se ocitli v tíživé životní situa-
ci a ztratili bydlení. 

Pro nadcházející zimní období pla-
tí v Azylovém domě rozšířená nabíd-
ka služeb pro případ mrazivých dnů a 
nocí.

„Pokud teplota klesne pod –10°C, 
mohou osoby bez přístřeší (muži i ženy) 
přečkat mrazy v teple ubytovny i v pří-
padě zcela naplněné kapacity zařízení. 
Nabídku je možné využít v noci i přes 
den,“ informuje Václav Šerák, ředitel 
Sociálních služeb města.

Zázemí zdejšího zařízení umožňu-
je přečkat mrazy ve společných pro-
storách přibližně dvanácti zájemcům. 
„Bude pro ně zdarma připraven teplý čaj 
a polévka,“ dodává ředitel. 

Azylový dům je fi nancován z indivi-
duálního projektu s názvem Podpora 
vybraných sociálních služeb na úze-
mí Kraje Vysočina. Ten je spolufi nan-
cován Evropským sociálním fondem i 
státním rozpočtem. -lko-

Studánky nevyšly
Voda ve žďárských studánkách U 

Křiváku, Klafárek i Salvatorka ten-
tokrát (7. 11.) vykazují bakteriál-
ní znečištění a nejsou tedy vhodné 
k pití. Další kontrolu  město zadá 
až začátkem ledna 2017. -lko-
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Závada na elektroinstalaci 
v půdních prostorách kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře a vznik požáru, které-
ho si lidé všimli až po 20 minu-
tách, kdy už byl oheň rozšířený 
na střechu kostela...

 Lenka Kopčáková

Nebojte se, jde o fi kci! Tak totiž 
začátkem listopadu zněl scénář tak-
tického cvičení devíti sborů dob-
rovolných hasičů ze Žďárska. Akci 
pořádala European Rescue Academy 
(ERA ), v překladu Evropská záchra-
nářská akademie, spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů ze Žďáru 2 – 
Zámku.

„Protože vozy dobrovolných hasičů 
pojedou k zásahu pod majáky, na cviče-
ní jsme upozornili obě policie i záchran-
nou službu,“ informoval novináře 
krátce před cvičením Karel Tomek, 
revizní rada sboru, mající na starosti 
požární ochranu města.

Akce...
První na místě byla do osmi minut 

od vyhlášení poplachu zásahová jed-
notka ze Zámku Žďáru, za ní dle 
vzdálenosti přispěchaly jednotky ze 
Světnova, Polničky, Škrdlovic, Vyso-
kého, Veselíčka, Počítek, Hamrů a 
Najdeku. 

Požár likvidovalo šest cisterno-
vých automobilových stříkaček a 
čtyři přenosné požární stříkačky. Na 
71 hasičů trénovalo dopravu vody z 
Konventského rybníka k cisternám 
na Zelené hoře ve dvou trasách, od 
pláže kolem hřbitova a od stavidla po 
schodech. 

V teoretické části cvičení pak byli 
hasiči proškoleni, jak ochránit mobi-
liář kostela...

Ojedinělé školicí středisko 
Taktické cvičení zahájilo činnost 

žďárského školicího a výcvikového 
střediska European Rescue Academy, 
zaměřeného na praktický výcvik 
ochrany památek a historických děl. 

Žďárskou raritou je to, že z celého 
Česka jsou členy Evropské záchra-
nářské akademie jen dobrovolní hasi-
či ze Zámku Žďáru a hasiči Pražské-
ho hradu. 

„Evropská záchranářská akademie 
nás přímo zapojila do programu na 

ochranu uměleckých děl a památek. 
Jelikož sídlíme na zámku, tak to se nás 
dost týká,“ vysvětluje David Partl, jed-
natel sboru.

Zkušenosti Žďárští převzali na 
několika stážích ve Francii a ve Švý-
carsku, kde již je požární ochrana 
památek podrobně vypracována a 
zavedena do praxe. 

„Nyní se snažíme tuto ochranu pamá-
tek přenést do ČR. V rámci školícího a 
výcvikového střediska bude prakticky 
školit většinu dobrovolných, ale i profe-
sionálních hasičů a zaměstnanců muzeí 
z celé republiky,“ dodává Partl.

Žďárští průkopníci zdejší Evrop-
skou akademii založili ve spoluprá-
ci se Zdislavou Tesařovou, býva-
lou členkou velvyslanectví ve 
Francii, která nyní Evropskou akade-
mii ochrany památek řídí. Žďárského 
taktického cvičení se, kromě dalších 
zahraničních hostí, zúčastnila jako 
pozorovatel.

Jak dále hasiči vysvětlují, původně 
existovala jen spolupráce mezi Fran-
cií a profesionálními hasiči Pražské-
ho hradu. Když ale v roce 2011 při-
jela do zámku delegace hasičů z 
Lucemburska, aby předala In memo-
riam vysoké vyznamenání Dr. Rad-
slavu Kinskému, hasiči navštívili i své 
kolegy v zámecké zbrojnici.

„Velmi je zaujala historie našeho sbo-
ru, který založila praprababička sou-

MOMENTKA  z taktického cvičení hasičů na ochranu Zelené hory. Nejnáročnější bylo přivést na místo vodu z Konventské-
ho rybníka pod horou. Foto: Marek Prokop 

Dobrovolní hasiči v ochraně památek

Na otázky ŽN kolem požární 
ochrany památek odpovídá Marek 
Prokop, zástupce vedoucího výcvi-
kového a školicího střediska SHD 
Žďár 2-Zámek.

Jak je na tom Zelená hora pro 
případ ostré akce s označením 
mobiliáře a pokyny pro hasiče? 

Prozatím máme zpracované evaku-
ační listy mobiliáře na Barokní gale-
rii v Zámku Kinských. Ale zatím js-
me nezažádali majitele o dovolení k 
provedení označení těchto děl refl ex-
ními štítky. 

Pro Zelenou horu zpracujeme tyto 
evakuační plány také. Zahrnují pri-
oritu evakuace, zacházení a bale-
ní do nehořlavého obalu a cestu, 
kudy nejlépe díla evakuovat. V pří-
padě rozměrově velkých či napev-
no umístěných děl, jako jsou oltáře 
nebo varhany, by se provedlo zakrytí 
nehořlavým obalem. 

Má žďárská památka UNES-
CO nějaké zvláštnosti v požární 

ochraně?
Tato památka má, jako řada dal-

ších kostelů, tu zvláštnost, že by se 
provádělo více zakrývání děl, a nee-
vakuovala by se. Z hlediska požární 
ochrany je tato památka velice vzác-
ná a právem je zapsána do sezna-
mu UNESCO. Doufejme, že zde v 
budoucnu k požáru nedojde a tyto 
plány budou potřeba pouze k naše-
mu výcviku. -lko-

Evakuační listy už má
zámecká Barokní galerie

časných Kinských a v roce 1886 dala 
jednotce k dispozici prostory,“ připomí-
ná Karel Tomek mimochodem letoš-
ní 130. výročí sboru. 

Když se pak po sametové revoluci 
rodina Kinských vrátila, toto respek-
tovala a Sboru dobrovolných hasičů 
prodloužila veškeré smlouvy.

Lucemburští a francouzští hasiči 
ihned po návratu vznesli požadavek, 
aby se žďárský SDH dostal do mezi-
národní akademie z titulu, že sídlí 
na zámku. Jak pak sami hasiči zjistili, 
opravdu jsou v ČR jediným dobro-
volným sborem, sídlícím na zámku. 

„Byli jsme tedy přibráni do projek-
tu spolu s hasiči Pražského hradu, a 
hoši se tady do toho dali,“ líčí Tomek. 
Předpokladem totiž bylo, že zvlád-
nou základy odborné hasičské fran-
couzštiny. Po složení zkoušek dobro-
volní hasiči začali jezdit na zahraniční 
stáže, kdy si také vyzkoušeli služby a 
zásahy na tamních stanicích.

Zásahová poloprofesionální jednot-

ka SDH Zámek má současně 29 hasi-
čů, z toho šest je zařazeno do ERY.

Školící středisko Akademie na zám-
ku otevírá v roce 2017. 

„K praktickému školení máme k dis-
pozici makety obrazů a soch. Budeme 
učit hasiče i muzejníky vytvářet eva-
kuační listy na každé dílo, jak s umě-
leckými předměty v případě ohrožení 
zacházet, aby nedošlo k jejich úhoně,“ 
vysvětluje Partl. Ve Francii už mají 
hasiči po spolupráci s muzei vypra-
covaný seznam památek, takže při 
akci vědí, jaké je pořadí důležitosti, 
co a jak vynášet nejdříve. Vychytáv-
kou jsou i refl exní štítky na jednotli-
vých dílech, které hasiči se svítilnou 
najdou i hustém dýmu. K vlastní eva-
kuaci pak překrývají díla nehořlavou 
plachtou, a venku tyto předměty již 
přebírají a třídí zaměstnanci objek-
tu… Nákladné nehořlavé plachty 
jsou v zahraničí povinným vybave-
ním každého ústavu s uměleckými 
díly. 
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V počátku adventu se ŽN ptají 
zástupců politických klubů v ZM: 
Jak podle vás může město při-
spět k tomu, aby pojem  „Žďárské 
Vánoce“ měl svoji váhu a přitažli-
vost (třeba i s inspirací odjinud)?

Poselství pro dnešní svět!

Vánoce jako svátky rodinné poho-
dy a míru, svátky, ve kterých si připo-
mínáme příchod Ježíše Krista – jsou 
krásné a přitažlivé již tímto svým 
poselstvím! 

Myslím si, že symbolickým místem 
„Žďárských Vánoc“ je kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, kte-
rý bdí nad naším městem. I o letoš-
ních Vánocích bude již tradičně ote-
vřen pro veřejnost. Zelená hora má 
nejenom svoji historii starobylou, 
ale také novodobou – a právě tato je 
spjata s Vánocemi. 

Z popudu pana faráře Vladimíra 
Záleského a pod dohledem betlémá-
ře pana Zdeňka Berana zde v uplynu-
lých třech letech vyrostl lidový bet-
lém, který obdivují lidé z širokého 
okolí. Vše začalo o adventu 2013, kdy 
se 61 nadšenců stalo lidovými řezbá-
ři, a začali postupně vytvářet toto 
neobvyklé dílo. 

Betlém, který má téměř 200 fi gu-
rek, se tvořil i v adventu roku 2014, 
kdy se zapojilo 40 řezbářů. Vyřezá-
valo se i loni – ovšem tématem byly 
biblické příběhy, které byly vyryty 
do 50 lipových tabulek. Tyto byly 
umístěny na Svatou bránu, která stá-
la donedávna v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie. 

Skončil rok Božího milosrdenství, 
brána byla rozebrána – a jejím no-
vým domovem se stane Zelená hora, 
kde se bude pnout nad Žďárským 
betlémem. A právě k tomuto betlé-
mu bych ráda pozvala všechny lidi 
dobré vůle a popřála nám všem, aby-
chom letos zřetelně zaslechli blízké i 
vzdálené poselství Vánoc! Poselství, 
které tolik potřebuje slyšet dnešní 
svět!

Sváteční sounáležitost 

Advent a Vánoce patří bezesporu 
k nejzajímavějším obdobím roku. 
Tyto svátky mají velkou přitažli-
vost právě pro svoji historii a tradicí. 
Podle nás vůbec nezáleží na tom, ve 
kterém městě je prožíváme. Alespoň 
na chvilku se mění mezilidské vzta-

hy, úcta a tolerance jsou slova, který-
mi si lidé navzájem prokazují určitou 
sounáležitost, a touhu po klidu a pří-
jemných chvílích. 

Myslíme si, že naše město tuto 
atmosféru respektuje, a snaží se ale-
spoň na chvilku lidi zastavit a dopřát 
jim příjemná sváteční setkávání. 

Pokud už mluvíme o inspiraci, tak 
Barevné Vánoce Kraje Vysočina jsou 
takovým příkladem setkávání vedení 
kraje, úřadu, neziskových organizací, 
občanů a dalších institucí v přátelské 
atmosféře adventu.

Ve zdraví u jednoho stolu

Nejsem zastáncem umělého poj-
mu „Žďárské Vánoce“. Od malička se 
těším na naše „České Vánoce“ - šťast-
né a veselé. 

Mám rád vůni pečeného cukro-
ví, zdobení stromečku, stavění bet-
lému, české pohádky, smaženého 
kapra a bramborový salát, zvonění 
Ježíška, koledy, rozbalování dárků, a 
vše doprovázející jiskřičky radosti v 
dětských očích. Je štěstím, pokud se 
celá rodina sejde u jednoho stolu ve 
zdraví. 

K tomu všemu město mnoho 
přispět nemůže. Ano, město má 
být čisté, pěkně uklizené, vkusně 
vyzdobené. Tím pomůže vytvo-
řit tu správnou sváteční atmosféru. 
Samozřejmě, nejlepší jsou Vánoce 
sněhově bílé, ale to správné zimní 
počasí nemůže zaručit nikdo z nás. 
Takové krásné vánoční svátky, šťast-
né a veselé, přeji všem lidem.

Víc lidí dobré vůle 

Domníváme se, že pojem „Žďárské 
vánoce“ není dosud nikterak vžitý 
a veřejně používaný. Vánoce jsou 
obecně svátky pro všechny a všude, 
nějak vyzvedávat regionální význam, 
není asi v tomto případě na místě. 
Tradice vánočních oslav je už dlou-
holetá, a myslíme si, že způsob i rea-
lizace jejich významu silami města 
Žďáru odpovídá jak mentalitě obča-
nů města, tak i možnostem vedení 
města. 

Máme jednu zažitou a oblíbenou 
tradici, a tou je živý vánoční strom. 
Máme kulturní zázemí, které pří-
spěvková organizace dokáže velmi 
dobře využít, máme vánoční výsta-
vu betlémů v kapli sv. Barbory, a 
dokonce i Živý Betlém na žďárském 

náměstí. K tomu za město přidejme 
uklizené a tradičně vkusně vyzdobené 
náměstí, slavnostní rozsvícení stromu, 
dodržování tradic adventu a vzájem-
nou toleranci a úctu. 

Vánoce jsou svátky míru a poho-
dy pro všechny lidi dobré vůle, přeje-
me tedy totéž „Žďárským Vánocům“, 
a hlavně přejeme, aby občanů dobré 
vůle našeho města bylo stále víc a víc, 
aby váha a přitažlivost vánočních 
svátků byla skutečně opravdová.

Vánoce ve Žďáru jinak

Předvánoční čas vnímám jako obdo-
bí zklidnění. Což je opak třeštění, kte-
ré nám do hlav manipulativním způ-
sobem vkládá konzum a představa o 
tom, co je nejlepším a nejefektivněj-

ším prožíváním času, který máme k 
dispozici pro život. A to nejen v čase 
adventním.

A tak si myslím, že místo toho, aby 
město něco organizovalo, a vymýšlelo 
úžasnou zábavu, mělo by se věnovat 
podpoře aktivit samotných občanů. 
A tak vyzývám jednotlivce i skupiny 
k tomu, aby přicházeli i s nápady, kte-
ré na první pohled vypadají šíleně a 
neproveditelně. Několik příkladů, s 
čím by občané mohli přijít:

Zavřené náměstí, hasiči polévají sil-
nici, na které se bruslí, nebo prostě 
jen klouže. Navezený sníh, zbylý ze 
světového poháru v NMNM, slouží k 
tvorbě bludišť a obřích soch, v jejichž 
útrobách je nabízen punč (i nealkoho-
lický).

V parcích korzují lidé a soutěží v 
tom, kolik rozdají a získají úsměvů od 
ostatních (k tomu nepotřebují žádnou 
mobilní aplikaci).

Klidné Vánoce všem!

Do uzávěrky ŽN nedodali svá vyjá-
dření zástupci klubů TOP 09 a ANO 
2011. -lko-

JIŽ BRZY zapálíme druhou adventní svíci. Foto: Lenka Kopčáková

Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Žďárské Vánoce

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

MUDr. Romana 
Bělohlávková, 
klub KDU-ČSL

PhDr. Zdeněk
Kulhánek,
klub ŽĎÁR-ŽM

Do konce letošního roku mohou 
Žďáráci podávat nominace na Cenu 
města Žďáru nad Sázavou, která je 
udělována jako morální ocenění za 
významné zásluhy v oblastech: kul-
tura, sport, věda, umění, vzdělání a 
veřejný život, pro rok 2017.

Jak informuje místostarosta Josef 
Klement, ocenění města může být 
uděleno i za mimořádné činy, spoje-
né s osobním hrdinstvím pro záchra-
nu života či zdraví občanů města. 

Podávat žádosti může jakýkoliv 
občan města, nebo fi rma sídlící ve 
Žďáře. Buď osobně, či přes městské 

zastupitele.
Návrhy v písemné verzi lze podat 

osobně na městském úřadu, nebo 
je zaslat elektronicky na email MěÚ. 
Vždy však s viditelným označením 
„Ocenění za zásluhy“. 

„Platný návrh musí obsahovat jmé-
no a příjmení navrhované osoby, popř. 
bydliště, a kontaktní údaje, a odůvod-
nění návrhu, v rozsahu minimálně půl 
stránky,“ říká místostarosta. 

Ocenění nominovanému občanu 
předá osobně starosta města na Den 
Žďáru, který se bude slavit kolem 
10. června 2017. -lko-

Můžete začít nominovat
spoluobčany na Cenu města
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HELLO USA!
Téměř tři týdny nadaní stu-

den   žďárského Biskupského 
gymnázia intenzivně studovali 
anglič  nu, cestovali po Sever-
ní Americe a poznávali ji. 

Jejich cesta vedla z pražské-
ho Le  ště Václava Havla přes 
Amsterdam až do Oregonu na 
severozápadním pobřeží USA, 
kde strávili dva inspira  vní a 
nezapomenutelné týdny na 
pres  žní střední škole Blan-
chet Catholic School v hlavním 
městě Salem. 

Při zpáteční cestě se na něko-

lik dní zastavili na východním 
pobřeží USA, aby zažili jedi-
nečnou atmosféru největšího 
amerického města New Yorku.

„Každý den naši studen   
absolvovali výuku na Blanchet 
Catholic School, jejíž absolven-
  mají stoprocentní úspěšnost 

při přijímacím řízení na vyso-
kých školách, to je v USA neob-
vyklé. Je také pověstná vyni-
kajícími sportovními úspěchy 
svých svěřenců. Výjimečná je 
svojí přátelskou školní atmosfé-
rou, založenou na vzájemném 

respektu a toleranci studentů a 
pedagogů. Nezapomenutelné 
dny prožili naši studen   v domo-
vech svých amerických hos  tel-
ských rodin, kde i po výuce dále 
procvičovali anglič  nu a zblíz-
ka poznávali životní styl, zvyky 
a tradice svých nových přátel,“ 
popisuje ak  vity svých studen-
tů Jaroslava Ře  cká.

 „Vzhledem k datu naší cesty 
jsme za oceánem všichni spo-
lečně oslavili několik význam-
ných amerických svátků – 
Halloween, All Saints Day a 

Veterans Day. V duchu příprav 
na svátek Thanksgiving se neslo 
naše závěrečné setkání v part-
nerské škole Blanchet. V New 
Yorku nás  okouzlila vánoční 
výzdoba a kluziště, která jsme 
viděli na několika místech na 
Manha  anu. Nesmím zapo-
menout na fi nále volby nové-
ho amerického prezidenta, kte-
ré jsme spolu s našimi přáteli a 
spolužáky měli možnost sledo-
vat takřka v přímém přenosu z 
místa dění.“ 

Nadaní žáci Biskupského gymnázia na stáži v pres  žní americké střední škole

A co na daleké cestě za 
poznáním nejvíc zaujalo stu-
denty? „Úžasná a jedinečná 
škola Blanchet, její nadaní žá-
ci a skvělí učitelé… Zasněžené 
oregonské hory, národní par-
ky plné úžasných vodopádů, 
nekonečné lesy, hluboké sou-
těsky a divoké pobřeží Tichého 
oceánu… Knihovna plná lite-
rárních pokladů  a jedinečné 

genius loci v klášteře Mount 
Angel Abbey a slavnostní 
atmosféra při závěrečné mši 
Roku milosrdenství v katedrále 
v Portlandu…Setkání a srdeč-
né rozhovory s arcibiskupem 
Johnem Vlaznym a další spo-
lečný koncert žáků obou škol...
Napínavý ligový zápas americ-
kého fotbalu… Prohlídka Capi-
tolu, sídla oregonské vlády v 

Salemu. Procházky po Man-
ha  anu, výlet lodí za Sochou 
svobody, pohled na noční New 
York z Brooklyn Bridge, divadla 
na Broadway, barevné Times 
Square, seriózní Wall Street, 
veselý Central Park, lety nad 
Atlan  kem i koupání v Paci-
fi ku…,“ doplňují se navzájem 
studen  .

„Toto jedinečné partnerství 

s americkou Blanchet Catho-
lic School jsme na místě ještě 
rozšířili o další vynikající vzdě-
lávací ins  tuci Marist Catholic 
High School. Obě partnerství 
budeme i nadále podporovat 
a rozvíjet. Jsme rádi, že diá-
ře ředitelů obou škol se už ny-
ní plní daty dalších setkání,“ 
dodává ředitel Biskupského 
gymnázia na závěr. 

Tak tedy:  SEE YOU SOON OREGON!



STRANA 6 Vzdělávání / Aktuality ŽN - PROSINEC 2016

Bronzová pamětní deska s textem 
„17. listopad, Den boje za svobodu a 
demokracii“ je nově na budově býva-
lého městského úřadu ve vrchní části 
náměstí Republiky. Své čestné místo 
má vedle busty T. G. Masaryka.

Dle návrhu Jana Šustra, člena 
komise marketingu a komunikace 
RM, desku odlila Slévárna a mode-
lárna Nové Ransko.

Odhalena byla symbolicky 17. 11. 
v 17.11 hodin. Součástí podvečer-
ních oslav Dne boje za svobodu  a 
demokracii byl hudební program a 
průvod se zastaveními u význam-
ných míst událostí před 27 lety. To 
s komentářem tehdejšího účastní-
ka a bývalého kronikáře města Víta 
Bohumila Homolky. Děti si v průvo-
du nesly rozsvícené lampióny. 

„V průběhu dvou let, co tu působíme, 
jsme zjistili, že Žďár nemá jediné mís-
to, kde by byla možnost svátek připo-

menout. Vyjma prostoru před sálem 
zastupitelstva v mezipatře úřadu, kde 
jsou pamětní desky  obětí komunistic-
ké totality,“ ohlíží se starosta Zdeněk 
Navrátil.

Radnice se tedy rozhodla umístit 
pamětní desku k tomuto dvojitému 
výročí 17. listopadu, které dělí 50 
let. (17. 11. 1939 uzavření vysokých 
škol a poprava studentů nacisty, 17. 
11. 1989 násilné rozehnání student-
ské demonstrace proti komunistic-
kému režimu na  Národní třídě, což 
odstartovalo  pád komunistického 
režimu v ČSSR). 

Jako logické místo vyplynula stěna 
u busty T. G. M.,  kde  se ve Ždáře 
občané vždy 17. listopadu neformál-
ně scházeli a zapalovali svíčky. Rada 
města na výrobu pamětní desky 
uvolnila 100 tisíc Kč. J. Šustr připra-
vil návrh bez honoráře. -lko-

ATMOSFÉRA  listopadu 1989, jak ji na žďárském náměstí zachytil Jaroslav Šin-
delka. Foto: archiv ŽN

Sedmnáctý listopad už má ve Žďáře 
svoji pamětní desku

Při letošním již 21. ročníku Festivalu vzdělávání praskal 
žďárský Dům kultury doslova ve švech. 

Ráno, ještě za tmy, najelo na 80 středních a vyšších 
odborných škol, gymnázií i odborných učilišť, a roz-
ložilo své stánky s praktickými ukázkami nejen v sále a 
na ochoze, ale i ve foyer. 

Tradiční veletrh škol a vzdělávání 10. listopadu nav-
štívily stovky vycházejících žáků s učiteli, nebo odpo-

ledne znovu s rodiči, a naslouchali praktickým informa-
cím o studiu jak od pedagogů a mistrů, tak i od studentů 
daných škol.

Letos až do podvečerních hodin v daných intervalech 
vyjížděl od Domu kultury autobus s mladými návštěv-
níky a mířil na exkurze do regionálních podniků a fi rem. 
Akce v režii P. O. Kultura Žďár nad Sázavou se setkala s 
velkým zájmem veřejnosti. -lko-

NA STÁNCÍCH škol mohli návštěvníci sledovat nepřeberné ukázky praxe, od řemesel po kriminalistiku, zdravotnictví či 
gastronomii. Foto: Lenka Kopčáková

Festival vzdělávání byl plný možností
Nový katalog
středních škol

Na pomoc vycházejícím žákům a 
jejich rodičům při výběru budoucího 
oboru je moderně vyvedená katalogo-
vá publikace s názvem Střední školy na 
Vysočině, která osloví.

Vyšla v režii Kraje Vysočina, a bývá 
každoročně aktualizována. Předsta-
vuje se zde 37 středních škol zřizova-
ných Krajem Vysočina, které najdeme 
i na přehledné mapě kraje, s barevným 
vyznačením typů vzdělávání. Na Vyso-
čině je celkem na 65 škol denního stu-
dia. Mimo ty krajské jsou to školy sou-
kromé či církevní. 

V elektronické verzi knihou můžeme 
listovat na adrese:
www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp.

Budoucí středoškoláci v publikaci na-
jdou podrobné informace a termíny k 
přijímacímu řízení, zajímavosti o škol-
ních projektech, informace o motivač-
ních stipendiích pro studenty kvalifi ko-
vaných dělnických a řemeslných profesí 
pro průmyslové podniky a pro zajištění 
služeb obyvatelstvu.  -lko-

Pitná voda ve Žďáře nad Sáza-
vou od ledna podraží o víc jak 
2 koruny za „kubík“, a bude 
nově stát 95 Kč/m3. Letošní 
vodné a stočné se tak zvedne 
o 1,50 Kč a o 0,80 Kč za metr 
krychlový pitné vody. 

Jen pro představu: metr krychlový 
obsahuje 1000 litrů vody, což vysta-
čí zhruba na 10 vykoupání v menší 
vaně. Do ní totiž optimálně natočíme 
asi 100 litrů vody. Lázeň nás tak vyjde 
na 9.50 Kč. Sprchováním lze ušetřit 
nejméně polovinu vody, a tedy i ceny.

Celková denní dávka pitné vody 
na osobu je ofi ciálně počítána kolem 
100 litrů, z toho asi polovinu spotře-
bujeme na osobní hygienu. 

V běžném životě asi 10-12 hodin 
denně trávíme ve škole, v zaměstnání 
a mimo domov, takže vodu spotřebo-
váváme jinde. Ale zejména rodinám 
s malými dětmi, které mají větší spo-
třebu vody, nezbývá, než hledat chyt-
ré vychytávky k jejímu snížení. 

Co říká ofi ciální zpráva? 
Cenu vody pro vodné a stočné, 

s účinností od 1. 1. 2017, schváli-

lo předsednictvo Svazu vodovo-
dů a kanalizací Žďársko na základě 
podrobné analýzy vnějších vlivů a 
provozních nákladů, zpracovaných 
Vodárenskou akciovou společností, a. 
s., divizí Žďár nad Sázavou. 

Jak vysvětlují Dagmar Zvěřino-
vá, předsedkyně předsednictva Sva-
zu vodovodů a kanalizací Žďársko a 
Karel Fuchs, ředitel divize Vodáren-
ské akciové společnosti, a.s.. ve své 
tiskové zprávě, SVAK Žďársko, jako 
příjemce dotací z Evropské unie, má 
uzavřené smlouvy o poskytnutí dota-
cí.

Jejich nedílnou součástí je závazek 
dodržení podmínek tzv. fi nanční ana-
lýzy, která predikuje povinný vývoj 
ceny vodného a stočného pro roky 
2015–2024. Tato predikce stanovuje 
povinný meziroční nárůst ceny vod-
ného a stočného ve výši 2 % + infl ace. 

Jak dále v TZ stojí, nedodržení pre-
dikce vývoje ceny může mít restrik-
tivní následky v podobě krácení dota-
ce. Cena pro vodné a stočné na rok 
2017 respektuje tyto vyjednané pod-
mínky pro příjem dotací z EU a navy-
šuje se oproti r. 2016 o 2,5 %. -lko-

Voda od ledna podraží o 2 koruny
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Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Pozemky v nově zasíťované části síd-
liště Klafar jsou nadále k mání. V prv-
ním záměru města se totiž z celkem 
osmi nabízených pozemků prodaly jen 
dva, o které se přihlásili čtyři zájemci. 

Tři lidé měli zájem o stejný pozemek, 
takže byl prodán v elektronické auk-
ci nejvyšší nabídce za 1.960 Kč/m2 s 
DPH. Štěstí měl čtvrtý zájemce. Zvolil 
totiž pozemek, na který se nikdo jiný 
nepřihlásil, a tak jej získal za vyhláše-
nou cenu 1.200 Kč/m2 s DPH. 

V ulici Hrnčířská však zbývá ještě 
šest připravených pozemků, a zastu-
pitelé 10. listopadu lamentovali nad 
tím, proč je tak malý zájem. Vyhlási-
li na pozemky nový záměr, který platí 
do 19. prosince. Na pozemky, o které 
bude větší zájem, opět proběhne elek-
tronická aukce. 

 Jak bylo při diskuzi zastupitelů řeče-
no, jedná se o pozemky větší rozlohy, 
a lidé možná napoprvé měli obavy, 
že kvůli velkému přetlaku zájemců se 
cena v aukci vyšplhá moc vysoko. 

Také však zazněl názor, že zájemce 
o pozemky může odrazovat i blízkost 
naplánovaných bytových domů, kvůli 
kterým by mohli majitelé rodinných 
domků ztratit soukromí, i slunce pro 
své zahrady.

A právě to byla později otázka Žďár-
ských novin na starostu města Zdeňka 
Navrátila. 

„Viděl jsem první vizualizaci budou-
cí ulice Hrnčířské od našeho městského 
architekta, jak by mohla vypadat v kom-
binaci rodinných i bytových domů. Oba-
va, že by lidem někdo koukal do zahrad, 
je lichá,“ sděluje starosta. 

Dle územního plánu města je v ulici 
povolena maximálně čtyřpatrová pod-
lažnost bytových domů, které budou 
kopírovat již stojící viladomy. „Měly 
by to být kostky v zeleni typu Vysočany, a 
rodinný domek s podkrovím tak vychází 
výškou asi ke 3. patru bytového domu,“ 
dodává Navrátil. Dle vizualizace to 
bude klasická ulice: ploty rodinných 
domů, uliční čára, zelené území, a pak 
teprve bytový dům. 

Prodej prvních dvou pozemků zastu-
pitelé schválili, a město pro jejich kup-
ce vypracovalo smlouvy o smlouvách 
budoucích kupních na výstavbu. To 
je totiž dokument pro stavebníka, aby 
mohl začít stavební řízení. Jakmile 
zkolauduje, podepíše kupní smlouvu a 
stane se vlastníkem pozemku.

Pozemky na bytové domy v ulici se 
začnou prodávat příští rok. -lko-

O pozemky v Hrnčířské ulici
je vlažný zájem
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Městská poliklinika má od 
listopadu moderní, plně digita-
lizovaný ultrazvukový přístroj 
Toshiba Xario nejvyšší kate-
gorie a s plným programovým 
vybavením. Ten je špičkou 
zobrazovací technologie.

Přístroj za 1,3 miliónu korun bude 
tato příspěvková organizace města 
splácet po tři roky, a první splátku ve 
výši 600 tisíc Kč již uhradila. Zastu-
pitelé ji vyčlenili v letošním měst-
ském rozpočtu. Podobně poliklinika 
příští dva roky doplatí za ultrazvuk 
vždy po 350 tisících Kč. 

Zástupce japonského dodavate-
le Ing. Boris Kaleta při slavnostním 
předání vysvětlil, že přístroj není jen 
radiologický, ale nasazením přísluš-
ných sond jej lze využít i pro kardi-
ologii, neurologii, ortopedii či endo-
krinologii. 

Týden předtím již obě lékařky z 
oddělení ultrazvuku s přístrojem 
pracovaly. Jak po zkušenostech říká 
vedoucí lékařka MUDr. Věra Souku-
pová, je to už třetí přístroj od stejné-
ho výrobce, s nímž pracuje. „Já dělám 
ultrazvuk břicha a za těch dvacet let 
je to zejména v rozlišovací schopnosti 
opravdu velký posun dopředu,“ hod-
notí. 

Na polikliniku dojíždí jednou týd-
ně MUDr. Irena Hladká, vedoucí 
lékařka radiologie z novoměstské 
nemocnice. „Už jsem s tímto novým 
přístrojem stihla přejít celou škálu 
vyšetření - štítné žlázy, prsou, uzlin, 
břich či žil dolních končetin, a v pod-
statě jsem ani nemusela ladit obraz, 
což se vždy nestává. Tento nový pří-
stroj se dokáže, laicky řečeno, přizpůso-
bit tělu pacienta,“ vysvětluje lékařka. 

Ultrazvukový přístroj dokáže odha-
lit např. malý nádor v raném stádiu, a 
často tak zachraňuje životy. 

„Jsem rád, že se nám společně s měs-

tem a japonským výrobcem podařilo 
zajistit pro žďárskou polikliniku tak 
moderní přístroj,“ cení si ředitel P. 
O. Poliklinika Michal Hubert Zrůst. 
Stejného názoru je i starosta města 
Zdeněk Navrátil, který oceňuje zod-
povědné výběrové řízení města. Do 
soutěže se totiž mohl přihlásit kdo-
koliv... „MUDr. Hladká mi potvrdi-
la, že tento ultrazvuk může plně kon-
kurovat mnohem dražším přístrojům 
v novoměstské nemocnici,“ uvádí sta-
rosta.

Ultrazvuková vyšetření na polikli-
nice jsou pro pacienty zdarma, a dle 
předpokladu by za rok 2016 mohlo 
být provedeno až 5 500 diagnostic-

kých výkonů. 
Výjimkou je pouze preventivní 

vyšetření prsou, které si ženy hradí 
samy. „Toto vyšetření však provádíme 
jen za pouhé náklady, abychom pod-
pořili prevenci. A je to vidět. Zatímco 
v roce 2012 to bylo asi 130 výkonů, 
letos podstoupilo vyšetření prsou už 
přes 500 žen,“ informuje ředitel Poli-
kliniky. 

Starosta Navrátil dodává, že dosa-
vadní ultrazvuk, který má devět 
let, bude nabídnut ve spolupráci s 
výrobcem k prodeji. „Sice má morální 
zastarání, ale jak bylo na místě řečeno, 
teoreticky by mohl sloužit v některých 
ortopedických ambulancích, humánní 

medicíně, a zcela jistě najde uplatnění 
ve veterinární medicíně,“ míní šéf rad-
nice. 

Výtěžek z prodeje pak P. O. Poli-
klinika opět vloží do dalšího rozvoje 
péče. 

Při slavnostním zprovoznění nové-
ho ultrazvuku, kterého se zúčastnili 
i zastupitelé města, se lékařka Irena 
Hladká ujala ukázky vyšetření. Na 
vyšetřovací lůžko nakonec dobro-
volně ulehl starosta Zdeněk Navrá-
til, a přítomní sledovali na monito-
ru vyšetření jeho břicha. Na další 
dobrovolnici demonstrovala  lékař-
ka endokrinologické vyšetření štítné 
žlázy. -lko-

UKÁZKA  ultrazvukového vyšetření moderním přístrojem. Jako dobrovolník ulehl na vyšetřovací lůžko starosta Zdeněk 
Navrátil.  Foto: Lenka Kopčáková

Poliklinika získala „špičku“ v diagnostice

Redakce ŽN obdržela žádost 
Ing. Vladimíra Novotného a klubu 
ČSSD reagovat na vyjádření kolegů 
ze zastupitelstva v listopadových ŽN 
(na str. 10, s titulkem „Nesouhlasí s 
Vladimírem Novotným“).

Nad rámec ankety dáváme prostor 
v rámci rubriky „Napsali nám“ i Vla-
dimíru Novotnému.

Kritika je rozum 
zadarmo

Naše město potřebuje spolupráci, 
věcnou diskuzi a hledání rozumných 
řešení. K tomu nelze dojít hádkami a 
překřikováním oponentů. 

V předminulém vydání NŽR jsem 
věcně a stručně popsal postoj soci-
álních demokratů k práci současné-
ho vedení radnice a náš pocit z toho, 
jak vedení přijímá odlišné názory. 
Kritický tón mého příspěvku zřej-
mě šokoval vedení města natolik, že 
okamžitě aktivizovalo hned tři psav-
ce, kteří zuřivě odmítli možnost, že 
by snad něco z práce stávající rady 
nebylo úplně dokonalé. 

Kolegové Mrkos, Černý a Vykou-
kal vzteklým a uraženým obsahem 

své reakce potvrdili, že tahle garnitu-
ra kritiku neunese a diskutovat neu-
mí. Právě vyjádření kolegy Mrkose 
ukazuje absurdnost komunikace v 
našem zastupitelstvu. Každá kriti-
ka, připomínka, názor či návrh je 
považován za žvást. Vždycky nás pře-
kvapí mnohaletý zastupitel za ODS 
Černý, který vzteklým prstíčkem 
ukazuje na staré struktury a doufá, 
že se snad díky tomu stane struktu-
rou novou. Člověk se nestačí divit 
nad tím, jak zapomněl na svá minu-
lá rozhodnutí. Kolega Vykoukal kri-
tizuje zájem opozice o podrobné 
projednávání materiálů a vysmívá se 
snaze o věcnou diskuzi. 

Tak zkrátka chutná moc, ale dou-
fal jsem, že na komunální úrovni by 
to mladému člověku mohlo do hla-
vy stoupat pomaleji. Kdo skutečně 
chce, tak si v rozklikávacím rozpočtu 
zjistí nárůst nákladů na místní sprá-
vu. Jen nárůst mezi roky 2014 a 2015 
je více než 7 miliónů korun. Asi to 
není jen na architekta, komunitní-
ho koordinátora nebo marketing. 
Ale pokud tento nárůst existuje, tak 
musí vedení občanům vysvětlit, proč 
tomu tak je, a stát si za svým rozhod-
nutím. Poštěkáváním, zesměšňová-

ním a urážením oponentů se pravdy 
dobrat nedá. 

Jsme největší opoziční klub. Naše 
role je jasná. Hlídat, kontrolovat, 
kritizovat, navrhovat a oponovat. 
Zatím na věcnou a konkrétní kritiku 
současné vedení reaguje popuzeně a 
agresivně. Až to kolegové přestanou 
brát osobně, až se konečně vrátí na 
zem, tak snad budeme pokračovat v 
řešení problémů ve prospěch měs-
ta. Až přestanou brát každou kritiku 
jako žvást, tak stále platí naše nabíd-
ka na spolupráci. Ale podaná ruka 
neznamená, že před nimi budeme 
hrbit hřbet a mlčet.

 Vladimír Novotný 

  

Žďár v roce 2050…
V Deníku jsem si přečetl se zájmem 

článek týkající se Vize ZR 2050, 
doprovázený několika docela zají-
mavými obrázky architektonických 
představ několika jistě erudovaných 
architektů.

Jako laik nemohu posoudit kvali-
tu jejich řešení, nehledě na fi nanč-
ní náročnost, ale dovoluji si jenom 

poznámku k řešení žďárského 
náměstí. Nedovedu si představit, 
že z náměstí zmizí veškerá doprava, 
tedy i MHD, což bude představovat 
další vylidňování středu města.

Obyvatelé města zde budou asi 
trávit odpočinek a zábavu ve svém 
volném čase, z utopického předpo-
kladu ekonomických fi lozofů o zkra-
cování pracovní doby v důsledku 
vysoké produktivity práce. O čemž 
mám pochybnosti, a dokládá to i 
naše současnost, kdy produktivita se 
několikanásobně zvýšila, stejně jako 
intenzita práce, a nikde nedošlo ke 
zkrácení pracovní doby a řada oby-
čejných lidí má i několik zaměstnání. 

Tím ale odbíhám od architektonic-
kého řešení náměstí. Jako pěst tam 
působí podivné monstrum věže, a 
nemohu pochopit, co tím navrho-
vatel zamýšlel. Snad se mu nelíbí 
současný upravený prostor, a snad i 
současná věž kostela. To je ale jeho 
problém. Jen mám obavu, aby se 
tímto návrhem někdo z budoucího 
vedení města nezačal vážně zabývat. 
A i kdyby, tak mám jedinou jistotu, 
že se této hrůzy nedožiji. 

 Ivan Pinkava

Napsali nám
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ŽĎÁR nad SÁZAVOU, Havlíčkovo nám. 152/4
NBC - bývalý Odborový dům

ZDARMA
KALHOTY!
NOVÉ
KABÁTY!

www.modaprostejov.cz

K jakémukoliv zakoupenému dámskému nebo
pánskému kabátu si můžete vybrat zdarma
pánské kalhoty bez ohledu na jejich cenu!!!

z12-čedD

Léto 2017 v prodeji

*Platí pro vybrané zájezdy ze základní ceny.   ** Platí na vybrané hotely

30

pobyt pro 2 děti 
zdarma **

u pobytových zájezdů k moři

snížená záloha
jen 990 Kč

dětský klub SCOOBY – DOO
s českými animátory ** 

www.cedok.cz
CK ČEDOK Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 292, 

591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 623 648

Hledáte nebo nabízíte zaměstnání?

Z1
2-

za
m

 mob.: 732 235 415 
 e-mail: nzr.reklama@centrum.cz

Pomůžeme Vám. 

Připravujeme rubriku zaměstnání 
s možností plošné i řádkové inzerce.
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Strategický plán sociální-
ho začleňování (SPSZ), asi 
100stránkový dokument, mají 
nyní v rukou zastupitelé města.

Schválit by jej měli 15. pro-
since, a městu může přinést 
podporu v objemu až 
109 miliónů korun. 

 Lenka Kopčáková

SPSZ představuje podrobný sou-
hrn čtyř priorit, kterým se chce měs-
to věnovat prostřednictvím svých 
pracovních skupin a hledat vhodné 
projektové výzvy a podpory. 

To v oblasti bydlení, rodin, sociál-
ních služeb, zaměstnanosti a bezpeč-
nosti. 

K tématu radnice uspořádala cel-
kem tři veřejná projednání. Prv-
ní dvě se konala v listopadu, např. 
transformované bydlení. Třetí setká-
ní s občany proběhne 7. 12. od 17 
hodin v kavárně u tety Hany. Téma-
tem bude Místní plán inkluze. Doku-
ment, který je povinným dodatkem 
SPSZ. 

Co je to transformace
Transformace znamená změnu vel-

kokapacitní ústavní péče a služeb pro 
lidi s postižením na bydlení a podpo-
ru v běžném prostředí.

V sídlišti Klafar by měly vyrůst dva 
domky o kapacitě 2 x 6 lidí se zdra-
votním a mentálním postižením. Za 
tím účelem radní nedávno schválili 
na Klafaru dva pozemky k odprodeji 
Kraji Vysočina.

Začátkem listopadu také proběhla 
první schůzka zástupců žďárské rad-
nice s novým krajským náměstkem 

pro oblast sociální, Pavlem Fraňkem. 
Z ní vyplývá, že Žďár bude jedním 
z bodů celé sítě transformovaného 
bydlení v Kraji Vysočina. Podobné 
domky už vznikly např. v Kadolci, 
Křižanově či Počátkách.

Jak vysvětluje místostarosta Josef 
Klement, do domků na Klafaru při-
jdou klienti z Ústavu sociální péče v 
Křižanově. V jednom domku pro kli-

enty s vážným tělesným postižením 
bude stálá 24hodinová služba. 

„V případě zahájení transformace a 
zapojení města budou moci i občané 
Žďáru podávat své žádosti, a v přípa-
dě uvolnění místa v domech mohou být 
klienty i oni,“ říká Klement.

Starosta města Zdeněk Navrátil 
upřesňuje, že při přesouvání klientů 
z Křižanova do domků transformač-
ního bydlení bude prioritou Kraje 
zohledňovat, odkud jsou a kde ma-
jí příbuzné. „Lze tedy předpokládat, 
že domy budou sloužit pro obyvatele 
Žďáru a blízkého regionu,“ očekává.

Co je Místní plán inkluze
Místní plán inkluze je povinným 

dodatkem SPSZ. Radnice chce o 
něm občany informovat ve středu 
7. 12. od 17 hodin, při neformálním 
setkání v kavárně u tety Hany.  

Na otázku, co si pod tímto pojmem 
představit, místostarosta Klement 

Žďár uchopil šanci na 109 miliónů

Středa 7. 12., 17.00, 
kavárna u tety Hany.
Veřejné projednání: 
Místní plán inkluze

O rozpočtu města na rok 
2017 rozhodnou zastupitelé 
města na svém předvánočním 
zasedání ve čtvrtek 15. 12. od 
16 hodin v sále MěÚ.

Je navržen v objemu 450 milió-
nů korun jako vyrovnaný. Příjmy a 
výdaje plánovaného hospodaření 
města jsou tedy stejné.

Jak informuje místostarosta Josef 
Klement, příprava městského roz-
počtu na rok 2017 běžela v obvyk-
lých kolejích. První čtení rozpočtu 
zaznělo v radě města, ta vydiskuto-
vaný návrh posunula Kontrolnímu a 
Finančnímu výboru ZM, který zase-
dal 21. 11. Materiál se koncem lis-
topadu opět vrátil na stůl radních k 
poslednímu čtení, a nyní je připra-
ven pro rozpočtové zastupitelstvo. 

„Do rozpočtu je zahrnut plánovaný 
úvěr ve výši 40 mil. Kč, celkové náklady 
na investice tvoří 20 % rozpočtu měs-
ta,“ přibližuje místostarosta. Inves-
tiční úvěr plánuje radnice použít na 
krytí nákladů spojených s investice-
mi do technické infrastruktury síd-
liště Klafar, rekonstrukci kina Vyso-
čina a opravu povrchů ulic Kavánova 

a Mánesova. „Rádi bychom příští rok 
začali s odkládanou akcí, sídlištěm 
Vodojem,“ říká. Větší akcí zahrnutou 
do rozpočtu je výstavba zázemí pro 
fotbal a tenis. „Pro příští rok počítáme 
zhruba s částkou 20 mil. Kč, a budeme 
usilovat o dotaci na ministerstvu škol-
ství,“ upřesňuje Josef Klement. 

Letos je do rozpočtu premiérově 
zařazena tzv. participativní (v pře-
kladu lidová) složka ve výši 600 tisíc 
korun, o které do konce listopadu 
rozhodovali sami Žďáráci. Na výběr 
měli z šesti projektů, navržených 
spoluobčany.

Dle informace starosty Zdeňka 
Navrátila byly všechny projekty pro-
jednány a ohodnoceny s patřičnými 
odbory města a projektovou koordi-
nátorkou upraveny tak, aby odpoví-
daly výši 150 tisíc Kč.

Určená částka 600 tisíc Kč však 
vychází maximálně na čtyři projekty. 

„Po zkušenosti jiných měst se při 
vlastním zpracování projektu může 
město rozhodnout položku na projekt 
rozšířit a podpořit z vlastních pro-
středků, zařazením do rozpočtu měs-
ta,“ připouští starosta Navrátil. 

 -lko-

Zasednou nad rozpočtem

Horký čaj přímo z polní kuchyně, 
která zaujala důležitou pozici neda-
leko Staré radnice. 

O první adventní neděli byla vel-
kou atrakcí při Vítání adventu. 

Lidé si vystáli frontu na čaj, a pak 
při adventním koncertu popíjeli hor-
ký nápoj. 

„Polní kuchyni s ohništěm na dřevo 
se podařilo našemu vedoucímu odbo-
ru krizového řízení města Josefu Šulco-
vi doslova „vymámit“ od Armády ČR 

z jejích nepotřebných zásob,“ vítá sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Město polní kuchyni získalo jen za 
odvoz. Je úplně nová, nikdy se v ní 
netopilo, a tak ji předem pracovníci 
technické skupiny ve dvoře úřadu na 
zkoušku zprovoznili.

„Město pořádá do roka několik 
akcí pro veřejnost, jako Den Ždáru, 
či Slavnosti jeřabin. Polní kuchyň vž-
dy vytáhneme, aby mohla zajišťovat 
občerstvení,“ plánuje šéf radnice. -lko-

HORKÝ NÁPOJ přímo z kotle polní kuchyně. Nostalgické atrakce si mohou 
Žďáráci užívat i během příštích městských oslav.  Foto: Lenka Kopčáková

Premiéra polní kuchyně...

vysvětluje, že Místní plán inkluze se 
týká vzdělávání a je rozdělen na tři 
kapitoly: mateřské školy, základní 
školy a formální a neformální vzdě-
lávání. 

„Cílem je to, aby děti a mládež z 
prostředí ohroženého sociálním vylou-
čením měly co nejrovnější startovací 
pozice ve svém životě. Aby  měly co nej-
kvalitnější přístup ke vzdělání a vyrov-
návaly tak jejich šance při vstupu do 
vzdělávacího nebo pracovního proce-
su,“ vysvětluje starosta Navrátil. 

Ministerstvo pro lidská práva na 
tuto celkovou strategii alokovalo 
fi nanční prostředky ve výši 109 mil. 
Kč.

A po dobu projektu má město Žďár 
šanci získat fi nanční prostředky z 
Programu koordinovaného přístu-
pu, ze kterého lze fi nancovat pozice 
jako odborný pracovník, psycholog 
či speciální pedagog.

„Nad rámec současného stavu by-
chom fi nancovali pozice odborníků, 
po kterých školy volají a nemají na ně 
prostředky. Třeba školní psycholog je 
vždy obrovskou pomocí,“ přibližuje 
starosta. 

Někdy totiž zázemí v rodině není 
zcela dokonalé a děti nejsou úplně 
vedeny k tomu, aby vzdělání bylo 
jejich prioritu. Někdy situace v rodi-
ně, kdy se třeba rodiče rozvádějí, 
dětem způsobuje vyloženě problé-
my psychického rázu. Odborníci by 
s dětmi pracovali přímo na školách.

„Ještě však nemáme peníze jisté. 
Budeme porovnáváni s dalšími městy, 
která jsou do Koordinovaného přístu-
pu také začleněna. V Kraji Vysočina je 
Žďár jediný, takže soupeřů bude méně, 
než ve standardních operačních pro-
gramech,“ naznačuje Klement. 

Do projektu se dokonce podle sta-
rosty Navrátila nepřihlásila ani Jih-
lava, ačkoliv má podle něho tento 
problém mnohem větší. Přišla tak   o 

šanci čerpat tyto fi nanční prostředky. 
„Pokud budeme připraveni se smys-

luplnými projekty, tak až 109 mil. Kč 
může připutovat do Žďáru na realizaci 
jak v rámci tvrdých projektů,  tak měk-
kých projektů,“ říká starosta. Žďár by 
teoreticky mohl čerpat peníze celé 
plánovací období EU do roku 2022. 
Pro zvýšení šancí se také  Žďár při-
hlásil ke spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování ve věci koordi-
novaného  přístupu. 

„V tuto chvíli máme první nástřely 
velikosti projektů, samozřejmě nejsou 
pro všechny zpracovány projektové 
dokumentace, nemáme konkrétní roz-
počty, není to vysoutěženo. Suma spíš 
vypovídá o tom, co pro nás mají vyčle-
něno,“ vysvětluje Navrátil. 

Kdo je Agentura pro sociální 
začleňování

Strategické plány sociálního začle-
ňování pomáhá obcím realizovat 
Agentura pro sociální začleňování, 
která působí pod Ministerstvem pro 
lidská práva a je vládním nástrojem 
na podporu obcím, které řeší proble-
matiku sociálního vyloučení.

Lokální konzultanti Agentury 
napomáhají obcím při mapování a 
detailním poznávání problémů soci-
álně vyloučených lokalit a jejich 
obyvatel, při přípravě a nastavování 
dlouhodobějších procesů pro jejich 
řešení a při získávání fi nancí na tyto 
postupy. 

Měkké projekty představují práci 
s lidmi, např. podporu vzdělávání ve 
školství i mimo ně, začleňování lidí, 
sociální aktivity.

Tvrdé neboli investiční projek-
ty jsou zaměřeny např. na pořizo-
vání dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, rekonstrukce 
a výstavby. 



Kuchání a škrabání 

PSTRUH – 3Kč/ks
KAPR a ostatní 

druhy ryb – 15 Kč/ks
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Prodejna živých ryb Žďár nad Sázavou, Veselská ulice

VÁNOCE: 21.12. – uzené ryby
21., 22., 23. 12. 

otevřeno od 8–17 hod.
Možnost objednání kapřích půlek 

(odběr 23.12.) 

Ve vánoční nabídce budou 
tyto druhy ryb:

KAPR, PSTRUH, SUMEC, CANDÁT, ŠTIKA, 
JESETER, ÚHOŘ

www.ryby-ronov.cz,  tel. 737 335786

Maminky malých i velkých 
dětí to znají. Mnohdy nám po 
nákupu vánočních dárků a pří-
pravy svátků nezbývá mnoho 
peněz. Přesto bychom rády náš 
vánoční stůl pěkně vyzdobily.  

 Lenka Kopčáková

ŽN přichází s několika tipy od 
Hany Hájkové, která se už řadu let 
věnuje tvůrčím dílnám  a práci s dět-
mi. Dnes jsme se zaměřily na vánoč-
ní aranžmá, které lze vyrobit doslo-
va za pár korun, protože pracujeme 
zejména z domácími zdroji. 

Po první adventní neděli by sice 
již na našem stole měla hořet první 
svíce v adventním věci, ale můžeme 
zkusit vyrobit vlastní  vánoční věne-
ček, který rozhodně neopadá, jako 
ten z jehličí.

Jak Hana Hájková radí, materiály 
k sobě volíme tak, aby byly v tónu a 
celý výtvor sjednocoval jeden až tři 
odstíny. 

V nenápadnosti je krása a na tako-
vém díle stále můžeme objevovat 
nějaký skrytý detail. Třeba záblesk 
střípků rozbitých ozdob, kterými 
posypeme místa potřená lepidlem.  
Vždy je také dobré sladit barevnost 

aranžmá s naším interiérem.
Letos je v módě bílá, slonovinová 

a  nic nezkazíme doplňky v pastelo-
vých a přírodních barvách. 

Věnec z látky či organzy
Na první věnec si Hana Hájko-

vá připravila korpus z polystyrenu, 
který koupíme do 25 Kč. „Já jsem jej 
omotala  organzou, ale můžeme použít 
pěkný kousek jemné látky, třeba z vyřa-
zeného trička,  podšívky či staré záclo-
ny,“ radí. Látku si upravíme do pru-
hů šíře 15 – 20 cm. 

Organzu seženeme v galanterii  či 
květince na špulkách a  pro naše úče-
ly je nejlepší šíře do 20 cm. Spotře-
bujeme jí asi 1,5 metru.

„Věneček spirálovitě omotáme, Začne-
me vespod uchycením látky špendlíky,“ 
říká. Průsvitnou organzu nebo záclo-
novinu raději klademe hustěji vedle 
sebe. „Ovinujeme na volno, aby látka 
vytvořila řasící efekty,“ doporučuje 
Hájková a zakončuje opět  ve spod-
ní části přichycením založené látky 
špendlíčky. 

„Já jsem si zvolila čistě bílou organzu, 
která umožňuje různé variace,“ říká. 
„Doma jsem našla lesklou tříbarevnou 
šňůrku a část věnečku takto  nepra-
videlně omotám,“ popisuje. V tónu 

aranžmá si navlékla různé dřevěné 
korálky a šňůru z jedné strany opět 
zašpendlila, protočila kolem věnce a 
nechala volně viset středem. 

„Z pomerančové kůry si formičkou 
vykrájíme různé hvězdičky, můžeme i 
vystříhat motivky z vánočního balícího 
papíru. Zatím si je odložíme na pozdě-
ji,“ říká. 

Do rukou bere čtyři ruličky skoři-
ce, které vždy po dvou svázala vlák-

nem  do balíčků  a připevnila tavnou 
pistolí. Můžeme si pomoci i vázacím 
drátkem, který nakonec zapíchneme 
do věnečku. „Předtím, ale skořicová 
hnízdečka podložíme kokosovým vlák-
nem. Jeho barevnost opět ladíme k cel-
ku,“ dodává. 

Drobné přízdoby radí Hájková 
aplikovat s citem a nejlépe ve sku-
pinkách po dvou, třech, větší tvary 
po jednom.  (Pokračování na str. 15)

Vánoční příloha
STRANA 11

Vánoční věnečky za hubičku…

PÁR NÁPADŮ na nenáročné vánoční aranžmá radí Hana Hájková, která  se 
věnuje tvůrčím dílnám a práci s dětmi. Foto: Lenka Kopčáková
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Volby nových členů orgánů družstva

OZNÁMENÍ
ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo, Žďár nad 

Sázavou oznamuje svým členům a obchodním partnerům, 
že bude družstvo (kanceláře i pokladna)

od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017
UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu řešili 
nejdéle do 22. 12. 2016 nebo až od 2.1.2017

Předseda představenstva

Dne 24. listopadu 2016 se kona-
lo shromáždění delegátů ZELE-
NÁ HORA , stavebního bytové-
ho družstva, jehož hlavním cílem 
bylo zvolit nové členy orgánů 
družstva na funkční období 2017 
– 2021. Předseda představen-
stva ve svém vystoupení stručně 
zhodnotil uplynulé funkční ob-
dobí. Seznámil delegáty s plně-
ním sedmi hlavních úkolů, které 
si představenstvo na končící vo-
lební období stanovilo. 

Bylo konstatováno, že se poda-
řilo udržet příznivý ekonomický 
vývoj družstva, i když se do něj 
od roku 2014 začal negativně 
promítat pokles úrokových sa-
zeb, který zejména v roce 2015 a 
2016 výrazně ovlivnil pokles fi -
nančních výnosů z hospodaření 
s volnými fi nančními prostředky 
družstva. 

V těchto letech bylo ke konso-
lidaci výsledků třeba použít prů-
běžně vytvořené rezervy v letech, 
kdy bylo dosahováno vyššího 
zisku. Použití těchto prostředků 
umožnilo splnit cíl, který si před-
stavenstvo dalo, a to nezvyšovat 
příspěvek na činnost družstva a 
správu jednotek. 

K naplnění tohoto cíle přispělo 
zavedení nové realitní činnosti 
družstva od roku 2012, která při-
spěla do celkových tržeb družstva 
v objemu téměř 980 tis. Kč. 

Podařilo se řešit odstraňová-
ní havárií na domech, a to díky 
smlouvě o zajištění havarijních 
oprav uzavřené počátkem voleb-
ního období se společností PA-
MEX spol. s r.o.

Zatím nedořešena ale zůstává 
otázka odstraňování řas a plísní 

na fasádách domů. Díky aktivitě 
družstva vznikl i výzkumný úkol, 
který se zabývá touto problema-
tikou. Byly provedeny i opravy 
fasád na dvou domech, ale k vět-
šímu odstraňování těchto řas a 
plísní prozatím nedošlo. Dle vy-
jádření odborníků by bylo třeba 
ošetřovat povrch fasád domů po 
osmi až deseti letech. Dosud po-
užívané technologie oprav však 
garantují odstranění řas a plísní 
maximálně na pět let. Proto pro-
zatím čekáme na výsledky pou-
žitých technologií, ale i na nové 
postupy, které by zabránily zne-
hodnocení fasád alespoň na de-
set let.

Podařilo se splnit i všechny úko-
ly v oblasti legislativně – právní. 
Byly vypracovány a postupně na 
zasedáních společenství vlastníků 
i schváleny změny stanov tak, aby 
odpovídaly novému občanskému 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Nové legislativě byl přizpůso-
ben i Domovní řád a Smlouva o 
zajišťování správy bytových do-
mů a pozemků, které rovněž byly 
projednány na zasedáních spo-
lečenství vlastníků. Na základě 
nového zákona č. 67/2013 Sb., o 
službách, a vyhlášky č. 269/2015 
Sb. byla společenstvím předlože-
na ke schválení i Směrnice č. 3 O 
úhradách za plnění poskytovaná 
s užíváním bytových jednotek. 
Na základě požadavků společen-
ství vlastníků řešit na domech i 
pravidla pro provádění rekon-
strukcí v bytech, byla vypracová-
na Směrnice č. 2, kterou se stano-
ví povinnosti vlastníkům bytů při 
provádění úprav a modernizací 
bytových jednotek.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017
členům družstva a obchodním partnerům

přejí
představenstvo, kontrolní komise 
a zaměstnanci ZELENÁ HORA, 

stavebního bytového družstva

Průběžně je naplňován i úkol 
zajistit plynulou generační obmě-
nu zaměstnanců družstva a členů 
orgánů družstva, tj. představen-
stva a kontrolní komise. Pokud 
jde o zaměstnance, tak odešlo 
do důchodu ve druhé polovině 
funkčního období pět zaměst-
nanců. U členů statutárních or-
gánů nově již nekandidovalo cel-
kem šest bývalých členů těchto 
orgánů a tyto se podařilo nahra-
dit novými kandidáty z řad členů 
družstva.

Závěrem svého vystoupení po-
děkoval předseda představenstva 
všem, kteří pracovali ve prospěch 
družstva v končícím funkčním 
období.

Po zhodnocení uplynulého 
funkčního období probíhaly pod 
vedením volební komise volby 
nových členů představenstva a 
kontrolní komise. Do pětičlenné-
ho představenstva bylo navrženo 
celkem sedm kandidátů a do pě-
tičlenné kontrolní komise bylo 
navrženo pět kandidátů. 

Po představení se všech kan-
didátů proběhly volby formou 
tajného hlasování, ve kterých 
byli za členy představenstva 
zvoleni:  

• Dvořák Jiří, Žďár nad Sázavou 
4 

• Ing. Formánek Michael, Žďár 
nad Sázavou 4 

• JUDr. Hájek Miroslav, Žďár 
nad Sázavou 5 

• Ing. Štursa Zdeněk, Žďár nad 
Sázavou 1

• Ing. Večeřa Stanislav, Žďár nad 
Sázavou 4

Za náhradníky na členy před-
stavenstva byli zvoleni:

• Ing. Lukeš Zdeněk, Žďár nad 
Sázavou 2

• Mrkos Josef, Žďár nad Sáza-
vou 6

Za členy kontrolní komise byli 
zvoleni všichni navržení kandidá-
ti, a to:

• Ing. Čech Luboš, Žďár nad Sá-
zavou 6

• Harvánek Miroslav, Žďár nad 
Sázavou 1

• JUDr. Krytinář Bohuslav, Žďár 
nad Sázavou 4

• Ing. Kvasnička Jiří, Žďár nad 
Sázavou 6

• Vostrejš Miroslav, Žďár nad 
Sázavou 4

Bezprostředně po vyhlášení vý-
sledku voleb proběhla ustano-
vující schůze představenstva, na 
které si členové představenstva 
zvolili za předsedu představen-
stva ing. Zdeňka Štursu a za mís-
topředsedu představenstva pana 
Jiřího Dvořáka. 

Na ustanovující schůzi kontrol-
ní komise byl zvolen předsedou 
této komise ing. Jiří Kvasnička a 
místopředsedou JUDr. Bohuslav 
Krytinář.

V rámci dalších bodů progra-
mu shromáždění delegátů byly 
mimo jiné schváleny smlouvy o 
výkonu funkce pro nově zvolené 
členy orgánů družstva a dále pak 
i změny stanov družstva v soula-
du s předloženým písemným ná-
vrhem. Bylo rovněž rozhodnuto 
o tom, že se bytové družstvo plně 
podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, jako 
celku, a na základě tohoto roz-
hodnutí byly upraveny i stano-
vy družstva, které byly na závěr 
shromážděním delegátů schvále-
ny v plném znění. 

Text úplného znění stanov bude 
zveřejněn na internetových strán-
kách družstva nejdéle do patnác-
ti dnů od data, kdy tyto stanovy 
nabydou účinnosti zápisem do 
obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Brně.

Předseda představenstva
      Ing. Zdeněk Štursa
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Yucatanský talíř je hlavní cenou 
dnešní jubilejní 10. soutěže s 
mexickou restaurací YUCATAN. 

Zájemci mohou soutěžit emai-
lem na adrese info@mexiko-zdar.
cz, nebo na stránkách www.mexiko-
zdar.cz.

Soutěžní otázky:
1) Budeme u příležitosti pořádání 

„Jarmarku“ aneb „Posezení u punče“ 
připravit dne 3. 12. připravovat Sta-
ročeské hody?

2) Kukulkanova pyramida byla 
zasvěcena mayskému bohu Slunce. 
Jeho znakem byl:

a) orlice
b) sup
c) had

3) Kolik schodů má Kukulkano-
va pyramida (všechny čtyři strany 
dohromady)?

Správné odpovědi z minula:
1) Ano
2) A
3) Martin z Tours.  (PI-12-L)

Soutěžíme s mexickou
restaurací YUCATAN / 10



(Město Žďár n. S.)
VÁNOČNÍ STROM
O první adventní neděli 27. 11. se 

rozsvítil vánoční strom na nám. Re-
publiky a děti vypouštěly balónky s 
přáním Ježíškovi.

(Farnost ZR 1)
St 14. 12. 18.00, u kostela sv. Pro-

kopa
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Největší sbor koledníků po celém 

Česku již tradičně spustí ve stejný čas. 
Přijďte si zapět známé koledy Nesem 
vám noviny, Narodil se Kristus Pán, 
Půjdem spolu do Betléma…

(Rodinné centrum Srdíčko)
Čt 15. 12., 15.00 
Poliklinika 4. patro
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Tradiční předvánoční odpoledne se 

zpíváním koled, příběhem o narození 
Ježíška a vzájemnou nadílkou. 

(Kopretina – centrum pro rodiče s dět-
mi) 

Út 13. 12. od 9.30, Horní 22 (atri-
um HD Morava, 1. p.)

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Vánoční příběh – pohádka a pose-

zení u šálku vánoční kávy, ochutnávka 
cukroví.

(Spolek Ostrov pohody Žďár n. S.)
Pá 16. až ne 18. 12., Městské diva-

dlo 
V pá od 19.00, v so a ne od 14.00
OSTROV POHODY
Divadla, dílničky, hry a soutěže pro 

malé i velké… 

(Oldskauti Žďár)
So 17. 12. 7.33, příjezd ranním 

rychlíkem 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2016
Lidé BS mohou získat už na nádraží, 

skauti je roznesou do obou kostelů a 
na MěÚ.

(Farnost ZR 1)
Út 20. 12. 16.00, nám. Republiky
ŽIVÝ BETLÉM
Lidová hra o narození Ježíše Krista v 

podání herců z církevních škol a obou 
farností.

(Město, ŘKF ZR 1)
So 24. 12. 17.00, před kostelem sv. 

Prokopa. 
TROUBENÍ Z VĚŽE

Vánoční koledy pro lidi dobré vůle v 
podání Žesťového kvintetu města. 

(Město Žďár n. S.)
Ne 1. 1. 17.30, nám. Republiky
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

2017
Tradiční novoroční slavnost na ná-

městí, vystoupí pěvecký sbor Svato-
pluk, novoroční ohňostroj spustí v 
18.00 hodin. 

(RC Srdíčko)
Pá 9. 12. 9.00-17.00, Poliklinika 4. 

patro
SRDÍČKOVÝ VÁNOČNÍ TRH 
První ročník - originální ruční práce, 

vyrobené maminkami na RD.

(Knihovna M. J. Sychry)
Po 5. 12. - so 17. 12. , odd. pro do-

spělé čtenáře
ČAS RA DOSTI, VESELOSTI
Prodejní výstava výrobků uživatelů 

Klubu v 9. 

(SE.S.TA)
So 10. 12. 10.00-18.00, III. nádvo-

ří Zámku Žďár
VÁNOČNÍ TRH
Kovář, řezbář, trubač s vánočními 

písněmi, háčkování či výroba svíček, 
koncerty a projížďky na koních…

(Město Žďár n. S.)
Čt 15. 12. 8.00-18.00, nám. Re-

publiky
ZIMNÍ TRH
Vánoční a řemeslné zboží, občerst-

vení i něco pro zahřátí…

(Active-SVČ Žďár n. S.) 
Po 12.- pá 16. 12. 14.00-17.30
So 17. 12. 9.00-12.00
Po 19.- st 21. 12. 14.00-17.30
VÁNOČNÍ VÝSTAVA A JAR-

MARK
Naše výrobky a dárky pro Vás a Vaše 

Vánoce. 

(Regionální muzeum města)
Út 6. 12. – ne 15. 1., Tvrz 
(9.00-12.00, 12.30-17.00)
VÁNOCE V BĚHU ČASU, OD 

DAŽBOGA PO MASARYKA 
Tradiční horácké vánoční zvyky a 

poodhalení původu těch z dávných 
pohanských dob. Středověká vánoč-
ní jizba s prostřeným štědrovečerním 
stolem, ukázky štědrovečerní magie, 
či hádání budoucnosti odléváním cí-
nu… Ve vánočním je i trvalá expozice 
Moučkova domu. 

(Knihovna M. J. Sychry)
Do pá 6. 1. , Čechův dům 
PAPÍROVÁ ZIMA

Výtvarné práce žáků 2.C a 5.A ze ZŠ 
Palachova. 

(Farnost ZR 1)
Ne 19. – pá 30. 12., kaple sv. Barbo-

ry, denně 9.00-17.00 
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Letos je většina betlémů zapůjčena 

z farnosti Netín, z působiště nového 
faráře Blažeje Hejtmánka. Betlémy 
sestavoval společně s farníky. K vidění 
budou i betlémy perníkové, dřevěné, 
keramické, textilní, i z lega.

(Knihovna M. J. Sychry)
Do pá 6. 1., pobočka Nádražní 
OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ
Výstava prací žáků školní družiny ze 

ZŠ Palachova.

(Knihovna M. J. Sychry)
Do so 31. 12., odd. pro děti a mlá-

dež 
ČERTI - Výrobky žáků ze třídy 

Mgr. Jitky Maršounové. 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – Výrobky dětí 

ze žďárských mateřských a základních 
škol. 

(Family a Senior Point)
Do 31.12., v pracovní dny, 8.00–

18.00, předsálí Family a Senior Poin-
tu, 4. p. polikliniky.

SOUZNĚNÍ
Výstava černobílých fotografi í Mi-

lana Šustra o světě mezigeneračních 
vztahů, malých dětí s jejich prarodiči. 

(Kultura Žďár n. S.)
Do pá 1. 1. , Galerie Stará radnice 
VÁNOČNÍ KRA JINA, PALIČKO-

VANÁ KRA JKA 
Út–pá: 10.00–12.00 a 14.00–

17.00, so a ne: 14.00–17.00, so 24. 
a 31. 12. zavřeno.

Pá 2. 12. 17.00, so 3. 12. 14.30, ne 
4. 12. 14.30, ne 18. 12. 14.30, st 28. 
12. 14.30

ANDĚL PÁNĚ 2
Rodinná komedie (ČES 2016, 2D) 

Vánoční pohádkový hit s Ondřejem 
Trojanem v hlavní roli. 

Pá 2. 12. 19.30, pá 9. 12. 17.00 
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL

Vánoční nekorektní komedie (USA 
2016, T, 15+, 2D) Billy Bob Th orn-
ton je zpět v jedné ze svých nejlepších 
fi lmových rolí.

So 10. 12. 14.30 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A 

KDE JE NAJÍT
Rodinná fantasy (V. Brit./USA 

2016, ČD, 2D) Z kufru kouzelní-
ka uniknou magičtí tvorové… J. K. 
Rowlingová zve do nové epochy kou-
zelnického světa!

So 10. 12. 17.00 
PAŘBA O VÁNOCÍCH 
Komedie (USA 2016, T, 15+, 2D) 

Velkolepá vánoční párty, na které 
hodlá získat významného klienta, se 
mu pořádně vymkne z rukou… 

Ne 11. 12. 14.30 
TROLLOVÉ 
Animovaný rodinný (USA 2016, 

ČD, 2D) Film plný barevných skřít-
ků a písniček, na kterých se podíleli i 
Gwen Stefani a Justin Timberlake.

Út 27. 12. 17.00 
TAJEMSTVÍ HRA DU V KA RPA-

TECH 
Sci-fi  (ČSSR 1981, 2D) Vánoce s 

klasickou českou komedií, která vás 
na velkém plátně rozhodně pobaví.

 
Pá 23. 12. 19.30, út 27. 12. 19.30, 

, st 28. 12 17.00
MANŽEL NA HODINU
Komedie (Čes 2016, 12+, 2D) Po-

lívka, Novotný a Matásek v pokračo-
vání veleúspěšné komedie pro vaši vá-
noční pohodu! Dostanou kamaráda z 
deprese pomocí akvabel?

Čt 29. 12. 14.30 
LICHOŽROUTI 
Rodinný animovaný (Čes 2016, 

2D) Malí tvorové, kteří mohou za to, 
že lidstvu z páru ponožek vždy zůsta-
ne jen jedna. Ponožkami se totiž živí!

Čt 29. 12. 17.00 
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA 
Hudební pohádka (ČSSR 1968, 

2D) Helena Vondráčková a Václav 
Neckář po mnoha letech na plátně ki-
na Vysočina v klasické české pohádce. 

 (Pokračování na str. 16)

DO KINA Vysočina se po letech vrací 
hudební pohádka z roku 1968 s Hele-
nou  Vondráčkovou a Václavem Necká-
řem. Foto: Filmy.cz

DĚDA S VNUČKOU… Snímky Mi-
lana Šustra o mezigeneračních vztazích 
najdeme ve 4. patře polikliniky.
 Foto: archiv autora
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Vánoční věnečky za hubičku…

„Moje babička mě naučila zaplétat 
hvězdičky z pruhů papíru. V jehličí 
přímo září,“ vzpomíná Hana Hájko-
vá, známá tvůrčími dílnami pro děti. 

Prostorové hvězdičky se proplétají 
z nastříhaných čtyř proužků. „Zákla-
dem je kříž, přidávají se další proužky, 
a vzájemně se protáčí a provlékají,“ 
ukazuje výtvarnice mezi řečí. 

„A kdo má rád lesky-blesky, může 
nadrtit rozbité ozdoby, a tyto hvězdič-
ky místy potřít lepidlem a drtí je posy-
pat,“ radí. 

Na tyto hvězdičky jsou podrobné 
návody na netu, důležitá je vždy peč-
livost, protože každá špatně ustři-
žená nepřesnost je pak komplikací 
při provlékání proužků. -lko- 

VÁNOČNÍ hvězdičku z papíru uměly 
již generace před námi. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Zkusíte vyrobit
vánoční

hvězdičku? (Dokončení ze str. 11)
Co připevníme tavnou pistolí, drží hned, u lepidla 

musíme počítat s delší dobou schnutí.
Věneček můžeme pověsit na dveře, nebo na stěnu. 

Když z něho chceme adventní věnec, připevníme bodce 
s kulatými úchyty na svíčky. 

K bílému věnečku  s přízdobami v přírodním tónu se 
hodí svíčky ze včelího vosku. 

 Ty prý můžeme sami umotat z voskových plátů - mezi-
stěnek, které seženeme ve včelařské prodejně. „Do prv-

ního zámotku vložíme knot a motáme přes něj, až nám 
vznikne pěkná kulatá svíčka. Osvědčilo se mi voskové pláty 
předem nahřát, takže je rychle „přejedu“ fénem,“ nabízí fígl.

K našemu bílému věnečku z organzy se však hodí i 
smetanové nebo čokoládově hnědé svíce. „V ladění je 
důležitá ta  barevná stužka, kterou jsme začínali. V mém 
věnci má v sobě ostřejší růžovou, a myslím, že v celku taková 
jedna kontrastnější barva není na škodu. Mám ráda, když 
něco vybočuje,“ míní Hana Hájková. 

 (Pokračování na str. 17)



(Klub kardiaků)
Čt 8. 12. od 9.00, budova ČP, 

2.p.,dv. č. 305
ADVENTNÍ ZVONĚNÍ
Sváteční setkání u vánočního ča-

je, ohlédnutí za vzájemně prožitými 
chvílemi. Příprava  stěžejní činnosti 
klubu na rok 2017. Zvonečky s sebou!

(Církev československá husitská)
Čt 5. 1.,16.00, Husova kaple, 

Kopečná 13
AMERICKÝ POBYT ANTONÍ-

NA DVOŘÁKA  
PaedDr. Zdeněk Kovalčík o vzniku 

Biblických písní a inspiracích hudeb-
ního skladatele v Americe před 122 
lety.

Ukázky černošských spirituálů i 
vybraných Biblických písní.

(Kopretina – centrum pro rodiče s dět-
mi) 

Út 6. 12., 15.00 – 18.00, Horní 22 
(atrium HD Morava, 1. p. dv. č. 15)

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A VISAČKY 
NA DÁRKY - lektorka Zdenka For-
mánková.

(RC Srdíčko)
Čt 8.12. od 15.00, Poliklinika 4. 

patro 
ADVENTNÍ DÍLNIČKA  
Tvořivé odpoledne pro celou rodinu 

s výrobou nejrůznějších vánočních 
dekorací. 

(Kopretina) 
So 10. 12., 9.00-18.00, Horní 22 
ADVENTNÍ TVOŘENÍ A JAR-

MARK – výroba dekorací a vánoč-
ních dárků – drátkování, pletení z 
pedigu, svíčky, ozdoby na okna aj.

(Zámek Žďár) 
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO 

DĚTI
Vždy 10.00-16.00, inventorium (1. 

p. muzea) 
So 3. 12. Mikulášské a čertov-

ské omalovánky a vystřihovánky, 
adventní věnec z barevných papírů, 
sněhuláci z vaty.

So 10. 12. Vánoční omalovánky 
a vystřihovánky, látkové ozdoby a 
sněhuláci, společné zdobení vánoč-
ního stromečku (tiskání, obtisky jab-
lek, dlaní…)

So 17. 12. Vánoční kapr (stříhání, 
lepení), ozdoby z přírodnin, společné 
zdobení vánočního stromečku.

(Kopretina)
Po 12. 12., 17.00, Květinka Veselská 
VÁNOČNÍ ARA NŽOVÁNÍ - 

Dekorace na vánoční stůl, přihlášky 
do pá 9. 12.

(Kopretina)
Út 13. 12., 15.00–18.00, Horní 22 
VÝROBA BETLÉMU – malování 

sádrových fi gurek, objednávky do 8. 
12. 

(Active-SVČ Žďár n. S.)
St 14. 12. a po 19. 12. 14.00-16.30, 

DDM Horní 2
VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba vánočních ozdob, dárků a 

dekorací. 

(Knihovna M. J. Sychry)
St 19. 12. 14.00, odd. pro děti a 

mládež 
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ TVOŘI-

VÁ DÍLNA
Ve spolupráci s Asociací rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí - 
klub Úsměv.

(Kino Vysočina)
So 3. 12. 17.00 
ANDRÉ RIEU - VÁNOCE S 

ANDRÉM 2016
Koncert (Nizo 2016, T, 2D) Sváteč-

ní koncert plný oblíbených vánočních 
koled, jako Hallelujah, Jingle Bells, 
White Christmas, Amazing Grace 
atd.

(ZUŠ Fr. Drdly)
St 7. 12. v 17.30, Městské divadlo
ADVENTNÍ KONCERT TA-

NEČNÍHO OBORU
Nové choreografi e žáků ze tříd H. 

Ludvíkové a J. Háskové.

(Církev Oáza)
So 10. 12. 15.15, Stará prelatura, 

Zámek 
VÁNOČNÍ KONCERT
Přijďte si rozbalit dar. Zahraje Oáza 

Worship Band.

(Kultura Žďár n. S.)
St 7. 12. ve 20.00, Dům kultury 
JAROMÍR NOHAVICA
Koncert je do 15 let nepřístupný! 

(vyprodáno)

(Knihovna M. J. Sychry)
Po 12. 12. od 16.00, odd. pro děti a 

mládež
KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS
Koledy na dětském oddělení zahrají 

žáci ZUŠ z kytarové třídy Mgr. Mila-
na Kozla.

(ZUŠ Fr. Drdly)
Út 13. 12. v 18.00, Městské divadlo
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
Tradiční koncert všech uměleckých 

oborů, laděný do adventních a vánoč-
ních tónů.

(Kino Vysočina)
So 17. 12. v 17.00 
LABUTÍ JEZERO
Hudební (2016, jedna přestávka, 

T, 2D) Opera De Paris a nejslavnější 
balet na světě nás naladí na vánoční 
strunu.

(Hudební klub Batyskaf, nám. Repub-
liky 146)

So 17. 12. 21.00 
PLES BATYSKA FU
Tradiční večírek ve společenském...

(Kultura Žďár n. S.)
Po 19. 12. v 19.00, Městské divadlo 
CIMBAL CLASSIC
Katka a Dalibor Štruncovi.

(Batyskaf)
Út 20. 12. 20.00
VÁNOČNÍ CIMBÁLOVKA 
Cimbálová muzika Sylván opět po 

roce v Batyskafu.

(Active-SVČ Žďár n. S.)
21. 12. 16.00, DDM Horní 2
VÁNOČNÍ KONCERT 
Přijďte si vychutnat taneční a hudeb-

ní vystoupení dětí z kroužků Active.

(Kino Vysočina)
Čt 22. 12. 17.00, út 27. 12. 14.30, 

pá 30. 12. 17.00
ZPÍVEJ 
Animovaný muzikál (USA 2016, 

3D) Velkolepý koalí chlapík zachra-
ňuje divadlo uspořádáním unikátní 
pěvecké soutěže. V čs. znění Ewa Far-
na, Libor Bouček ad.

(Kultura Žďár n. S.)
Čt 22. 12. v 19.00, Stará radnice 
VÁNOCE NEJEN PRO PANA 

MOZARTA
Pavla Štěpničková – zpěv, Miroslav 

Dvořák – průvodní slovo, Linda Win-
terová – klavír.

(Chrámový sbor FONS)
So 24. 12., 21.00, Bazilika Žďár 2. 
ZÁŘÍ HVĚZDA NAD BETLÉ-

MEM
Doprovod liturgie J. Teml, J. Tůma 

- Česká mše vánoční, věnovaná ChS 
FONS – premiéra.

(Batyskaf)
Ne 25. 12. 21.00
VÁNOCE S FUGOU
Koncert, který už k vánočnímu času 

tradičně patří.

(Chrámový sbor FONS)
Po 26. 12., 17. 00, Bazilika Žďár 2
ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM
Tradiční koncert. Zazní: J. Teml, 

J. Tůma - Září hvězda nad Betlé-
mem, Česká mše vánoční, věnovaná 
ChS FONS, a další vánoční skladby. 
Doprovází komorní orchestr žáků 
ZUŠ. Dirigují Miroslava Smékalová a 
Leoš Drahotský.

(Svaz důchodců ČR)
Čt 29. 12. , 18.00, Sokolovna
SETKÁNÍ S HUDBOU A TAN-

CEM
Hraje Žďárská trojka J. Šimka.

(PS Svatopluk)
Pá 30. 12. 16.00, kostel sv. Prokopa 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Tradiční koncert PS SVATOPLUK 

a hostů, sboru C-VOX.  Zazní cyklus  
„Vánoční noc od Oldřicha Hlouška“.

(Batyskaf)
So 7. 1. 21.00 
!VÍTEJ 2017!
LetRouRou a jejich hosté.

(Knihovna M. J. Sychry)
Pá 2. 12. – st 21. 12., pobočka 

Nádražní
VÁNOČNÍ HRÁTKY 
Vědomostní soutěž pro dětské čte-

náře. 

(Active-SVČ Žďár n. S.)
Ne 18. 12. 13.00-18.00, DDM Hor-

ní 2
VÁNOČNÍ JUCHUCHU 
Odpoledne s Activem.
Pro děti: dětská jóga, tabata, pro-

mítání, tanec, sportovní aktivity a 
soutěže. Omezená kapacita, registra-
ce na Active Clubu od 1. 12. 

Pro dospělé: posilovna s trenérem 
14.00–17.00, spinning 14.00–15.00, 
bosu 15.00–16.00. 

Děti i dospělí se mohou zúčastnit 
společné taneční choreografi e Flash 
Mob. (na www.activezdar.cz/tanec).

(Active-SVČ Žďár n. S.)
Út 20. 12. 15.00-17.00, DDM Hor-

ní 2 
VELKÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ 

O VÁNOČNÍHO KA PRA 
Vystřelte si vánočního kapra a 

spoustu zajímavých cen.

(Pokračování ze str. 14)

ŠTĚDROVEČERNÍ stůl našich praprababiček.
 Foto: Kamila Dvořáková, Regionální muzeum
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Ždárské noviny tradičně přináší přehled 
duchovních akcí ve žďárských farnostech 
během adventu a Vánoc.

(Římskokatolická farnost ZR 1)
Do so 24. 12. vždy 6.30, denně mimo 

neděli a 8. 12., kostel sv. Prokopa
So 3., 10. a 17. 12. 7.30, s průvodem dětí 
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ 

 2. ADVENTNÍ NEDĚLE,  4. 12.
(Církev československá husitská)
8.30 Husova kaple, Kopečná 13
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA 

(Českobratrská církev evangelická)
8.30 modlitebna ČCE, Husova 10
BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ, 

káže Jan Keřkovský.
17.00 kostel v Sázavě
ADVENTNÍ KONCERT
Mužský PS Vocatus Ecumenicus 

(duchovní, adventní, vánoční a lidové 
skladby)

 PAMÁTKA  SV. MIKULÁŠE, út 6. 
12.  

(Římskokatolická farnost Žďár 2 – Kláš-
ter)

17.15 bazilika sv. Mikuláše
MŠE SVATÁ, na svátek patrona bazili-

ky, s návštěvou sv. Mikuláše.

(ŘKF ZR 1)
18.00 MŠE SVATÁ s návštěvou sv. 

Mikuláše 

 3. ADVENTNÍ NEDĚLE, 11. 12.
(CČSH)
8.30, Husova kaple, Kopečná 13
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA 

(ČCE)
8.30 modlitebna Husova 10
BOHOSLUŽBY, káže Jan Tkadleček.
18.00  Batyskaf, nám. Republiky 146
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Slovem provede Miki Erdinger, zahraje 

skupina Memory Band (oldies).

 SVÁTEK SV. LUCIE, út 13. 12.  
(ŘKF Zámek) 
SLAVNOST SVĚTLA 
17.00 Světelný průvod v ambitech 

Zelené hory 
17.30 Adventní koncert  Žďáráčku – 

„Jdeme ke světlu“

(ŘKF Zámek) 
Pá 16. 12. 18.30, křížová chodba Klášter
ADVENTNÍ ZPÍVÁNKY 
Horácká muzika  a předvánoční zpívání 

pro radost. 

(ŘKF Zámek)
16. 12. 19.00-21.00, kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH
NIKODÉMOVA NOC
Kostel otevřený k rozjímání, modlitbě či 

tichému duchovnímu rozhovoru s knězem 
či jáhny.

 4. ADVENTNÍ NEDĚLE, 18. 12.
(CČSH)
8.30, Husova kaple, Kopečná 13
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA 

(ČCE)
10.00, kostel v Sázavě
BOHOSLUŽBY  s dětskou divadelní 

hrou „Koza“.

(ŘKF ZR 1)
Po 19. 12. 9.00–12.00,  14.00–19.00
VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ (více 

zpovědníků).

 ŠTĚDRÝ DEN, so 24. 12. 
(ŘKF ZR 1)
kostel sv. Prokopa
16.00, VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ, 

mše sv. pro děti
17.00, TROUBENÍ Z VĚŽE
24.00, PŮLNOČNÍ MŠE SV.
Josef Schreier: „Moravská vánoční mše“ 

(chrám. sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ).

(ŘKF Zámek) 
21.00, bazilika 

PŮLNOČNÍ MŠE
Provází chrámový sbor Fons a komorní 

orchestr: Česká mše vánoční: Září hvězda 
nad Betlémem ( Jiří Teml, Jan Tůma).

(CČSH)
22.00, Husova kaple Kopečná 13
PŮLNOČNÍ. 

(ČCE)
22.00, kostel v Sázavě
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA, káže Jan 

Keřkovský.

  HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, ne 25. 12.
(ŘKF ZR 1)
Kostel sv. Prokopa 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 Mše sv.
10.30, 18.00  Mše sv., J. Schreier: 

„Moravská vánoční mše“, CHS sv. Proko-
pa a orchestr ZUŠ.   

14.30 Dětské pásmo u jesliček
  
(ČCE)
8.30, modlitebna Husova 10
BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ, 

káže Jan Čapek.

(CČSH)
 8.30, Husova kaple, Kopečná 13
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

(ŘKF Zámek) 
 9.00 MŠE SV. v bazilice
14.00–17.00, Otevřená bazilika pro veřej-

nost
14.00–17.00, ŽĎÁRSKÝ BETLÉM,  

otevřený poutní kostel na ZH.

 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, po 26. 12.
(ŘKF ZR 1)
7.30 (se scholou mladých) a 10.30 MŠE 

SVATÁ

(ŘKF Zámek) 
9.00, MŠE SV. v bazilice
14.00–17.00 ŽĎÁRSKÝ BETLÉM, ote-

vřený poutní kostel na ZH 
17.00, bazilika  ZPÍVEJ V ČASE 

VÁNOČNÍM, koncert CHS Fons.

(ŘKF ZR 1)
Pá 30. 12. 
SVÁTEK SV. RODINY
16.00 Koncert PS Svatopluk
18.00 Mše sv. s obnovou manželských 

slibů.

SVÁTEK SV. SILVESTRA , PAPEŽE, 
so 31. 12.

(ŘKF ZR 1)
16.00 MŠE SVATÁ, poděkování za uply-

nulý rok a modlitba za rok 2017.

(CČSH)
17.00, Husova kaple, Kopečná 13
SILVESTROVSKÁ POBOŽNOST 

(ŘKF Zámek) 
23.00, kostel sv. Jana Nep., Zelená hora
SILVESTROVSKÁ MŠE SVATÁ
Poděkování za uplynulý rok a modlitba 

za rok 2017. Tradiční mše v poslední hodi-
nu roku. První vteřiny Nového roku lidé 
vítají venku  před ambity…

 NOVÝ ROK, ne 1. 1. 2017
(ŘKF ZR 1)
7.30, 10.30, 18.30, kostel sv. Prokopa
MŠE SVATÁ 

(CČSH)
8.30, Husova kaple, Kopečná 13
NOVOROČNÍ

(ŘKF ZR 1)
Pá 6. 1.  
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 a 18.00 Mše sv. s žehnáním vody, 

křídy a kadidla.

(CČSH)
Ne  8. 1.  8.30, Husova kaple, Kopečná 

13
BOHOSLUŽBA. -red-

Když si přineseme zabitého 
kapra domů, a je to šupináč, 
rozhodujeme se, co je pro chuť 
budoucích řízečků lepší. Zda 
oškrábat šupiny, nebo radě-
ji šupiny tzv. podřezat i s částí 
kůže. 

Rady jsme hledali v ronovské 
rybárně. Odpovídá Jan Kujal.

„Na odstranění šupin jsou různé 
škrabky, se kterými to jde lehce. Začí-
náme od ocasu. Ale když se nám šupiny 
nechce škrábat, kůži můžeme podřezat 
i se šupinami, takže na kaprovi zůsta-
ne slabá vrstva kůže, která pak vlastně 
drží porce pohromadě, a přitom v ní 
zůstávají cenné vitaminy soustředěné 
právě v rybí kůži,“ říká praktik. Nebo 
můžeme kapra úplně stáhnout, což 
prý zvládne i amatér. „Při podřezá-
vání i stahování začínáme vždy řezem 
od ocasu. Rybu si přitom přidržujeme 
utěrkou, aby neklouzala,“ radí. Kapra 
můžeme porcovat buď podél páteře 
na plátky, nebo přes páteř na pod-
kovy. Ty jsou usmažené jako říz-
ky, pěkné právě na vánočním stole. 
Předpokladem úspěchu jsou dobře 
nabroušené nože. 

V rybárně samozřejmě očekává-
me ten nejlepší recept na vánočního 
kapra. Jan Kujal prý nedá dopustit 
na klasiku. 

„Na našem štědrovečerním stole 
máme kapra nejraději jako řízek, ale 
pozor, usmažený na sádle! To dá rybě 
vynikající chuť,“ prozrazuje.

Kapra prý můžeme připravit i diet-
něji. Přidává rodinný recept na kapra 
na zelenině. Ten připravíme takto:

Na plát alobalu upravíme větší por-
ci kapra, osolíme, lehce opepříme a 
obložíme ji nakrájenou kořenovou 
zeleninou a plátky másla. Nakonec 
zakápneme červeným vínem. Alobal 
kolem ryby překládáme a zabalíme 
do neprodyšných psaníček. Ta uloží-
me „nasucho“ do pekáče a v troubě 
pečeme 20 minut. 

Přílohou k takto upravené rybě 
mohou být různě upravené brambo-
ry. Při otevření alobalového psaníčka 
dejme pozor na unikající páru. Jako 
první do mističky vylijeme šťávu, co 
ryba pustila, a pak porci naservíruje-
me na talíř, přelijeme ji zachycenou 
šťávou a ozdobíme plátkem citronu. 
Takto pečený kapr na zelenině je vel-
mi šťavnatý. -lko-

ŠUPINÁČ ČI LYSEC, každý štědrovečerní kapr má své kouzlo. Když si schová-
me šupinku do peněženky, údajně se nás začnou držet peníze...

 Foto: Lenka Kopčáková

S vánočním kaprem v síťovce
aneb Co dál...?

Recept na štědrovečerní 
polévku, kterou znají naše 
babičky i mnozí členové 
Petrova cechu.

Je sice pracnější, ale úsilí stojí za to. 
Polévku si můžeme uvařit již třiadva-
cátého večer. Je tak i lepší.

Do menšího hrnce dáme vařit vnitř-
nosti s  pepřem a solí. Nejlépe, když 
seženeme jikry i mlíčí. Vnitřnosti 
můžeme předtím na půl hodiny namo-
čit do mléka, a pak je opláchnout. Ztra-
tí se tak případná hořkost žluči.  

V trochu větším hrnci vaříme kapří 
hlavu, hřbetní ploutve a spodní porci 
od ocasu s cibulí, dvěma stroužky čes-
neku, bobkovým listem a novým koře-
ním.  Z kořenové zeleniny dáme hlav-
ně celer, mrkve pomálu, protože jinak 
by polévka zesládla. Uvařené maso 

vyjmeme na talíř, a při obírání pak 
dáváme bedlivý pozor zvláště na jemné 
kostičky. Pěkné kousky masa naseká-
me a dáme zatím stranou. Pak si udě-
láme máslovou jíšku a rozšleháme do 
ní oba procezené vývary. Přes hrubé 
síto propasírujeme i vnitřnosti. Pova-
říme, přidáme obrané maso. Pokud js-
me nesehnali jikry, trošku si zafalšuje-
me s hrubou krupicí. Asi polévkovou 
lžíci krupice opražíme na trošce másla  
a necháme ji ke konci v polévce krátce 
zavařit.

V závěru polévku ochutíme strouha-
ným muškátovým oříškem a citronem.

Do správné štědrovečerní polévky 
patří na másle a  do růžova osmažené 
kostičky z housek. 

Nezapomeňte jedlíkům tajně vložit 
pod talíř minci pro štěstí.   -lko-

Štědrovečerní polévka
pana Šupinky
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www.ostrovpohody.cz
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Provádím montáže elektronických 
zabezpečovacích systémů Jablotron. 
Rychlost,kvalita, spolehlivost. 
Jiří Kadlec - tel. 602 706 748, 
e-mail: ji.kadlec@gmail.com,
 www.elekad.cz

Zabezpečovací systémy

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S., tel: 727 882 103, www.systemy-
jakosti.cz Zveme Vás na individuální a 
skupinové kurzy anglického a německého 
jazyka všech pokročilostí.Nabízíme 
přípravu k maturitě a zkoušku FCE.

Angličtina a němčina

Ing. Petr Novák, nábřežní 268/3, 
Žďár n. Sáz.1, tel: 732 207 358, e-mail: 
gp.novak@seznam.cz. Geodetické 
práce pro katastr nemovitostí. 
Zaměřování pozemků a staveb, 
vytyčování hranic.

Geodetické práce

Kamenictví Cafourek, kancelář 
Jihlavská 1007/2, Žďár n. 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.

Kamenictví

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

Krejčovství 

Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou: vazby diplomových prací, 
časopisů zhotovení kronik, opravy 
starých knih. Pasparování a rámování 
obrazů. Tel.:566 622 164, 607 778 849, 
po-čt 8-15 hod.

Knihařství

MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně 
úklidu. Nátěry fasád včetně lešení. 
Protipožární nátěry včetně atestu, 
drobné zednické práce.

 www.malbest.estranky.cz

Malířství a natěračství PROFMAN, 
Strojírenská 2238/10, Žďár nad Sázavou, 

tel: p. Dvořák 724 289 743, 602 746 664. 
Malby, nátěry, tapetování, fládrování, 

fasády. Lepení stropních kazet. 
Renovace a údržba eurooken. 

www.profman.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

Mgr. Sabina Kopčáková, Dolní 11, 
Žďár nad Sázavou, tel: 605 747 482. 
Masáže, lymfatické masáže, lymfoven, 
cvičení Pilates, ZDTV přijímáme 
poukazy Žďas, Sodexopass, unišek. 

www.anibas-masaze.wz.cz

Masáže

Počítače Máca - prodej - servis - PC 
- Notebooky - Tablety - Monitory – PC 
komponenty a kompletní příslušenství - 
Instalace OS - odvirování PC. 

K Milířům 8, Žďár nad Sázavou,
Telefon: 732 556 854, 
email: big.maca@sattnet.cz

Počítače a elektro Radek Pátek
Kosinkova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 777 853 010
www.opravy-pocitacu-elektroniky.cz

Počítače

Martin Švanda – EXAMITE, U Pily 12, 
Žďár nad Sáz., tel: 603 793 193. Prodej 
a montáž TV a SAT systémů v RD a 
STA. Rekonstrukce STA v bytových 
domech vč. DIGITALIZACE a SAT 
příjmu. Prodej TV značky FINLUX.

www.examite.cz

Satelity

SERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH 
OKEN. Kompletní servis a opravy 
plastových oken a dveří, seřizování, 
výměna skel, zabezpečení oken proti 
vloupání, stínící technika. 

servisoken@email.cz
Tel: 724 047 444, www.servisoken.eu.

Servis plastových oken

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST?
AD - REALITY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
náměstí Republiky 1488/ 1
Prodej, pronájem, bezplatné poradenství.
Tel.: 728 201 301, www.adreality.cz

Realitní kancelář

Tiskárna UNIPRESS s.r.o., prům. zóna 
Jamská 57, Žďár nad Sázavou.
Grafika, tisk, výsek, ražba, vazba - 
letáky, katalogy, knihy, vizitky, 
samolepky, obálky, plakáty, pozvánky, 
tiskopisy, diplomové práce...
Tel.776 770 372, www.unipress-zr.cz

Tiskárny

Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy. Renovace: 
výměny pracovních kuchyňských desek a 
dřezů. Soustružení dřeva. 

Žitná 20, Žďár nad Sázavou 5. 
Tel: 607 574 429, 
e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

BLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446 084. 
Úklidové práce. Stálé a nárazové úklidy. 
Půjčovna strojů na čištění koberců. Čištění 
interiérů aut / 590,- Kč. Výškové práce.

Úklidové práce

Vysokozdvižná plošina – 8 m / 1.500,- 
Kč / den – bateriová, samopojížděcí. 
Tel: 731 485 462, 737 446 084

Vysokozdvižná plošinaKoupelny, bytová jádra a rekonstrukce 
domu na klíč.

Michal Zatko - koupelnyok
Husova 12, Žďár nad Sáz. 
Tel.: 603 828 637

Koupelny

Zednické práce - František Toman, 
tel.: 604 64 84 69, veškeré zednické 
ráce, novostavby, rekonstrukce, půdní 
vestavby, koupelny, sádrokartony, ploty, 
zámkové dlažby. www.zednicizdar.cz

Zednické práce

Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. 

Tel: 608 111 995
www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

Zahradnictví
Zahradnictví u Chlubnů nabízí: vánoční 

stromky, svícny, dekorace, jmelí, větve 
jedle, stříbrného smrku aj., ovocné 
stromky, keře, růže.
Připravíme smuteční vazby levně.

Otevřeno: Po – So: 7,30 – 17,30,
Tel: 607 285 194, 724 960 317, 
www.uchlubnu.cz

Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 

ledvického uhlí za nejnižší ceny v okolí. 
Uhlí skládáme až do vzdálenosti 10 m. 

Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

www.svetklimatizaci.cz, 
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sáz.,

Prodej, montáž a servis klimatizací 
do bytů, rodinných domů, komerčních 
prostor, restaurací, vzduchotechnika, 
tepelná čerpadla vzduch-voda.

Tel.: 728 385 371

Klimatizace

KAMNA - KRBY - KOTLE - prodej a 
instalace kvalitních krbových kamen, 
krbových vložek, peletových kotlů a 
správných komínů.

Žďár nad Sázavou Husova 12 
www.kamnakrbyok.cz, Tel.: 603 828 637

Kamna, krby

OZNAMOVATEL

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 3hodiny, záruka 5 let
Tel: 608 700 515
 www.renovacevany.eu

Renovace vany

Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd. 
Dagmar Munduchová, Bohdalov 
267, mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

Zdravěnka MIX Jirková Marie nabízí 
konopné produkty, chia semínka, 
oleje lisované za studena, přípravky 
Joalis, výživa pro sportovce, diabetiky 
a bezlepkáře, zdravotní pomůcky, 
punčochy i obuv, lůžkoviny pro zdravý 
spánek, koloidní stříbro a zlato, dárkové 
poukazy.Nádražní 52, Žďár nad Sázavou, 
tel. 566 624 210

Zdraví

OSTATNÍ 

• Hledám studnaře na odborné vyčištění 
studny ve ZR. tel. 731 323 222.

KOUPĚ 

• Hledám zajímavé Škrdlovické sklo ze 
60.-90. let a obrazy z vysočiny do roku 
1960. Solidní jednání - sběratel. T: 604 347 
541 nebo prosím fotku na mail: art.sklo@
seznam.cz
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Kino Vysočina vás zve

Program na PROSINEC 2016
Pozn.: pořady vánočního charakteru 

najdete v přehledu Žďárský advent a Váno-
ce 2016, na str. 14 a 16.

Pořady pro děti
Kulturní minimum I. 
Út 6. 12. v 9.00 a v 11.00, st 7. 12. v 

11.00, čt 8. 12. v 9.00 a v 11.00
Dům kultury 
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ 
Metoda DrumCircle - forma skupino-

vého bubnování pod vedením zkušeného 
facilitátora. Hra na bubny či jiné perkusní 
nástroje. Trvá 60 minut.

Kulturní minimum II. 
Út 6. 12. v 9.00 a v 11.00, st 7. 12. v 9.00
Dům kultury 
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ 
Metoda DrumCircle – skupinová hra na 

bubny či jiné perkusní nástroje pod vede-
ním zkušeného facilitátora. Trvá 60 minut.

Dětské divadelní předplatné 
St 14. 12. v 9.00, 11.00 a  ve 14.00 
Čt 15. 12. v 8.45, v 11.00 
Kino Vysočina 
ZA KA MARÁDY Z TELEVIZE 
Pásmo pohádek z Večerníčků
Trvá 60 minut.

Divadla
Divadelní předplatné KOMORNÍ
Pá 2. 12. v 19.00
Městské divadlo/Divadlo Járy Cimrmana 
ŠVESTKA 
Režie L. Smoljak, hrají členové divadla 

Járy Cimrmana. Vyprodáno!

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Ne 4. 12. v 19.30 
Městské divadlo/Divadlo Palace Praha
STARÁ DOBRÁ KA PELA
Režie Petr Hruška, hrají V. Postránecký, 

S. Skopal, N. Konvalinková ad. Vyprodáno!

Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 12. 12. v 19.00
Městské divadlo/Studio dva Praha
CELEBRITY
Režíruje a hraje Ondřej Sokol. Nečeka-

ný pohled do soukromí jeho, i téměř všech 
umělců v ČR.

Výstavy
Do 15. 1. 2017, Malá Galerie Stará rad-

nice 
BOHUMILA MÁLKOVÁ - OBRA ZY
Přístupno dle otevírací doby IC.

Do  15. 1. 2017, Městské divadlo 
MŠ VESELSKÁ SLAVÍ 30 LET
Otevřeno hodinu před  a během předsta-

vení.

Kontakty: Dům kultury: 566 502 253, Ki-
no Vysočina: 564 407 559, www.dkzdar.cz.

Sobota 3. prosince
19.30 POHÁDKY PRO EMU
Romantická komedie (Čes/Fra 2016, 

ČD, 2D) Začíná hra na lásku, ale jak skon-
čí? I zázraky se občas dějí. V hl. roli Ondřej 
Vetchý a Aňa Geislerová.

Neděle 4. prosince 
17.00 DÍVKA  VE VLAKU
Mysteriózní thriller (USA 2016, T, 15+, 

2D) Příběh, který šokoval svět. Stane se svěd-
kem něčeho, co od základu změní vše… 
Knižní bestseller roku 2015.

Čtvrtek 8. prosince 
17.00 KA MENY BOLESTI
Romantické drama (Fra 2016, T, 15+, 2D) 

Příběh ženy, která hledala vášeň a lásku. Uve-
deno v hlavní soutěži v Cannes!

19.30 PŘÍCHOZÍ 
Mysteriózní sci-fi  (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Jaké jsou úmysly mimozemšťanů? Je pouze 
krátký čas na zjištění, co lidstvu hrozí…Pro-
vokativní thriller od slavného režiséra Denise 
Villeneuvea.

Pá 9., so 10. prosince
19.30 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁL-

KY
Horor (USA 2016, T, 15+, 2D) Musí zasta-

vit odvěkou válku mezi lykany a upíry - i za 
cenu nejvyšší… Pokračování úspěšné série.

Neděle 11. prosince
17.00 MARGUREITE A JULIEN
Historické drama (Fra 2015, T, 15+, 2D) 

Fenomén incestu bez nadbytečného morali-
zování! 

Čtvrtek 15. prosince 
17.00 INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Komedie (Čes 2016, 12+, 2D) Kohák, 

Holubová, Čtvrtníček, Špalková ad. v premi-
éře fi lmu Tomáše Vorla.

19.30 Filmový klub: MUŽ JMÉNEM 
OVE       

Drama (Švéd 2015,T, 12+, 2D) Dojemné 
komediální drama o starém, zatrpklém muži, 
co se snaží vyrovnat s minulostí i novými sou-
sedy. 

Pá 16. prosince 
17.00 INKA RNACE
Horor (USA 2016, T, 15+, 2D) Musí 

nasadit veškeré své schopnosti, a možná i 
život, aby přemohl démony, které ovládají 
jedenáctiletého chlapce.

19.30 ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY

Sci-fi  (USA 2016, T, 2D) Návrat hvězd-
ných válek! Filmový hit!

Sobota 17. prosince 
14.30 NAŠE POSLEDNÍ TANGO
Dokument (Arge / Něm 2015, T, 2D) 

Dvojice nejslavnějších tanečníků tanga v 
dějinách a jejich lásky…Fantastické taneč-
ní kreace a skvělý fi lm!

20.00 ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY

Sci-fi  (USA 2016, T, 2D) Opakování.

Neděle 18. prosince 
17.00 ROGUE ONE: STAR WARS 

STORY
Sci-fi  (USA 2016, T, 2D) Opakování.

Pátek 23. prosince
17.00 COLLATT ERA L BEAUTY: 

DRUHÁ ŠANCE
Drama (USA 2016, T, 12+, 2D) Will 

Smith prožívá v ústraní hlubokou osobní 
tragédii. Kolegové vymyslí drastický plán, 
jak se překvapivým a hluboce lidským způ-
sobem vyrovnat s žalem. 

Středa 28. prosince
19.30 ROGUE ONE: STAR WARS 

STORY
Sci-fi  (USA 2016, T, 3D) Opakování.

Čt 29. a pá 30. prosince
19.30 PASAŽÉŘI
Sci-fi  (USA 2016, T, 12+, 2D) Jennifer 

Lawrence a Chris Pratt  coby pasažéři ves-
mírné lodi v cestě na jinou planetu. Probu-
dí se o 90 let dříve, a brzy zjistí, proč…

Vánoční půjčovní doba:
Hlavní budova (odd. pro dospělé, odd. pro 

dětské čtenáře, čítárna a hudební knihovna)
Pá 23. - út 27. 12. zavřeno 
St 28. - pá 30. 12. otevřeno: 9.00–17.00

Pobočka Nádražní
Pá 23. – so 31. 12. zavřeno.

Více na: icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 
623 766.

Z celkem osmi dotačních programů v různých oblastech, určených pro rok 
2017, si mohou vybrat pořadatelé akcí a služeb zaměřených na různé věkové 
a typové kategorie spoluobčanů, konaných, až na jednu výjimku, výhradně 
na území města Žďáru nad Sázavou. 

V listopadu tyto dotační programy schválili zastupitelé města. Svoji premié-
ru mají dotační programy pro sociální oblast, kterou již tak město dlouhodo-
bě podporuje.

ŽN dnes pro zajímavost uvádí názvy nových dotačních programů, jejich 
objemy, a lhůty podání žádostí. Podrobnosti o pravidlech podávání žádostí 
najdete na webu města.

Přehled dotačních programů 2017
 DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A ZDRA VOT-

NÍCH SLUŽEB,
objem 800 tis. Kč (žádost od 1. do 28. 2. 2017). 

 DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A 
ZDRA VOTNÍ OBLASTI, 250 tis. Kč (od 1. do 31. 1. 2017)

 KULTURA  2017, 860 tis. Kč (od 1. do 31. 1. 2017) 
 VOLNÝ ČAS 2017, 290 tis. Kč (od 1. 1. do 28. 2. 2017)
 SPORT 2017, 3 700 tis. Kč (od 1. 1. do 31. 1. 2017)
 ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017, 800 tis. Kč (od 1. 1. do 

28. 2. 2017)
 SPORTOVIŠTĚ 2017, 1 790 tis. Kč (od 1. 1. do 31. 1. 2017) 
 PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRA NIČÍ, 120 tis. Kč 

(od 1. 1. do 28. 2. 2017).  -lko-

Spouští osm dotačních titulů

Město chystá obnovu svého 
Komunitního plánu sociálních 
služeb (KPSS). To je strategický 
dokument pro oblast sociální.

Je důležitý jak pro rozvoj sítě 
sociálních služeb ve městě a jejich 
financování, tak je nezbytný při 
schvalování dotačních řízení z 
Fondů Kraje Vysočina a minister-
stev.

KPSS je však závislý na vývoji 
dalších dvou nosných žďárských 
dokumentů, s nimiž se v řadě pro-
blematik prolíná. Prvním je Stra-
tegický plán rozvoje města (schvá-

lený zastupiteli v září) a druhým 
je právě finišující Strategický plán 
sociálního začleňování, který 
vzniká ve spolupráci s Agenturou 
Ministerstva pro lidská práva ČR 
. Ve čtvrtek 15. 12. dostanou jeho 
návrh na stůl zastupitelé města.

Bylo tedy nutné vyčkat s aktua-
lizací KPSS do doby, než budou 
oba strategické dokumenty odsou-
hlaseny a k dispozici. Proto žďárští 
zastupitelé v listopadu prodloužili 
platnost stávajícího Komunitního 
plánu sociálních služeb z let 2014-
16 i pro rok 2017. -lko-

Prodloužili platnost
Komunitního plánu  

Od poloviny listopadu běží archi-
tektonická soutěž o návrh Nádražní 
– městská třída, kterou vyhlásila rada 
města.

Zúčastnění architekti mají soutěžní 
návrhy revitalizace této důležité spoj-
nice z centra k nádraží odevzdat do 27. 
1. 2017. 

Pak komise předních architektů 
a urbanistů jejich práce do 50 dnů 
vyhodnotí, takže koncem března již 
radní budou mít na stole první tři oce-
něné návrhy. 

Jak uvádí starosta města Zdeněk 
Navrátil, nejlepším autorům za jejich 
úsilí náleží odměna. „První cena se sta-
novuje ve výši 170 tis. Kč, druhá cena ve 
výši 100 tis. Kč, třetí cena 65 tis. Kč. Ještě 
máme vyčleněných 35 tis. Kč na mimo-
řádné odměny za zajímavý návrh či 
neobvyklé řešení,“ dodává. 

Následně s oceněnou trojicí archi-
tektů proběhne tzv. jednací řízení bez 
uveřejnění, při kterém budou jejich 
návrhy obodovány dle sledovaných 
aspektů. Kritériem bude třeba praktič-
nost, ekonomická přiměřenost zvole-
ných řešení, a nákladnost pro město. 

Neznamená to tedy, že ve výsled-
ku automaticky dostane zakázku prv-
ní autor architektonického návrhu v 

pořadí. 
Vybraný projektant pak zpracuje prv-

ní etapu rekonstrukce Nádražní ulice, v 
úseku od pošty ke kruhovému objezdu 
u Ivana. 

„Stavba by se měla realizovat na jaře 
2018, a práce poběží v podobném rytmu, 
jako na ulici Smetanova,“ říká starosta. 
Akce totiž je vyvolána především nut-
ností rekonstrukce podzemních sítí 
vodovodní a kanalizační sítě v ulici. 
Město poté naváže stavbou povrchů. 
„Chceme, aby se celá akce stihla během 
jara 2018,“ přeje si starosta. 

Na otázku ŽN, zda má město určitý 
požadavek či nápad, se kterým by měli 
architekti pracovat, Zdeněk Navrá-
til odpovídá, že v průběhu minulých 
dvou let město při různých setkáních 
nasbíralo řadu nápadů a požadavků od 
občanů. Ty byly, stejně jako požadavky 
odborů MěÚ, zapracovány do zadání.

„Očekáváme, že architekti budou při-
nášet své nápady jak k podobě prosto-
ru, tak i z hlediska dopravního řešení 
lokality. Třeba čekáme na názor, zda by 
měly být nové vjezdy v části od Ivana k 
nádraží, nebo co propojení do Nádražní 
ulice u zdravotní školy,“ naznačuje sta-
rosta. Dodává, že i v tomto směru je to 
ideová soutěž.  -lko-

Architekti soutěží o projekt 
Nádražní ulice



STRANA  23 Sport / Programy  ŽN - PROSINEC 2016

Klub českých turistů

Hudební klub Batyskaf

Hokej SKLH 
Žďár nad Sázavou

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-lis-
ty.cz/nzr - Vychází 1x měsíčně v nákladu 10.200 ks, zdarma do každé domácnosti, č. 12 vyšlo 
2. 12. 2016. Vychází od roku 1994. 

Adresa redakce: Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou - Redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: 
736 193 687, e-mail: nzr.redakce@centrum.cz - Inzerce: mob.: 732 235 415, e-mail: nzr.re-
klama@centrum.cz - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E, číslo indexu 11277 
- Distribuce a  reklamace: 567 578 027. 

© Parola spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Žďárských novin bez pí-
semného svolení vydavatele je zakázáno. 

Žďárské noviny

Stomatologové 
o víkendech a svátcích

Volejbal

Basketbal BK Žďár
BK Žďár nad Sázavou

HALA TJ, BOUCHALKY
Ne 11. 12. 10.00 ZR - Renocar Podolí, 2. 

liga muži

HALA 2. ZŠ STALINGRA D
So 3. 12.  
9.00 a 11.00 ZR - JBC Brno, OP minižáci 

U11
14.00 ZR – Prostějov, 2. liga ženy
16.00 ZR – Basket Ostrava, liga dorosten-

ky U17 

Ne 4. 12. 
 9.00 ZR - SBŠ Ostrava, liga dorostenky 

U17
11.00 ZR – Tišnov, 2. liga ženy

Ne 11. 12.
12.00 ZR – USK Praha, extraliga juniorky 

U19

So 17. 12. 
10.00 ZR – Kyjov, liga dorostenky U17
15.00 a 17.00 ZR – Josefov, nadregionál. 

soutěž dorostenky U17

Ne 18. 12. 
10.00 ZR – Olomouc, liga dorostenky U17.

Změny začátků utkání vyhrazeny. Sledujte 
místní tisk nebo nástěnku v hale ZŠ Komen-
ského 2.

nám. Republiky 146
(Pozn.: vánoční pořady v přehledu Žďárský 

advent a Vánoce na str. 14 a 16)

 Ne 4. 12. | 19.00
LADISLAV ZIBURA : PĚŠKY MEZI 

BUDDHISTY A KOMUNISTY
1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Ně-

co, co by nechtěl zažít nikdo z nás.

Út 6. 12. | 19.00, st 7. 12. | 19.00
CHYTRÝ KVÍZ – LIGA
Sestavte s kamarády svůj tým (maximálně 8 

hráčů) a přijďte napsat své odpovědi na 56 zá-
ludných otázek.

Čt 8. 12. | 19.00
VYHLÁŠENÍ BATYSKA F LIGY 2016
První BATYSKA F LIGA se blíží ke konci, a 

tak dojde i k jejímu vyhlášení!

So 10. 12. | 21.00
KIESLOWSKI
Projekt hudebníka známého jako DKP, kte-

rý působil v kapelách Bez peří a Houpací koně 
a je také členem doprovodné kapely Xaviera 
Baumaxy a pianistky Marie Kieslowski.

Letos již 27. rokem poputuje Českem 
v předvánočním čase Betlémské světlo.  Řada 
lidí si již Vánoce bez tohoto plamínku zažeh-
nutého v místě narození Ježíše Krista neumí 
představit. 

S letošním mott em „Odvážně vytvářet mír“ 
se Betlémské světlo šíří týden před Štědrým 
dnem  napříč Evropou. Myšlenka tohoto sym-
bolu předvánočního pokoje a míru vznikla v 
Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti 
zemí světa.  Plamínek z Betléma poprvé při-
cestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se 
stal součástí vánoční sbírky rakouského roz-
hlasu a televize na pomoc znevýhodněným 
dětem. 

K nám Betlémské světlo skauti poprvé při-
vezli v prosinci 1989, a doputovalo až pod so-
chu sv. Václava v Praze.

Letošní ekumenická bohoslužba k převze-
tí Betlémského světla ve vídeňském  koste-
le Mor Ephrem na Stefan-Fadinger-Platz se 
uskuteční  v sobotu 10. prosince. Tam se pro 
Betlémské světlo vydají skautské delegace z 
celé Evropy.

Muži – 2.liga
So  3. 12. 17.30 ZR – HC Moravské Budě-

jovice 2005
St 14. 12. 18.00 ZR - – HC Lední Medvědi 

Pelhřimov 
St 21. 12. 18.00 ZR – SC Kolín 

ELIOD extraliga ml. dorostu
Čt 8. 12. 16.30 ZR – HC Dukla Jihlava
Čt 15. 12. 16.30 ZR – HC Oceláři Třinec

Liga st. dorostu
V době uzávěrky nebylo známo rozlosování 

nadstavbové části. Sledujte www.hokejzr.cz.
Liga juniorů

Ne 4. 12. 14.15 ZR – HC Krkonoše
Ne 11.12. 14.15 ZR – HC Chrudim
Ne 18.12. 14.15 ZR – HC Velké Popovice 
Noví malí hokejisté a hokejistky se  mohou 

hlásit vždy v sobotu a neděli ráno. Vybavení: 
brusle, hokejka, rukavice (stačí i lyžařské), 
přilba (i cyklistická). Veškeré tréninky probí-
hají zdarma, možnost zapůjčení výstroje.

So  3. 12. Veselíčko - Mikuláš (10 km) v 
9.00 MěÚ

So 10. 12. Trhová Kamenice – Veselý Ko-
pec (12 km) v 8.00 nádraží ČD

So 17. 12. Cestou do neznáma (15 km) v 
8.00 nádraží ČD

Pá 30. 12. Pramen Chrudimky – roz. 
Chlumětín (12 km) v 7.50 nádr. ČD

Ne 1. 1. 2017 Novoroční výšlap na Pepe-
rek (17 km) v 9.00 MěÚ

TJ Žďár nad Sázavou
SPORTOVNÍ HALA BOUCHALKY

So  3. 12. v 9.00 a 13.00 Benátky nad Jize-
rou (2. liga - ženy), v 11.00 a 15.00 Chvaleti-
ce (2. liga - muži)

TĚLOCVIČNA ZŠ PALACHOVA
So  10. 12. v  9.00 a 13.00 Pelhřimov (kraj-

ský přebor – muži), v 11.00 a 15.00 Brno (1. 
liga - kadetky)

Ne 11. 12. v 9.00 a 12.00 Humpolec, Tře-
bíč (krajský přebor – juniorky)

So  17. 12. v 9.00 Havlíčkův Brod, Bedři-
chov (krajský přebor – mladší žákyně)

Ne 18. 12. v 9.00 Přibyslav, Nové Veselí 
(krajský přebor – starší žákyně).

3. 12, 4. 12. MUDr. Olga Semerádová, ZŠ 
Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)

10. 12, 11. 12. MUDr. Beáta Bílková, ZS 
Žďas, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

17. 12. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. 
nám. 449, N. Město n. M. (566 616 904)

18. 12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, 
Svratka (732 642 160)

24. 12. MUDr. Miloslav Michal, Student-
ská 7, ZR 4 (566 690 127)

25. 12. MUDr. Elena Gonchar, Beneš. 
nám. 123, Křižanov (566 522 218) 

26. 12. MUDr. Irena Musilová, Sokolov-
ská 13, Vel. Meziříčí (566 524 203)

31. 12., 1. 1. 2017 MDDr. Veronika Chyt-
rá, Tyršova 855, N. Město n. M. (739 093 
334)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod.
Aktuálnost rozpisu zubní LPS 

sledujte na www.nnm.cz.
Denně: zubní LPS i v Jihlavě, 

www.nemji.cz/zubni-pohotovost.
Non-stop: zubní LPS v Úrazové nemocnice 
Brno, Ponávka 6, Brno, tel.: 545 538 421.

PLAMÍNEK, který cestou do Česka překonal víc jak šest tisíc kilometrů. To je Betlémské světlo. Při-
náší  vánoční pohodu a radost. Foto: net

Betlémské světlo přivezou 
skauti 17. prosince

LEGENDA o narození Spasitele motivovala řa-
du světových i lidových malířů. 

Obrázek: Archiv Muzea Vysočiny 
Havlíčkův Brod

Kulturní a sportovní tipy z okolí
ŽN dnes poprvé přináší kulturní a sportov-

ní tipy z okolí, které vám mohou být v advent-
ním a vánočním čase námětem k rodinnému 
výletu. -red-

Vysočina Aréna, N. Město n.M.
SVĚTOVÝ POHÁR V BIATLONU
Čt 15. 12. 17.30 Sprint mužů 
Pá 16. 12. 17.30 Sprint žen 
So 17. 12. 15.00 Stíhací závod mužů, 
17.30  Stíhací závod žen 
Ne 18. 12. 11.45 Závod s hromadným 
startem mužů, 14.15 Závod s hromad-
ným startem žen. 
  

Havlíčkův Brod
Do 3. 1., Muzeum Vysočiny, Havlíčkovo 

nám. 19:
VÁNOCE V MUZEU 
Výstava o tradicích zimního období na Ho-

rácku. K vidění betlémy z regionu,  ale i z Pe-
ru. Vánoční ozdoby, pokrmy vánočního stolu, 
masky Mikuláše, čerta, sv. Lucie... 

V po 12. 12. od 8.00 do 16.00  tvůrčí dílna 
pro děti, s vyráběním betlémů. 

Za Česko plamínek tradičně přeberou skau-
ti z Brna, a za spolupráce dalších skautů je v 
sobotu 17. prosince rozvezou vlaky po celé 
vlasti.

„Do Žďáru by Betlémské světlo mělo připuto-
vat v sobotu 17. prosince  v 7.33 hodin, ranním 
rychlíkem od Brna. Převezmou jej oldskauti ze 
žďárského Přístavu vodních skautů Racek,“ in-
formuje kapitán přístavu Petr Bednář. „Tra-
dičně Světlo předáme při bohoslužbách v obou 
žďárských kostelech,“ dodává. Připálit si plamí-
nek budeme moci přijít i do  Květinky ve Ve-
selské ulici a do recepce Městského úřadu. 

Dle zkušeností skautů je dobré se pro Bet-
lémské světlo vypravit se dvěma lampami. 
Plamen si do lamp přeneseme špejlí, a kdyby 
nám náhodou vítr cestou jeden plamínek uha-
sil, můžeme Světlo přenést ze záložní lampy. 

V Česku není předávání Betlémského svět-
la spojeno s žádnou sbírkou, a jeho účelem 
je  přinést radost a vánoční pohodu blízkým 
lidem.  Z předávání vánočního poselství mezi 
sousedy a známé se postupně stala novodobá 
vánoční tradice. 

Často skauti, nesoucí Betlémské světlo, po-
těší zejména staré lidi v jejich osamělosti. -lko-

Nové Město na Moravě
So 3. 12. 15.00, Horácká galerie
PEKELNÁ NUDA 
Loutkové představení divadla Oblázek z 

Krucemburku.
Pá 9. 12.  8.00–16.00, Vratislavovo náměstí
VÁNOČNÍ TRH
So 10. 12.  8.00–12.00, přísálí KD
PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH
St 14. 12. 17.00, Kulturní dům
VÁNOČNÍ DECH
Vystoupení dechového orchestru „ZUŠáci“
Ne 18. 12. v 15.00, Horácká galerie
ADVENTNÍ KONCERT TIKO
Tišnovský komorní orchestr a výjimečná 

výstava obrazů.

Adventní a vánoční 
akce v památkách 

Vysočiny 
Náměšť n. O.

Ne 4. 12. ZÁMECKÝ ADVENTNÍ KON-
CERT: Adam Michna z Otradovic: Loutna 
česká, účinkuje Ensemble Inegal.

Jaroměřice n. R.
Pá 9. a so 10. 12. VÁNOCE NA ZÁMKU 

– tradiční a řemeslnické trhy. Zámecká interi-
érová výzdoba na téma Vánoce a květina.

Telč
So 17. a ne 18. 12. ŽIVÝ BETLÉM s 

folklorním souborem
So 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN NA ZÁMKU – 

výstava Sedmero krkavců
So 24. 12. – 1. 1., zámecká galerie: VÁ-

NOČNÍ PROHLÍDKY 
Originální kostýmy a rekvizity z pohádky 

Sedmero krkavců od rež. Alice Nellis. 
Út 27. – pá 30. 12.  VÁNOČNÍ PRÁZD-

NINY V TELČI.
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