
STRANA  18 Vánoční příloha ŽN - PROSINEC 2017

(Dokončení ze str. 16)
(Oddíl orientačního běhu)
St 27. 12. (13.00-15.00) start od Orlovny
VÁNOČNÍ KUFROVÁNÍ 2017
Tradiční akce pro veřejnost, kde si lze prověřit základ-

ní dovednosti orientačního běhu. Trasy pro nejmenší děti s 
rodiči, trasy pro samostatné děti a dorost, vzorová městská 
trať pro dospělé… Dobrovolné startovné půjde na Tříkrálo-
vou sbírku. 

(Klub českých turistů)
VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST 
So 2. 12. Přibyslav – Vánoční výstava, muzeum ( L) 8 km, 

sraz v 7.30 nádraží ČD
So 9. 12. Žďár, Veselíčko – Mikulášská (L) 12 km, v 9.00 

u MěÚ
So 16. 12. Okolí Pernštejna – vyhlídky (N) 10-12 km, v 

8.30 nádraží ČD
So 23. 12. Cesta do neznáma (L) 10 km, v 9.00 u MěÚ
So 30. 12. K pramenu Oslavy (L) 12 km, v 9.00 u MěÚ
Po 1. 1. 2018 Výšlap na Peperek „Novoroční čtyřlístek“ 

(LiN) 10-16 km. V 9.00 u MěÚ.
Každý jde na vlastní nebezpečí. Náročnost trati: L – lehká, 

N – náročnější, ST – středně těžká, T – těžká.

(FC Žďár n. S.)
So 6., ne 7. 1. 2018 (8.00-19.00) Sportovní hala Bouchalky
„O POHÁR MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU“
Fotbalový halový turnaj starších žáků (*2003 a mladší), za 

účasti ligových družstev z celé ČR. Pod patronátem Jakuba 
Šindelky (hráče FC Žďár n. S.)

 Připravila Lenka Kopčáková, foto: autorka

(Dokončení ze str. 13) 
Ne 24. 12. Štědrý den 
Kostel sv. Prokopa
*7.30, 10.30 MŠE SVATÁ ze 4. neděle adventní
*16.00 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ (mše sv. pro rodiče s 

dětmi; dětská schola od sv. Prokopa)
*17.00 TROUBENÍ Z VĚŽE – Vánoční koledy pro lidi 

dobré vůle.
*24.00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ - Jakub Jan Ryba: Missa 

pastoralis bohemica  „Hej Mistře“ (chrámový sbor sv. Proko-
pa a orchestr učitelů ZUŠ).

*BETLÉMSKÉ SVĚTLO - Světlo slavnostně zažehnuté 
v Betlémě a rozvážené skauty. Přicházet si pro ně můžete do 
farního kostela sv. Prokopa od 7.00 hodin, po celý Štědrý den.

Po 25. 12. Slavnost Narození Páně
*7.30 MŠE SVATÁ 
*10.30 MŠE SVATÁ – Jakub Jan Ryba: Missa pastoralis 

bohemica „Hej Mistře“, (chr. sbor sv. Prokopa a orchestr uči-
telů ZUŠ)  

*14.30 DĚTSKÉ PÁSMO U JESLIČEK - Program s dět-
ským divadlem a zpěvem dětské scholy.

*18.00 MŠE SVATÁ 

Út 26. 12. Svátek sv. Štěpána, jáhna a mučedníka
*7.30 MŠE SVATÁ se scholou mladých
*10.30 MŠE SVATÁ

So 30. 12. 
*16.00 VÁNOČNÍ KONCERT - Účinkuje Svatopluk.
*18.00 MŠE SVATÁ 

Ne 31. 12. Svátek sv. Rodiny
*7.30 a 10.30  MŠE SVATÉ s obnovou manželských slibů
*16.00 MŠE SVATÁ na poděkování, s prosbou o Boží 

pomoc do nového roku.

Po 1. 1. 2018 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie

*7.30, 10.30 a 18.30  MŠE SVATÉ 

So 6. 1. Slavnost Zjevení Páně
*8.00 MŠE SVATÁ s žehnáním kadidla, vody a křídy, spoje-

ná se žehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky.

Ne 7. 1. Svátek Křtu Páně
*7.30, 10.30 a 18.00 MŠE SVATÉ - Končí doba vánoční.

 -lko- 

V rybníku Horní již delší dobu žije bílý 
sumec - albín. Jméno prý nemá, ale my mu 
říkejme třeba Alba. 

Při výlovu je perličkou, a rybáři vždy 
vyhlíží, kdy se „Alba“ ukáže v sítích mezi 
mrskajícími se kapry. Pak jej vynesou na 
břeh, sumce přeměří a prohlédnou, jak pro-
speruje. Letos ve svých sedmi letech, měří 
rovných 110 cm.

Alba v kádi pak přijímá hosty a nechá se 
obdivovat… Výlov Horňáku si samozřejmě 
ani letos nenechali ujít předškoláčci a mlad-
ší školáci. Sumec se zvláštním odstínem kůže 
vypadá přece jen tak trochu kouzelně…

Letos, byl zdejší bílý sumec celebritou. 
„Hostoval“ hned na několika akcích. „Půj-
čili jsme ho Kinským na výlov Novoveselského 
rybníku a do zámku na slavnost Dne venkova,“ 
říká starosta Zdeněk Navrátil. 

Nyní, na začátku adventu, je již Alba ze 
všech „pracovních cest“  zpátky doma, a 
lenoší si to u dna svého Horňáku. 

„Je to strážce v tomto produkčním rybní-
ku. Doufejme, že je i dostatečně mazaný, aby 
nám ho nějaký pytlák neulovil,“ věří starosta 
v instinkty výjimečné ryby.  -lko-

SEZNAMTE SE: sumec albín, strážce rybníku 
Horní… Foto: Nikola Adlerová

Albín, strážce Horňáku

V polovině prosince začnou farníci na 
Zelené hoře stavět Žďárský betlém. 

Jesličky v poutním kostele sv. Jana Nepo-
muckého, s více jak stovkou fi gurek, mají své 
zvláštní kouzlo, totiž  otisk lidské vzájemnosti.  

Vyřezali si je sami farníci ze Žďáru a okolí, 
kteří se po dva roky scházeli nad společným 
dílem. Mnohdy na faru přicházely celé rodiny.  

Dobrovolníci hodiny a hodiny tvarova-
li fi gurky z lipového dřeva, a pro mnohé byla 
práce s dlátky premiérou, ale i relaxací. Ved-
le sebe pracovali prostí lidé, vysocí manažeři i 
lékaři… Poblíž lidového díla visí seznamy nej-

méně 110 jmen, buď jednotlivých řezbářů, či  
rodin. 

 „Žďárský betlém byl vyřezáván v letech 2013 
a 2014. Amatéři na něm pracovali pod vedením 
zkušeného řezbáře Zdeňka Berana. V prvním 
roce  se vyřezávání zúčastnilo asi šedesát a ve 
druhém roce kolem 50 dobrovolníků,“ upřesňuje  
kastelánka Michaela Kokojanová.

Jak dodává, zelenohorský kostel bude k pro-
hlídce betléma otevřen  tradičně 25. a 26. pro-
since, mezi 14. a 17. hodinou.  Poté  budou 
vyřezané jesličky k vidění jen v rámci zimní 
komentované prohlídky. -lko-

ŽĎÁRSKÝ BETLÉM pro Zelenou horu vyřezávali amatéři po dva roky. Je dílem, z něhož čiší lid-
skost. Foto: archiv Zelená hora

Postaví zelenohorský betlém

Dlouho očekávané pokračování kni-
hy historika Miloslava Lopaura Žďárský 
uličník je konečně na světě. Tentokrát 
jde o historický místopis obce Zámek 
Žďár.

S Miloslavem Lopaurem na něm spolupra-
covali archiváři a historici Jana Fuksová, Sil-
vie Jagošová a Stanislav Mikule. 

„Při práci se množství informací a obrazové-
ho materiálu rozrostlo natolik, že muselo být 
přikročeno k jejímu rozdělení do dvou dílů,“ 
vysvětluje autor. První díl popisuje na cel-
kem 296 stranách, s více než pěti sty vyob-
razeními, osudy někdejšího kláštera a kláš-
terního hospodářství. 

Kniha přináší řadu zajímavostí z dějin 
kláštera a jeho stavebního vývoje, pozná-

me i zámožného hraběte Charlese-Antoina 
d’Harscampeho, nahlédneme do klášterní 
knihovny, i do opatské hrobky… Poznáme i 
všední život obyvatel kláštera, v němž nežili 
pouze mniši. 

Jak upozorňuje Stanislav Mikule, v knize 
je poprvé podrobněji poodhalena podoba 
žďárského barokního školství, např. zdej-
šího gymnázia. „Kniha je dovedena do roku 
1948, takže se zde třeba  dozvíte, kdo bydlel v 
někdejším klášteře v době, kdy zde bylo kolem 
šedesáti samostatných bytů,“ říká. 

Blíže také poznáme osobnost obroze-
neckého spisovatele Františka Turinské-
ho, vynálezce tašky síťovky Vavřína Krčila, 
či učitele a hudebního skladatele Antonína 
Rohlíka.   -lko-

Žďárský uličník pokračuje


