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Až budete před Vánocemi stát 
frontu u rybářských kádí na náměs-
tí, v řadě případů  si koupíte kapra 
zrovna z městského rybníku Hor-
ní.  

Při říjnovém výlovu tu uvízlo 
v sítích na 8,5 tuny ryb, a město 
je hned na hrázi prodalo do míst-
ního rybářství. V čisté vodě sádek 
se pak kapři nejméně měsíc čistili, 
a trochu i ztratili tuk. 

Nyní je čeká jejich den D, kdy 
sehrají hlavní roli při Štědrovečer-
ní večeři… 

„Horňák je vlastně náš jediný pro-
dukční rybník, a podle meziročních 
srovnání je letošních 8,5 tuny ryb 
velmi dobrým výsledkem,“ chválí 
starosta Zdeněk Navrátil. O rybník 
Horní, stejně jako o další městské 
rybníky, pečuje hospodář Kamil 
Leština.  -lko-

TYPICKÁ IDYLKA  předvánočních dní. Poznáte, kde se odehrává? Koláž pro Žďárské noviny vyrobili žáci 5.B ze Základní školy Švermova 4.

Městský rybník letos
vydal na 8,5 tuny ryb Po letním zavedení změn  

v linkovém vedení a jízdních 
řádech MHD město   
dopilovává lidmi   
připomínkované nedostatky.

 Lenka Kopčáková

Žďárská hromadná doprava prošla 
největšími změnami za posledních 
dvacet let. Po dva roky je připravovala 
speciální pracovní skupina, pod vede-
ním dopravních odborníků.

Důvodem změn jsou růst a nové 

potřeby města. 
Hned po jejich zavedení však radni-

ce čelila několika vlnám připomínek. 
Jen v podkladech pro listopadové 
zastupitelstvo města jich bylo uvede-
no přes 180, některé se ale opakovaly.

Návrhy a dotazy k MHD, zejména 
z oblasti Vysočan a Kláštera, před-
ložil radě města zastupitel za ČSSD 
Karel Herold. Řešený materiál šel 
pak počátkem listopadu i na vědomí 
zastupitelům města. 

 (Pokračování na str. 2)

Tříbí podněty pro MHD

Dnes přinášíme:
 Názory zastupitelů

k tvorbě rozpočtu města
na rok 2018 str. 4

 Vánoční přílohu a ucelený 
přehled Od adventa po Tři 
krále str.11 - 20

 Rady právničky
zaměstnancům str. 7,8

 Plán nové průmyslové
zóny   str.10
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(Dokončení ze str. 1)
„Informovali jsme zastupitele o jed-

notlivým krocích v rámci MHD,“ uvá-
dí starosta města Zdeněk Navrátil. 

Úplně první podněty z prázdnin se 
odrazily ve změnách jízdního řádu 
MHD od 1. září. „Myslím, že se poda-
řilo odstranit nejzásadnější problémy 
linkového vedení,“ věří starosta.  Rad-
ní ještě 6. 11. schvalovali zapracování 
další vlny připomínek. Ty se objeví v 
konečné verzi nového jízdního řádu 
MHD, platné od 1. 1. 2018.

S ohledem na to, že u některých 
linek dojde ke změnám trasy, či 
vynechání zastávek, nutně musí pro-
běhnout i licenční řízení. 

„Po 1. lednu již v jízdním řádu počí-
táme jen s kosmetickými úpravami, 
např. dle potřeb fi rem, či škol,“ uvá-
dí starosta. Dle jeho slov si cestující 
na nový systém pomalu zvykají. „V 
posledních dvou měsících nám dokonce 
přišlo i několik pochval. Tržby se blíží 
na úroveň srovnatelnou s minulým 
rokem,“ vítá šéf žďárské radnice.  

Tříbí podněty pro MHD

Téměř 73 let po válce uděli-
li zastupitelé Čestné občanství 
města Žďáru nad Sázavou 93leté 
Jaroslavě Doležalové ze Žďáru 2. 
Oceňují tak její mimořádnou sta-
tečnost a osobní hrdinství v roce 
1944. 

Jak ŽN zjišťovaly, ke slavnostnímu 
předání dojde ve čtvrteční odpoled-
ne 11. 1. 2018 na Staré radnici. Čas 
bude ještě upřesněn (asi v 16.00).

 Na čestné občanství paní 
Doležalovou navrhl Martin Růžič-
ka z Federace židovských obcí v 
ČR. To za prokázání její občanské 
a osobní statečnosti v době války a 
za významný morální přínos dalším 
generacím. 

„Paní Jaroslava Doležalová v roce 
1944, ve svých 19 letech, ukrýva-
la před deportací do koncentračního 
tábora pětiletou židovskou dívku Jar-

milku Vilhelmovou,“ připomíná M. 
Růžička. Tehdy za tento čin hrozil 
celé rodině J. Doležalové trest smrti. 
„Téměř jistá smrt hrozila po deportaci 
i ukrývané dívce, coby práce neschop-
né,“ dodává navrhovatel nominace. 

Jaroslava Doležalová také spolupra-
covala na zajišťování  „prohlášení o 
rodovém původu“, kterým museli za 
okupace všichni státní zaměstnanci 
prokazovat svůj nežidovský původ 
od linie prarodičů. Jinak jim hrozi-
la perzekuce, podle tzv. Norimber-
ských zákonů.  

Za obyčejné lidské hrdinství paní 
Doležalové udělila rada města již 
letos v létě Ocenění města Žďáru 
nad Sázavou. Nominovali ji její spo-
luobčané.

„Připravujeme i  žádost Komisi 
pro rozpoznávání spravedlivých při 
památníků Jad-va-Šem v Izraeli o udě-

lení titulu Spravedlivý mezi národy,“ 
uvádí Martin Růžička. 

„V dnešní době, kdy xenofobie, anti-
semitismus a obecná  nesnášenlivost 
ke všemu „jinému“ získává nebezpeč-
né rozměry, je ocenění takto vzácného 
člověka a jeho činů udělením Čestného 
občanství velice důležité,“ poukazuje. 

Letos v létě se u paní Doležalové 
přímo doma zastavil velvyslanec Stá-
tu Izrael Daniel Meron, který velmi 
ocenil její čin a osobně jí pogratulo-
val.

Při projednávání nominace v zastu-
pitelstvu města také podal Ladislav 
Bárta (TOP 09) podnět pro webové 
stránky města. Žádal více rozepsat 
příběhy dosavadních čestných obča-
nů města a doplnit jejich fotografi e. 

Po roce 1989 půjde  o  udělení 
sedmého čestného občanství města 
Žďáru n. S.  -lko-

JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ brzy 
převezme čestné občanství města. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Jaroslava Doležalová je čestnou občankou

Odbornou pomoc každému, 
kdo se cítí být obětí trestného 
činu, nehledě na věk či druh 
spáchaného činu, poskytuje  
ve Žďáře již po několik let  
bezplatná poradna Probační  
a mediační služby. 

 Lenka Kopčáková

Jak pro ŽN přibližuje poradky-
ně Mgr. Nela Šupková, nejčastěji se 
na poradnu obracejí oběti majetko-
vé a násilné trestné činnosti. „Nejví-
ce žádají psychosociální podporu, tedy 
vyslechnutí, umožnění sdílení pocitů a 

poskytnutí podpory, a právní informa-
ce,“ dodává.

Jen za poslední rok poradna řeši-
la 28 případů ze Žďárska. Nejmlad-
ší oběti bylo 17 let a obětí nad 65 let 
bylo osm. Do poradny přichází ženy 
i muži, jejich počet je téměř vyrov-
naný. 

Na poradnu se obrátila také Jitka. 
Poradkyně se svolením dívky struč-

ně líčí její příběh. 
Jitka ráda chodila na diskotéky, 

kde navázala přátelství se starším 
mužem. Pracoval zde jako vyhazo-
vač. Jednou s mužem odjela k němu 
do bytu s příslibem krátké návštěvy 

„Proč zrovna já?“ ptají se oběti trestných činů
na kávu. Zde však došlo k napros-
tému zvratu situace, když muž Jitku 
zamkl, sebral jí mobil a držel ji v bytě 
celé tři dny. 

„V tu chvíli jsem si uvědomila, že tam 
klidně můžu umřít, a nikdo by se nic 
nedozvěděl,“ vzpomíná s hrůzou Jit-
ka. Během těchto tří trýznivých dní 
muž Jitku bil, vyhrožoval jí nožem, 
až ji třetí den nakonec znásilnil. V 
nestřežené chvíli se dívce podařilo 
utéci a vše nahlásit policii.

 Celá událost a opakované výsle-
chy na policii však Jitku významně 
duševně poznamenaly. Své psychic-
ké problémy začala řešit užíváním 
pervitinu. Do poradny přišla zoufa-
lá, nevěděla, jak si pomoci, a jak se 
zbavit závislosti na drogách, které jí 
poskytovaly únik... 

Poradkyně Jitku citlivě vyslechla a 
informovala ji o konkrétních mož-
nostech, jak by mohla svou situaci 
řešit. Předala také kontakt na psy-
choterapeuta, který jí se zvládáním 
této těžké životní situace může bez-

platně pomoci. 
„Ačkoliv Jitčin těžký příběh zdaleka 

nekončí, dle svých slov pocítila velkou 
úlevu, když se takto mohla svěřit, a 
dostala potřebné informace. Na porad-
nu se i nadále může kdykoliv obrátit,“ 
říká Nela Šupková k případu, jedno-
mu z mnoha...

Poradna pro oběti trestných činů je 
určena pro každého, kdo se cítí být 
obětí, aniž by trestný čin byl nahlá-
šen. „Obrací se na nás tak i osoby, kte-
ré věc ještě nehlásily, neboť neví, co je v 
řízení čeká. Srozumitelně informuje-
me o možnostech, které mohou učinit. 
Samozřejmostí je anonymita a bez-
platnost,“ shrnuje poradkyně služby . 

Poradna pro oběti funguje v rámci 
projektu „Proč zrovna já? II“, který 
je pod záštitou Probační a mediační 
služby ČR. 

Ve Žďáře ji najdeme na Komenské-
ho ulici 1786/25, ve 3. patře.

Poradenské hodiny středa (13.00–
16.00); čtvrtek (9.00–12.00).

Jízdné v MHD se od 1. 1. 2018 
mění. Zdražuje obyčejné jízdné, 
novinkou je celoroční jízdenka.

Návrh úprav, zpracovaný odborem 
komunálních služeb a dopravcem, 
schválila začátkem listopadu rada 
města.

Zdražením klasické jízdenky u řidi-
če o 3 koruny Město reaguje na navý-
šení výdajů na MHD z rozpočtu Měs-
ta o 1,2 mil. Kč. 

„Je to kvůli platům řidičů. Zde bohužel 
neplatí, že kdo poroučí, ten platí,“ rea-
guje starosta na fakt, že vláda sice zvý-
šila mzdy řidičům, ale dopad pocítilo 
Město, coby provozovatel systému.

Přesto chce radnice oproti stávající-
mu stavu zatraktivnit MHD a přitáh-
nout jí více uživatelů. To si slibuje od 
zlevnění kupónů.

„Chceme dát jasně najevo, že pravi-

Obyčejné jízdenky zdraží, 
kupóny zlevní

delné využívání MHD člověka fi nanč-
ně zvýhodní, a že má smysl pořídit si 
kartu. Rozdíly v cenách oproti obyčejné 
jízdence nebo ,lítačce‘ jsou v desítkách 
procent,“  informuje starosta Zdeněk 
Navrátil.

 (Pokračování na str. 10)
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Anketa pro kluby politických stran

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Téma: Příprava rozpočtu města na rok 2018

Mgr. Ludmila 
Řezníčková 
ANO 2011

Radnice fi nišuje s přípravou roz-
počtu města Žďáru nad Sázavou 
na rok 2018. Postupně  vypilovaný 
návrh, poskládaný z požadavků jed-
notlivých složek města v intencích 
možných fi nancí, opakovaně projed-
nala rada města. Finální verzi budou 
diskutovat a schvalovat zastupitelé 
města při svém „rozpočtovém“ zase-
dání 14. prosince od 16 hodin v sále 
MěÚ. 

Naše otázka zní:
Nejzásadnější investice ve pro-

spěch žďárských občanů, která by 
dle vašeho klubu neměla chybět v 
rozpočtu města na rok 2018. Jak 
dalece je reálná?

Minimální závazek investic
je nutný

Potřebná investice nemusí být nut-
ně ta největší. Čas běží. Potřebuje-
me opravy a rekonstrukce chodníků 
a silnic. To, co občané využívají kaž-
dý den, musí být základem každého 
rozpočtu. 

Navrhujeme znovu obnovit mini-
mální závazek investic do této infra-
struktury. Dříve to bylo 30 miliónů. 
Vývoj ekonomiky by nám jistě dovo-
lil stanovit i limit vyšší. Město potře-
buje modernizaci sídlišť, zejmé-
na obnovu chodníků a silnic, které 
jsou v některých částech v dezolát-
ním stavu. Spojit vše s rozšířením 
parkovacích míst a obnovou zele-
ně. Mnohdy přerostlé stromy stíní a 
mohou být i nebezpečné. 

Není třeba vše udělat v jednom 
roce, ale minimální závazek je nut-
ností. Není správné v době eko-
nomického růstu snižovat částku 
na výkup pozemků. I to je velmi 
důležité pro přípravu např. obchva-
tu města. Celkově není dobré v této 
době snižovat poměr investic na cel-
kovém rozpočtu.

Investice do infrastruktury

Pro rok 2018 náš klub považuje za 
zásadní investice do infrastruktury 
pro bydlení. A to především v podo-
bě další etapy rekonstrukce sídliš-
tě Vodojem, rekonstrukce Vysočan 
(V Lískách, Na Úvoze) a pokračo-
vání výstavby na Klafaru. Paralelně 
s tím rozpočtujeme prostředky do 
revitalizace dětských hřišť, úpravy 
veřejných prostranství ve Stržano-

vě a dalších místních částech. Zkrát-
ka nepřijde ani sport, investicí bude 
nové zázemí pro fotbal a tenis.

 Jinak z dlouhodobého hlediska by 
město dle mého názoru mělo uvažo-
vat o investicích do vlastní byto-
vé výstavby a technických služeb, 
jejichž zrušení považuji za strate-
gickou chybu. Ještě poznámka. Kdo 
by čekal, že zde má být zmínka o 
obchvatu města, tak bych jen dopl-
nil, že toto nikdy nebude investi-
ce města, ale státu, prostřednictvím 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 

Nicméně díky aktivitě vedení 
města se daří ve spolupráci s ŘSD 
postupně pokračovat v úspěšné pří-
pravě této rozsáhlé investice. Další 
větev obchvatu mezi ulicemi Brněn-
ská a Jihlavská by tak mohla začít 
sloužit do konce roku 2020.

Infrastruktura Vodojemu
a kanalizace Vysočan

Investičních potřeb a požadavků, 
soustředěných v dokumentu „Strate-
gie rozvoje města“, je celá řada. Klub 
zastupitelů za KDU-ČSL vždy klade 
důraz na stanovení investičních pri-
orit pro daný rozpočtový rok, a stej-
né to bude i pro rok 2018. Finanční 
kondice města je dobrá, přestože je 
o 250 miliónů nižší oproti investič-
ním možnostem, uplatněným v pře-
dešlém volebním období. To je také 
důvod k hospodárnému nakládání s 
veřejnými fi nancemi. 

Větší investice vyžadují plynulé 
plánování a nepřetržitou návaznost 
při realizaci jednotlivých etap. V plá-
nu je tedy pokračovat v rekonstruk-
ci infrastruktury na Vodojemu a 
dokončit rekonstrukci kanalizace na 
Vysočanech. Samozřejmě při zajiš-
tění všech potřeb na správu města a 
jeho příspěvkových organizací, s při-
hlédnutím ke kulturnímu a sportov-
nímu rozvoji města. 

Bezpečné komunikace
a lepší hřiště

Investicí, které jsou pro náš klub 
prioritou, je celá řada.  Nejdůležitější 
je to, co si přejí občané, a ti dali jas-
nou odpověď – zvýšit bezpečnost na 
některých problémových komuni-
kacích, a konečně zkulturnit dětská 
hřiště napříč celým Žďárem. Chce-
me také podporovat investice do 
nových lokalit pro bydlení, rozšíření 
průmyslové zóny, rekonstrukci záze-
mí pro fotbalisty a tenisty. 

Pro sport děláme hodně i v rám-
ci krajského zastupitelstva, a bude-
me pokračovat v našem úsilí realizo-
vat vybudování nové tělocvičny pro 
Gymnázium a VOŠ a SPŠ. Chceme 
také, aby se město více staralo o svo-
ji zeleň a ekologii nejen ve Žďáře, ale 
i v jeho místních částech.

Zrychlit rekonstrukce ulic

Domníváme se, že ve strategickém 
plánu města je dostatek naplánova-
ných, nebo alespoň předpokláda-
ných akcí. Podle našeho názoru jsou 
současně ve prospěch žďárských 
občanů velice důležité dvě investice, 
obě už dlouho slibované. 

První z nich je zahájení výstav-
by propojky mezi kruhovým objez-
dem u výjezdu do průmyslové zóny 
na ulici Jihlavskou, která by značně 
ulehčila dopravě na kruhovém objez-
du u Enpeky. Další investicí by mělo 
být pokračování revitalizace sídliště 
Pod vodojemem, ale ve větším obje-
mu než dosud. Letošní rekonstrukce 

dvou ulic (jedněch z nejkratších), v 
celkové délce cca 300 m za tři měsí-
ce, je hodně málo, zbývá jich ještě 
jedenáct, a jsou mnohonásobně del-
ší. S tímto tempem se valná většina 
občanů sídliště ani dokončení rekon-
strukce nedožije.

Zařazené investice jsou 
důležité, či nezbytné 

Všechny investiční akce, které 
budou zařazeny do rozpočtu pro 
příští rok, jsou pro Žďár důležité, či 
zcela nezbytné. Financování výstav-
by technické infrastruktury pro dvě 
nové ulice na Klafaru je pro další 
individuální výstavbu zásadní. 

Stejně tak důležité je pokračování 
v rekonstrukci Vodojemu, či rekon-
strukce sítí a povrchů v ulicích Na 
Úvoze a V Lískách na Vysočanech. V 
rámci revitalizace sportovišť je zahá-
jení přestavby zázemí fotbalového 
stadionu a tenisových kurtů absolut-
ní nutností. Doufejme, že se poda-
ří i znovuzrození atletického hřiš-
tě u 4. základní školy. Je připravena 
výstavba cyklostezek  na Jamské a do 
Stržanova. Zásadní pro ZUŠ bude 
pořízení kvalitního koncertního kří-
dla. 

Bohužel, fi nanční možnosti měs-
ta jsou značně omezené. Čekají nás 
další zásadní investice: vybudování 
průmyslové zóny Jamská II, rekon-
strukce a rozšíření čističky odpad-
ních vod, nové komunikace Brněn-
ská-Jamská, Brněnská-Jihlavská a 
další.  

Vyšší kvalitu
 veřejných služeb

Investice jsou pro město rozhod-
ně důležité, a je mi líto, že jich je 
rozhodně méně, než v minulosti. V 
současnosti má každý z nás priority 
někde jinde. Osobně však za velmi 
zásadní investici ve prospěch žďár-
ských občanů považuji zvýšení kva-
lity poskytovaných veřejných služeb 
města Žďár. Z mnoha stran slyším 
připomínky a stížnosti na sociální 
služby, které se vedením zlehčují a 
bagatelizují. Omezení provozní doby 
pohotovosti ve městě také nepo-
važuji za šťastné. Celkově se domní-
vám, že kvalitní sociální služby, zdra-
votnictví, školství, bezpečnost apod. 
je to, co dává lidem/občanům města 
jistotu a dělá „dobré město“.  -lko-

Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Ing. Petr 
Stoček,
klub KSČM

Rostislav
Dvořák,  
klub 
KDU-ČSL  

Bc. Ladislav 
Bárta,
klub TOP 09

OPRA VÁM povrchů ulic mnohdy předchází i modernizace podzemních sítí. Jako 
např. letos na jaře v ulici Strojírenská.  Ilustrační foto: Lenka Kopčáková
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Konntaktakty:ty: VŠ VŠPJPJ, Tolslstého 16, 586 6 01 01 Jihlava 
email: studijnii@vs@vspj.pj.cz,cz, ww www.vw.vspjpj.cz.cz      facebobook.ok.com/vsp.jihllavaava

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. ÚNORA 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Technika, ekonomika, cestovní ruch,  
zdravotnictví a sociální práce.

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Při letošním již 22. ročníku Festi-
valu vzdělávání ve žďárském Domě 
kultury se prezentovalo na 80 škol 
a učilišť z různých koutů ČR, ale i 
místní podniky. 

Žďárská přehlídka patří k největším 
v republice. Sálem celý den proudily 
stovky lidí. Na své si přišli nejen žá-
ci ZŠ, ale i zájemci o dodatečné stu-
dium. Dle ohlasů byla vysoce ceně-
na účast děkana VUT Brno, fakulty 
strojního inženýrství, který v souvis-
losti s místními podniky prezentoval 
školu. 

Jak se pro JL ohlíží Marcela Loren-
cová, ředitelka pořádající organizace 
Kultura Žďár, letošní FV byl přede-
vším školami hodnocen jako jeden z 

Festival byl pestrou přehlídkou možností

S návrhem zdravé školní svačin-
ky v podobě bezlepkových tuňáko-
vých kuliček s koprovo-zázvorovým 
dipem bojuje o postup do celostát-
ního fi nále Michaela Jelenová, stu-
dentka žďárské SŠ gastronomické A. 
Kolpinga.

Do letošního 5. ročníku celostátní 
soutěže Svačina roku s Rio Mare se 
přihlásilo 38 škol. Úkolem studentů 
je vytvořit originální školní svačinu 

pro žáky a studenty. Základní soutěž 
skončila, a do konce listopadu měla 
odborná porota vybrat z víc jak 120 
receptů od celkem 15 fi nalistů  ty 
nejzajímavější.  

Nejlepší mladí gastronomové pak 
změří své dovednosti 7. prosince ve  
studiu Chefparade v pražských Hole-
šovicích. Budou soutěžit o fi nanční 
ceny a rybí výrobky. Tak Míše drží-
me palce… -lko- 

TO JE ONA, zdravá školní svačinka podle Míšy Jelenové. Bojuje o účast v národ-
ním fi nále soutěže. Foto: archiv soutěže

Žďárská studentka v soutěži

CO SI TŘEBA jako veterinář poslech-
nout tlukot srdíčka… 

 Foto: Lenka Kopčáková

nejlepších v posledních letech.
„Školy byly spokojené  nejen s dopo-

lední návštěvností školních tříd, ale i s 
tím, že jejich stánky odpoledne navště-
vovali rodiče s budoucími studenty,“ 
uvádí pořadatelka.

Účastníci  přehlídky také víta-
li možnost prezentace každé školy i 

podniku samostatně. „Vzájemná ohle-
duplnost a spolupráce všech zúčastně-
ných přispěla k pohodovému průbě-
hu akce jako celku,“ uzavírá ředitelka 
Marcela Lorencová.  -lko-

V naší fotogalerii na www.jihlav-
ske-listy.cz/zn si prohlédněte tento 
den zachycený fotoobjektivem.  

LETOŠNÍ nápadité prezentace škol probíhaly i v prostoru před vstupem do DK. Mla-
dý dřevař předvádí svůj um s motorovou pilou na čas.  Foto: Lenka Kopčáková



STRANA  6 Vzdělávání ŽN - PROSINEC 2017

Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, mob: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 
LABORATORNÍ ASISTENT

pro studenty po maturitě - obory VOŠ (denní  
i kombinované studium):
DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
rekvalifikační kurzy kosmetiky:

KOSMETICKÉ SLUŽBY
(akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.



ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 

v oboru strojírenství 

a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření

►Nástrojář

►Konstruktér

►Soustružník

►Horizontkář

►Frézař

►Zámečník

►Svářeč

►Kalič

►Jeřábník

►Kovář

►Tavič

►Formíř

►Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz 

Rozšiřujeme kolektiv a nabízíme práci či brigádu na pozici:

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
praxe v oboru, vyučení výhodou, možnost přespání mezi směnami, 

příspěvek na stravování a oblečení, práce po celý rok

mzda 20 000–30 000 Kč + spropitné
Kontaktní osoba: Lucie Sekventová

rezervace@balonovyhotel.cz tel.: +420 773 02 02 71

BALÓNOVÝ HO
A PIVOVAR RADE

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

www.balonovyhotel.cz 

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN 

restaurace | ubytování | pivovar | školení | svatby | oslavy
lety horkovzdušným balónem

Zaměstnání
STRANA 7

Nejasnosti či problémy v pracovněprávních 
vztazích patří dle odborníků mezi ty nejčastěj-
ší. Rozhodně se vyplatí vědět, co musíme, a co 
můžeme. Laxní postoj se mnohdy nevyplácí... 

Řešíte problémy týkající se vzniku či skonče-
ní pracovního poměru, převedení na jinou práci, 
nebo máte nejasnosti kolem mzdových nároků a 
odstupného?

Pak vás trápí podobné starosti, jako všechny ty, 
kteří už si našli cestu do Občanské poradny. Nalé-
zají zde bezplatnou pomoc se svými problémy.  
Poradna sídlí na Dolní ulici č. 165/1.

Klientům jsou zde k dispozici dvě poradkyně, 
JUDr. Dagmar Čížková a Bc. Iveta Zlámalová.

Jak pro ŽN přibližuje Dagmar Čížková, dotazy 
klientů v oblasti pracovněprávních vztahů, kte-
rým se budeme následně věnovat,  patří mezi ty 

nejčastější.
Zaměstnanci bývají např. bezradní v záležitos-

tech kolem přesčasů, nočních prací, odškodnění 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na porad-
nu se obrací i lidé s dotazy kolem podpory v neza-
městnanosti, nároků na dovolenou, či s pracovní-
mi podmínkami zaměstnankyň – matek.

 -lko-

Časté dotazy k pracovněprávním vztahům

Dnes ŽN zjišťují situace,  
na které mohou zaměstnanci 
narazit. Na nejčastější otázky  
z praxe Občanské poradny  
v oblasti pracovněprávních 
vztahů odpovídá JUDr.   
Dagmar Čížková.

 Lenka Kopčáková

Co by lidé měli vědět, než podepí-
ší pracovní smlouvu?

Před uzavřením pracovní smlou-
vy by měli chtít informace zejména o 
svých právech a povinnostech, které 
by pro ně z pracovní smlouvy vyplý-
valy - o pracovních podmínkách, mz-
dě a termínu výplaty mzdy. 

Měli by se také informovat o délce 
dovolené, výpovědní době, týdenní 
pracovní době, o zajištění bezpečnos-
ti a ochraně zdraví při práci. 

Jakou formu má pracovní smlou-
va mít? 

Pracovní smlouva musí být písemná 
a musí obsahovat druh práce zaměst-
nance, místo výkonu práce a den 
nástupu do práce. V pracovní smlou-
vě se často sjednává zkušební doba, 
která nesmí být delší než 3 měsíce 
ode dne vzniku pracovního poměru, 
a 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. 

Pracovní poměr trvá po dobu ne-
určitou, pokud nebyl sjednán na dobu 
určitou.

Lze pracovní poměr na dobu urči-
tou se stejnou osobou opakovat?

Doba trvání pracovního poměru 

Vždy je dobré vědět, co smíme, a co musíme

na dobu určitou nesmí přesáhnout 
tři roky ode dne vzniku prvního pra-
covního poměru, a může být opako-
vána nejvýše dvakrát. 

To znamená, že pracovní poměr 
na dobu určitou např. na tři roky, 
opakovaný dvakrát, může tak trvat 
maximálně devět let. Nebo pracovní 
poměr na dobu určitou na jeden rok, 
opakovaný dvakrát, může trvat maxi-
málně tři roky. 

Z tohoto ustanovení existují výjim-
ky, např. u sezónních prací, nebo u 
agenturního zaměstnávání.

Uzavírání smluv na dobu určitou 
je u zaměstnavatelů oblíbeným 

způsobem sjednávání pracovního 
poměru... 

To ano. Díky existenci pracovní-
ho poměru na dobu určitou může 
zaměstnavatel snadno, bez vyplá-
cení odstupného, ukončit pracovní 
poměr se zaměstnanci, kteří v pra-
covním procesu nedosahují dosta-
tečných výkonů. Zaměstnavatel 
prodlouží smlouvu jen těm zaměst-
nancům, se kterými je bez výhrad 
spokojen, a často pak s nimi uzavírá 
smlouvu na dobu neurčitou.

Co může nastat, když zaměstna-
vatel uzavře pracovní poměr na 
dobu určitou se stejnou osobu už 
po čtvrté?

Pokud nastane taková situace, a 

oznámí-li zaměstnanec písemně 
zaměstnavateli, že trvá na tom, aby 
ho dále zaměstnával, platí, že se jed-
ná o pracovní poměr na dobu neur-
čitou. 

Může zaměstnavatel přikázat 
zaměstnanci, aby pracoval na 
jiném místě, než je uvedeno v pra-
covní smlouvě?

Přeložit zaměstnance k výkonu 
práce do jiného místa, než bylo sjed-
náno v pracovní smlouvě, je možné 
pouze s jeho souhlasem a v rámci 
zaměstnavatele, pokud to nezbytně 
vyžaduje jeho provozní potřeba.

 (Pokračování na str. 8)

PORA DKYNĚ Dagmar Čížková.
 Foto: Archiv
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(Dokončení ze str. 7)
Co může nastat, když se zaměstnanec roz-

hodne nepřijít už do práce? Např. proto, že se 
mu práce u dosavadního zaměstnavatele nelí-
bí, nebo že si našel výhodnější práci u jiného 
zaměstnavatele?

Pracovní poměr může být rozvázán jen ze 
zákonných důvodů, tj. zrušením ve zkušební době, 
dohodou, výpovědí, nebo okamžitým zrušením za 
stanovených podmínek. Pracovní poměr na dobu 
určitou končí také uplynutím sjednané doby.

Jestliže zaměstnanec neskončí pracovní poměr 
ze zákonného důvodu a přestane chodit do práce, 
zaměstnavatel mu může okamžitě zrušit pracovní 
poměr.

 
A na to možná takový zaměstnanec hraje?

Jenže by měl vědět, že takové porušení pracovní 
kázně se může odrazit v jeho pracovním posudku 
a v zápočtovém listě. 

Důsledkem rovněž může být to, že takovému 
zaměstnanci nevznikne nárok na podporu v neza-
městnanosti. Kromě toho, za nezákonné skonče-
ní pracovního poměru, tedy za nedodržení povin-
ností vyplývajících z pracovní smlouvy, může 
zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu 
škody a ušlý zisk.

 
Jak tedy mají lidé postupovat, když chtějí rychle 

změnit místo?
Klientům v podobné situaci, kdy chtějí co nejdříve 

opustit dosavadní zaměstnání, doporučujeme, aby 
navrhli zaměstnavateli uzavřít dohodu o skončení 
pracovního poměru k datu, jak potřebují, a neřešit 

odchod ze zaměstnání nezákonným způsobem - jed-
noduše tím, že již do práce nepřijdou. 

Jaký vliv na podporu v zaměstnanosti má skon-
čení pracovního poměru dohodou, nebo výpově-
dí ze strany zaměstnance?

Obecně podpora v nezaměstnanosti v prvních 
dvou měsících je ve výši 65 %, v dalších dvou měsí-
cích 50 % a po zbývající měsíce 45 % průměrného 
čistého měsíčního výdělku, dosaženého v posledním 
zaměstnání. 

Bylo-li však poslední zaměstnání uchazeče o 
zaměstnání ukončeno, buď z jeho vlastní vůle, 
nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, a to 
bez vážných důvodů, snižuje se procentní sazba 
podpory v nezaměstnanosti na 45 % již od první-
ho měsíce pobírání podpory. (Pokračování příště)

Vždy je dobré vědět, co smíme, a co musíme
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(Dokončení ze str. 2)
Když budou Žďáráci více jezdit MHD než auty, 

pomohou snižovat ztrátu, kterou město v případě 
MHD má.

Co zaplatíme nově v MHD: 
Jednotlivé jízdné
Obyčejná jízdenka hotově / elektronická 

peněženka (EP)
nyní: 11/9 Kč; cena od roku 2018: 14/10 Kč
Poloviční jízdné (děti, pes) hotově/EP
nyní: 5/4 Kč; nově: 7/5 Kč
24hodinová jízdenka občanská poloviční
nyní: 35/17 Kč; nově: 40/20 Kč

Předplatní kupóny 
měsíční občanský/zlevněný 
nyní: 240/120Kč; nově: 220/110 Kč
čtvrtletní občanský/zlevněný
nyní: 680/340 Kč; nově: 600/300 Kč.
Končí pololetní kupon, novinkou je roční 

kupón občanský/zlevněný za 1.980/990 Kč.
I nadále platí, že senioři nad 70 let jsou v MHD 

přepravováni zdarma. -lko-

Obyčejné jízdenky...

Město se může pustit 
do přípravy průmyslové 
zóny s názvem Jamská II. 
Odsouhlasili to zastupite-
lé města, zasedající zkraje 
listopadu. 

 Lenka Kopčáková

Za názvem Jamská 2 se skrý-
vá účelové rozšíření trojúhelní-
kového území mezi Jamskou a 
Novoměstskou ulicí průmyslo-
vou zónou. Zastupitelé schválili 
harmonogram a přidělení fi nan-
cí této stavbě ve Střednědobém 
rozpočtovém výhledu města. 

Jak vysvětluje starosta Zdeněk 
Navrátil, město Žďár n. S. se 
současně s původní průmyslo-
vou zónou Jamská 1 dostává ke 
konci možností, a už není kam 
umístit větší výrobu. Plné jsou 
i rozvojové průmyslové plochy 
U Malého lesa, chybí pozemky, 
které by Město mohlo nabíd-
nout drobné výrobě a řemes-
lům.

„Také neznáme strategii stávajícího vlastníka Žďa-
su. V jeho areálu leží plochy, které by mohly být roz-
vojovými pro další fi rmy,“ uvažuje starosta. „Ale v 
tuto chvíli vlastník nepouští do areálu nikoho jiného,“ 
dodává.

Město tedy chystá výstavbu nových rozvojových 
ploch. Tím  podpoří budoucí podnikání a rozšíře-
ní nabídky pracovních míst ve Žďáře.

„S agenturou CzechInvest, která nám pomáhala 
obsazovat naše průmyslové zóny, nyní diskutujeme, 
jak rozvíjet tu další. A chceme být připraveni,“ říká 
starosta.

Agentura totiž Žďár zařadila do svého programu 
rozvoje menších průmyslových zón. „Podle jejich 
prvního hodnocení máme nárok získat dotační pení-
ze. Je to ale vázáno naší rychlostí,“ dodává Navrátil.

Žďár se chopil šance 
Jak v zastupitelstvu vysvětlil, tak výhodná dota-

ce, co je teď (až 75 %), za dva roky již být nemu-
sí. Nejlépe, kdyby Žďár realizaci stavby zahájil již 
v letech 2018 a 2019. Odhadovaná cena přípra-
vy území Jamská 2 představuje sumu 90 miliónů 
korun bez DPH. 

Jak při debatě připomněla vedoucí odboru roz-
voje a územního plánování (RÚP) Irena Škodo-
vá, s rozšířením průmyslové zóny (PZ) počítá i 
Územní plán města. 

„Již v roce 2010 jsme v této lokalitě plánovali výku-
py pozemků a zabývali se technickou studií, abychom 
dokázali odhadnout náklady na budoucí infr astruk-
turu. Jsou tu pozemky v majetku města, i v rukou 
soukromníků,“ konstatuje Škodová. 

Připomíná, že i PZ Jamská 1 byla v 90. letech 
budována s pomocí CzechInvestu, a to ve dvou 
etapách. Stejný postup vedoucí RÚP doporučuje i 
nyní, je však nejvyšší čas začít zajišťovat projekto-
vou dokumentaci. 

Znamená to vyhlásit výběrové řízení na projek-
tanta, aby Město získalo projekty ke stavebnímu 
povolení a k následné realizaci.

„Předpokládáme, že platba projektu by šla v eta-
pách podle toho, jak by byl zpracováván, takže Měs-
to by peníze uvolňovalo postupně,“ popisuje Irena 
Škodová.

Město usiluje o výkupy pozemků, a následně 
budování infrastruktury, zejména v místech, kudy 
by měla procházet budoucí komunikace. Až by sil-
nice propojila ulice Jamská a Novoměstská, mohla 
by podél ní začít růst průmyslová zóna. 

Pod sloupy vysokého napětí
Jak ale starosta Navrátil vysvětluje, území zatěžu-

jí elektrické rozvody. S přeložením vedení vyso-

kého a nízkého napětí sice budou nemalé nákla-
dy, ale půjde to. Navíc lze právě toto fi nancovat z 
dotací.

Problémem však je, že v území musí zůstat vede-
ní velmi vysokého napětí. Jeho přeložka by totiž 
stála víc, jak celá infrastruktura. 

Jak známo, pod elektrickým vedením nelze sta-
vět. Město tedy chtělo nevyužitý pás využít pro 
vybudování odstavného parkoviště pro kamiony. 
„Řidiči musí dodržovat povinnou přestávku mezi jíz-
dami, a parkují nám po městě na plochách, které pro 
ně nejsou vhodné,“ konstatuje starosta. 

Energetici však radnici s jejím nápadem vyvedli 
z omylu. Pod vysokým napětím nelze ani parko-
vat... 

Krok pro budoucnost
Pro další průmyslovou zónu se Město rozho-

duje v okamžiku, kdy míra nezaměstnanosti na 
Žďársku činí kolem 3 %, a je spíš přetlak poptávky 
fi rem po zaměstnancích. 

„Nechceme však propást příležitost až 75% dotace 
na infr astrukturu a řešení naší obtížné situace s elek-
trickou sítí a vodohospodářskými stavbami v oblasti,“ 
vysvětluje místostarosta Josef Klement. 

Radnice si je podle něho vědoma, že nové roz-
vojové území nebude zaplněno ze dne na den. 
„Musíme však uvažovat dopředu, ve střednědobém 
plánu,“ míní Klement.

Jak pro představu dodává starosta Navrátil, roz-
loha průmyslové zóny Jamská 2 je se svými asi 
216 tis. m2 zhruba poloviční oproti stávající prů-
myslové zóně Jamská 1. 

Retence vody bude povinná
Žďárští také po zkušenostech s průmyslovou 

zónou Jamská 1 vědí, že nelze podceňovat srážko-
vé vody. 

Současná průmyslová zóna má hektary pevných 
ploch, do nichž se srážková voda nevsakuje a odté-
ká dešťovou kanalizací rovnou do rybníku Horní. 

A tak v létě 2014 doplatila na přívalové deště uli-
ce Smetanova, lokalita pod hrází Horňáku, dokon-
ce i suterén vzdálené školy na Palachově ulici... 

To bude nyní jinak, a radnice trvá na reten-
ci srážkových vod v nové průmyslové zóně. Jak z 
komunikací, tak z výrobních ploch a parkovišť.  

Blízký rybník s názvem Velký posměch nechá 
město rozšířit o tzv. suchý poldr, takže při průtrži 
se navýšená hladina bude mít kam rozlít, v kont-
rolovaných hranicích. 

 Příští investoři budou mít nově povinnost 
vyplývající z Územního plánu města, zadržovat 
a využívat dešťové vody přímo na území svého 
pozemku.   

Dagmar Zvěřinová zastupitele 
upozornila ze svého  „vodařské-
ho“ hlediska, že vzdálené území 
již bude mít problémy s tlakem 
odvodů kanalizace a vyžádá 
si jiná technologická řešení, a 
možná i dražší.

Montovny již nechtějí
Při diskuzi zastupitelů zazní-

valy různé postřehy k pláno-
vané stavbě. Většina se shodla, 
že je čas investovat právě nyní,  
když příjmy města stoupají, a 
daří se i rozpočtu celé republi-
ky. 

Zastupitelé pokládají za rizi-
kové pustit do nové průmys-
lové zóny montovny. „To by se 
také mohlo stát, že fi rmy si budou 
na jednoduché manuální práce 
dovážet pracovníky odjinud, tře-
ba ze zahraničí...“ zaznívalo. 

Problémem území je však růz-
norodé vlastnictví pozemků. A 
právě v tom vidí zastupitelé apel 
pro své budoucí nástupce. Aby s 

vlastníky pozemků hledali do žďárské průmyslové 
zóny fi rmy s vyšší přidanou hodnotou, které stojí 
o kvalifi kovanou pracovní sílu. To by ve výsledku 
motivovalo i žďárské vysokoškoláky, aby se vraceli 
za prací domů...

Brychta byl vizionář, shodují se
Zastupitelé si připomněli 90. léta, kdy se Žďár 

pustil do stavby své první průmyslové zóny. Proti 
všem, a za obrovské peníze.  Zaznívalo, že tehdej-
ší starosta Jaromír Brychta měl k tomu odvahu, i 
když doba věci vůbec nenahrávala... 

„Radnice tehdy čelila velké kritice, ale dnes se uka-
zuje, že to bylo dobré rozhodnutí,“ konstatuje Vladi-
mír Novotný (ČSSD). 

„V tuto chvíli si člověk uvědomuje, jaký byl Jaromír 
vizionář, jak nad věcmi přemýšlel, a šel i proti prou-
du. Zaslouží si naše poděkování,“ říká Ladislav Bár-
ta (TOP 09), který s Brychtou léta působil na rad-
nici.

„Také si myslím, že bychom mu měli být vděčni,“ 
přidává se  Rudolf Voráček (ČSSD). 

„Já si dokonce pamatuji, jak jsme se asi před 15 lety 
potkali nad diskuzí, proč mít prázdnou průmyslovou 
zónu. A dneska to možná doceňujeme…“ připouští 
šéf radnice Zdeněk Navrátil (Ždár-ŽM).  

BUDOUCÍ průmyslová zóna Jamská II. sousedí s rybníčkem Velký Posměch (1.). Ten se 
dočká suchého poldru pro zadržování srážkových vod. Rybník Horní (2.).

 Zdroj: odbor RÚP Žďár n. S.

S průmyslovou zónou začnou rychle

1.
2.



Vánoční výzdoba Žďáru nad 
Sázavou spustí v podvečer  
3. prosince, na  1. adventní 
neděli. Bude svítit do Tří králů, 
tedy do 6. ledna 2018.

 Lenka Kopčáková

Slavnost nazvaná „Přivítání adven-
tu s rozsvícením vánočního stromu“ 
začíná ve čtyři hodiny odpoledne před 
Starou radnicí.

Účastníci se mohou těšit na kon-
cert pěveckého sboru C-VOX a děti 
na vypouštění balónků s dopisem pro 
Ježíška. Jak upřesňuje Dana Hrstko-
vá z odboru školství, kultury a spor-
tu, balónky děti obdrží během akce u 
Staré radnice.

Vánoční strom republiky se rozsví-
tí asi ve tři čtvrtě na pět, a s ním celá 
vánoční výzdoba města. „Během Při-
vítání adventu bude podáván horký 
čas přímo z polní kuchyně,“ informuje 
Hrstková. Původně vojenskou polní 
kuchyni radnice pořídila loni. Zejmé-
na pro děti je její provoz raritou, kdy 
se do ohniště pod kotlem přikládá 
dřevo a z komínku to ve tmě občas 
zajiskří. Děti si bez řečí vystojí frontu 
na čaj... Jak informuje Michael Kubík 
z Kolpingova díla ČR, před Starou 
radnicí bude opět k vidění Slámový 
betlém. 

Město Žďár n. S. má kromě hlavního 

Stromu republiky rozsvícený i vánoč-
ní strom v každé čtvrti. Podle Milo-
slava Dvořáka z odboru komunálních 
služeb byly stromy nazdobeny v před-
stihu, a k síti budou připojeny až 3. 
prosince. 

Světelnou vánoční výzdobou na pěší 
zóně a podél hlavních silničních tahů 
se však technici města zabývali celý 
listopad. Zánovní světelné ozdoby 
totiž bylo třeba před instalací na stožá-
ry veřejného osvětlení zkontrolovat, a 
případně opravit, aby vše se začátkem 
adventu  klaplo. 

Kolik bude letošní vánoční výzdoba 
města stát, záleží na tom, jak „přežil“ 
materiál po ročním skladování. 
„Každoroční náklady na vánoční výzdo-
bu, včetně oprav a materiálu, se pohybu-
jí do 200 tisíc korun,“ říká po předcho-
zích zkušenostech.  

Žďárský advent začne slavností

PŘED STAROU radnicí bude letos 
opět k vidění Slámový betlém.
  Foto Lenka Kopčáková

Třetí adventní neděli, 17. prosin-
ce, bude mít příjezd ranního rych-
líku od Brna zvláštní atmosféru. 

Na nástupišti žďárského nádraží 
budou již před půl osmou čekat  
skauti, kteří u vlaku převezmou 
lucerničky s Betlémským světlem. 

„Stalo se milou tradicí, že skauti 
rozvážejí před Vánocemi po mnoha 
zemích světa symbol pokoje a lásky – 
světlo slavnostně zažehnuté v Betlé-
mě. I letos  k nám bude přivezeno toto 
světlo,“ vítá farář Blažej Hejtmánek  
z kostela sv. Prokopa. 

V sobotu 16. 12. se koná ve Vídni 
ekumenická bohoslužba k převze-
tí Betlémského světla. Do rakouské 
metropole se pro nně vydají tradič-

ně  skauti z Brna. Za pomoci dalších 
skautů rozvezou Betlémské světlo 
vlaky po celé naší vlasti. Plamínek 
po celou dobu velmi opatrují, je o 
velké lidskosti. 

Letošní mott o Betlémského svět-
la zní: Odvážně vytvářet mír. „Old-
skauti roznesou Betlémské světlo do 
žďárských kostelů, kde bude od 3. 
adventní neděle k dispozici po ranních 
bohoslužbách,“ informuje Petr Bed-
nář, kapitán Přístavu vodních skautů 
Racek.

Pro Betlémské světlo se můžeme 
s lucerničkou vydat i do Květinky 
ve Veselské ulici a do recepce Měst-
ského úřadu (dle otevírací a úřední 
doby). 

Skauti roznesou Betlémské 
světlo po Žďáře

Cesta Betlémského světla
Plamínek zažehnutý v Betlémě každoročně putuje napříč Evropou. 

K nám do Čech dorazí Betlémské světlo již poosmadvacáté. 
Novodobá vánoční tradice vznikla v Rakousku. Úplně poprvé plamí-

nek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal sou-
částí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. 

K nám se Betlémské světlo dostalo o tři roky později. Skauti je přinesli 
poprvé pod sochu sv. Václava v Praze  v prosinci 1989. -lko-



(Město Žďár n. S.)
Ne 3. 12. 16.00, před Starou radnicí 
PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU S ROZ-

SVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STRO-
MU

Vystoupí pěvecký sbor C-VOX, děti 
vypustí balónky s dopisem  Ježíško-
vi (balónky obdrží během akce), asi 
v 16.45 rozsvícení vánoční výzdoby 
města. Horký čaj přímo z polní kuchy-
ně.

(Kopretina)
RC Horní 22, 1. p. 
*Po 4. 12. 16.30 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Akce s nadílkou a pohádkou Loutko-

vého divadla Jana Hrubce: „Zvířátka a 
loupežníci“. 

*Út 19. 12. 9.30
VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Vánoční příběh, výroba drobné 

dekorace, posezení s cukrovím. 

(Active SVČ)
5. 12. 16.00, Horní 2
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Zábavné hry, diskotéka a příchod 

Mikuláše.

(Ostrov pohody, o.s.)
OSTROV POHODY 2017 - 

BAROKNÍ
20. ročník tradičního festivalu 
*Čt 7. 12. 16.00, Stará radnice – Zpí-

vánky a pohádka.
*So 9. 12. 20.00, Batyskaf – Petr Vá-

ša, básník.
*Ne 10. 12. (14.00–16.30) Městské 

divadlo - Bubny djembe, pohádky
Pá 15.–ne 17. 12. Městské divadlo
(pá 19.30; so,ne 14.00–17.00) 

Víkend pro děti. 

(Srdíčko) 
Čt 14. 12. (15.00-18.00) RC polikli-

nika, 4. patro
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Tradiční vánoční besídka pro rodi-

ny. Koledy, příběh o narození Ježíška 
a vzájemná nadílka. Vánoční strom se 
rozzáří na terase centra.

(ŘK farnost ZR I)
Út 19. 12. 16.00, nám. Republiky
ŽIVÝ BETLÉM
Tradiční biblický příběh a vánoční 

lidová hra pro děti v podání studentů 
žďárských církevních škol a farníků.

Ke žďárskému Betlému přes 20 let 
neodmyslitelně patří i zvířecí herci.

(Vodní skauti Racek)
Ne 17. 12. 7.29 nádraží ČD, 9.00 

Bazilika, 10.30 kostel sv. Prokopa; Kvě-
tinka Veselská a recepce MěÚ (dle ote-
vírací doby). 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Vlak s Betlémským světlem přijede 

do Žďáru ranním rychlíkem od Brna, 
oldskauti je roznesou po Žďáře.

(Město Žďár n. S.)
Po 1. 1. 2018 17.30, nám. Republiky 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Tradiční uvítání Nového roku. Po 

zdravicích zastupitelů města vystoupí 
PS Svatopluk. V 18.00 ohňostroj.

(Kultura Žďár)
Ne 10. 12. (9.00-16.00) Dům kultu-

ry 
ADVENTNÍ FLER TRH - Ručně a 

výtvarně zpracované výrobky tvůrců z 
regionu.

(Město Žďár n. S.)
Čt 14. 12. (8.00–18.00) nám. 

Republiky 
ZIMNÍ TRH - Tradiční trh ozvlášt-

něný vánočním zbožím a  adventním 
občerstvením.

(Active SVČ)
Pá 15. 12. (13.00-17.00); So 16. 12. 

(9.00-13.00), Active SVČ, Horní 2
VÁNOČNÍ JARMARK - Dárek na 

poslední chvíli.

(Knihovna M. J. Sychry)
*Pá 1.-ne 3. 12., Čechův dům 
ADVENT POD HVĚZDAMI - 

prodejní výstava adventních dekora-
cí. So 2. 12. 15.00, ukázka vánočního 
aranžování. 

*Po 4.-so 16. 12., odd. pro dospělé
POD STROMEČKEM SPLNĚ-

NÝCH PŘÁNÍ - prodejní výstava 
drobných dárků z dílen Klubu v 9. 

*Do 3. 1. 2018 
PUTOVÁNÍ ZA VLOČKOU - 

práce studentů SŠ obchodní a služeb 
(Čechův dům)

NEMÁME ČAS MYSLET NA 

NEMOC - práce dětí hospitalizova-
ných v nemocnici (odd. pro děti a ml.).

(Regionální muzeum města)
Út 5. 12. – ne 7. 1., RMM Tvrz 
KDYŽ ŠTĚDROVKA  ZAVONÍ
Výstava o tradičních adventních a 

vánočních zvycích na Horácku, včet-
ně ukázek štědrovečerní magie. (út-ne 
9.00-12.00; 12.30-17.00).

(Active SVČ/Kultura Žďár)
5. 12.–7. 1. 2018, Galerie Stará rad-

nice
VÁNOCE V MODRÉM
Vánoční výstava: Modrotisk – Dan-

zinger; Porcelán – Daniela a Martin 
Kosovi; Šustí – Ludmila Kočišová; 

Velký keramický betlém – Radka a 
Zdeněk Skřivánkovi.

Út-pá (10.00–12.00) a (14.00–
17.00); So-ne (14.00–17.00). Ve 
dnech 24. a 31. 12. zavřeno.

(Farnost sv. Prokopa)
Po 18. 12. – ne 31.12. denně 9.00-

17.00, kaple sv. Barbory.
VÝSTAVA BETLÉMŮ 
K vidění betlémy perníkové, dřevě-

né, keramické, textilní či z lega…

(Kultura Žďár)
*Do 31. 12., Městské divadlo
VÁNOČNÍ VÝSTAVA – Práce dětí 

MŠ. Otevřeno hodinu před a během 
představení.

*Do 7. 1. 2018, Malá galerie SR
BETLÉMY A BETLÉMÁŘI - Ze 

sbírky Jiřího Koukala st. Otevřeno dle 
IC.

(Klub v 9)
Čt 14. 12. (10.00-16.00); pá 15. 12. 

(9.00-13.00) Okružní 1
POD STROMEČKEM SPLNĚ-

NÝCH PŘÁNÍ
Vánoční výstava pro veřejnost v klu-

bovém centru.

(Kultura Žďár)
*Ne 3. 12. 19.00, Městské divadlo 
CELEBRITY, s. r. o.
JT Promotion, režie A. Procházka 

(Vejvodová, Pavlásek/Písařík, Gon-
díková/Macháčková, Kratina/Vízner 
ad.). Komedie o natáčení nekonečné-
ho seriálu, kde úspěch určuje reklama 
a  sledovanost. 

DP ZELENÉ – vyprodáno.

*Út 12. 12. 19.00, Městské divadlo
ZAČÍNÁME KONČIT 
Divadlo Kalich Praha, režie L. Enge-

lová (Hrzánová, Holub,  Zima,  Jiskro-
vá/Hradská ad.). Francouzská kome-
die o vztazích mezi muži a ženami, o 
strachu ze stárnutí a (ne)schopnosti 
být spolu. DP ŽLUTÉ – vyprodáno.

 (Pokračování na str. 16)

Milí čtenáři Žďárských novin, 
Po roce jsme tu opět s uceleným přehledem advent-

ních a vánočních akcí  v našem městě. Pro přehlednost 
řadíme akce do tematických celků a v úvodu uvádíme 
vždy pořadatele. Vaše redakce
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Žďárské noviny tradičně 
přináší přehled duchovních 
akcí ve žďárských farnostech 
během adventu a Vánoc. 

Římskokatolická farnost 
Nanebevzetí Panny Marie, 

Žďár 2
So 9. 12. 19.00, Bazilika N. P. 

Marie a sv. Mikuláše
PHILIPPINE MADRIGAL SIN-

GERS - koncert

St 13. 12. 19.00, kostel sv. Jana 
Nepomuckého 

SLAVNOST SVĚTLA NA ZELE-
NÉ HOŘE - svátek sv. Lucie: pásmo 
duchovní hudby, průvod se svícemi, 
slavnostní rozsvícení poutního kos-
tela novým osvětlením.

So 16. 12. 
*18.00, Bazilika 
ORA TORIUM „ITE MISSA 

EST“ - koncert DPS Žďáráček 
*19.00-21.00, kostel na ZH
NIKODÉMOVA NOC
Kostel otevřený k tichému rozjímá-

ní, modlitbě či duchovnímu rozho-
voru s knězem a jáhny.

Ne 24. 12. Štědrý den; 21.00, 
Bazilika

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 

Po 25. 12. Hod Boží vánoční 
*9.00, Bazilika - MŠE SVATÁ 
*14.00-16.00 OTEVŘENÉ KOS-

TELY: Bazilika N. P. Marie a sv. 
Mikuláše; poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH. 

Út 26. 12. Svátek sv. Štěpána
*9.00, Bazilika - MŠE SVATÁ 
*14.00-16.00  ŽĎÁRSKÝ BET-

LÉM na Zelené hoře
*17.00 VÁNOČNÍ KONCERT - 

chrámový sbor Fons.

Ne 31. 12. svátek sv. Silvestra
23.00, Zelená hora
MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ 

ZA UPLYNULÝ ROK 2017.
 

Českobratrská církev 
evangelická

Ne 3. 12. - 1. adventní neděle
8.30, Husova 10 Žďár; 10.00, evan-

gelický kostel v Sázavě
Bohoslužby připraví mládež sbo-

ru s farářem Miki Erdingerem.

Ne 10. 12. - 2. adventní neděle 
*8.30, Husova 10, Žďár; 10.00 kos-

tel Sázava
Bohoslužby a chvilka ztišení v 

adventním shonu. Přijďte k nám. 
*16.00, kostel Sázava 
ADVENTNÍ KONCERT se sku-

pinou NSANGO MALAMU
Africko-česká vokální skupina 

zapěje africké duchovní a folklorní 
písně z Konga a Angoly, v jazyce lin-
gala, konžštině a ve svahilštině. 

Ne 17. 12. 10.00, kostel Sázava
„ANDĚLSKÁ POHÁDKA “
Vánoční slavnost: bohoslužby s 

divadelní hrou Andělská pohádka v 
podání dětí ze žďárského sboru. 

24. 12. - 4. adventní neděle 
*8.30, Husova 10 Žďár; 10.00, kos-

tel Sázava
Chvilka pro ztišení na Štědrý den. 

Přijďte s námi prožít začínající svát-
ky pokoje, klidu, míru a radosti. 

*22.00, kostel Sázava
PŮLNOČNÍ - Bohoslužby za svi-

tu betlémského světla a s vánočními 
písněmi.

Po 25. 12. - Boží hod vánoční 
8.30, Husova 10 Žďár, 10.00, kos-

tel Sázava
Přijďte zažít vánoční atmosféru a 

potěšit se s ostatními vánočním pří-
během.

31. 12. - 1. neděle po narození 
Páně

*8.30, Husova 10 Žďár; 10.00, kos-
tel Sázava

SILVESTROVSKÉ BOHO-
SLUŽBY

Chvíle ztišení na úplném konci 
roku, modlitby, poslech dobré zprá-
vy… 

*17.00, evangelická fara, Sázava 73
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
Ohlédnutí za uplynulým rokem a 

příjemné posezení s písněmi, šálkem 
něčeho teplého a povídáním. 

Církev československá 
husitská 

Kopečná 226/13 
*Bohoslužby a pobožnosti:
3., 10., 17. 12. v 8.30
24. 12. v 8.30;  „PŮLNOČNÍ“ 
ve 22.00
25. 12. v 8.30
31. 12. v 8.30 a 17.00.
1. 1. 2018 v 8.30

*Přednáška
St 6. 12. 16.00, Husova kaple, 

Kopečná
O SETKÁVÁNÍ S KRA JANY
Krajané ve světě a festival krajanů v 

Praze. Zlínský farář Zdeněk Kovalčík 
a jeho cesty za krajany. Historie exo-
du a současnost některých krajan-
ských komunit (Ukrajina, Chorvat-
sko, Srbsko, Bosna…)

Římskokatolická farnost 
sv. Prokopa, Žďár 1

Po 4.- so 23. 12. 6.30, kostel sv. 
Prokopa

RORÁTNÍ MŠE SV. (denně 
mimo nedělí a 8. 12; v soboty 7.30 
se světelným průvodem).

 (Pokračování na str. 18)

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

WWW.OPTIKLATAL.CZ

KULTOVNÍ BRÝLE V ŠIROKÉ NABÍDCE  
VELIKOSTÍ A DRUHŮ U OPTIK LÁTAL

IKONY U LÁTALA
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Bezpečné provozování plynových 
rozvodů a spotřebičů v bytech 

v majetku či správě družstva

OZNÁMENÍ
ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo, 
Žďár nad Sázavou oznamuje svým členům 

a obchodním partnerům, že bude družstvo 
(kanceláře i pokladna)

od 27. 12. 2017 do 1. 1. 2018
UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu 
řešili nejdéle do 20. 12. 2017 nebo až v lednu roku 2018.

Předseda představenstva

V zájmu vytváření podmínek 
pro účinnou ochranu života a 
zdraví občanů a jejich majetku 
je nezbytné zabezpečit bezpeč-
ný provoz plynových rozvodů a 
spotřebičů (dále jen plynových 
zařízení) v družstevních bytech 
a jednotkách (dále jen byt). Za 
bezpečný provoz těchto plyno-
vých zařízení nese plnou odpo-
vědnost nájemce či vlastník bytu, 
který má tato zařízení v užívání. 
Opravy a údržbu těchto zařízení 
zajišťuje a fi nancuje nájemce by-
tu v souladu s článkem 35 stanov 
družstva v plném rozsahu sám. 
Rovněž vlastníci bytů jsou po-
vinni zajišťovat si opravy a údrž-
bu těchto zařízení, které jsou v 
prohlášení vlastníka i ve smlou-
vě o převodu bytu vymezeny ja-
ko součást bytu, samostatně a na 
vlastní náklady.

Platí obecná povinnost pro ob-
čany udržovat tato plynová zaří-
zení ve stavu, aby se nestala pří-
činou ohrožení života, zdraví či 
majetku samotných uživatelů 
bytu ale i ostatních osob. Rovněž 
platí obecná zásada, že uživatel 
plynových spotřebičů je povinen 
řídit se bezpečnostními pokyny 
pro provoz spotřebiče, které jsou 
součástí dokumentace k takové-
muto spotřebiči. Nemá-li uživatel 
tuto dokumentaci od původního 
spotřebiče, je povinen si zajistit a 
postupovat podle dokumentace 

technicky a funkčně srovnatelné-
ho druhu a typu spotřebiče.

K zajištění bezpečného pro-
vozu plynových zařízení dopo-
ručujeme zejména:

• jedenkrát za tři roky nechat 
provést revizi plynového zařízení

• jedenkrát ročně provádět kon-
trolu těsnosti a stavu plynovodu 
a plynových spotřebičů

• je zakázané zkoušet těsnost 
rozvodů plynu otevřeným oh-
něm 

• při užívání plynových spotře-
bičů se řídit bezpečnostními po-
kyny a návodem k použití, které 
jsou součástí dodávky plynového 
spotřebiče 

• instalovat v místnosti, kde 
je instalován plynový kotel či 
jiný spotřebič, detektor oxidu 
uhelnatého.

Zejména v případech, kdy ná-
jemci či vlastníci bytů proved-
li výměnu původního kotle za 
nový, modernější ale mnohdy i 
s jinými technickými parametry 
a podmínkami pro jeho připo-
jení, kterým původní spalinová 
cesta nemusí vyhovovat, by měli 
být obezřetní. Měli by si nechat 
prověřit, zda připojení kotle bylo 
provedeno správně. 

Podmínkou pro zapojení no-
vého kotle bylo vystavení re-
vizní zprávy kominíkem, který 
potvrdil, že napojení nového 
kotle je provedeno v souladu s 

pronajme tyto volné 
nebytové prostory:

1. Kanceláře
Jedná se celkem o tři kanceláře v I. 

podlaží administrativní budovy o cel-
kové ploše 78,36 m2 s možností vyu-
žití i pro obchodní činnost.

Vstup do budovy je zajištěn hlavním 
vchodem ovládaným po pracovní do-
bě prostřednictvím čipové karty a je 
monitorován kamerovým systémem. 

2. Prodejní či kancelářské prostory
Obchodní či kancelářský prostor 

se samostatným vchodem o ploše 
77,91 m2 v přízemí administrativní 
budovy a se skladem v suterénu o 
ploše 71,13 m2 přístupným po scho-
dišti z obchodního prostoru nebo vra-

ty ze dvora u administrativní budovy.

3. Výrobní či skladovací prostory
Samostatný objekt o celkové výměře 

169,58 m2, z toho dílenské a skladova-
cí prostory 146,15 m2, kancelář 8,4 m2 
a šatnou a sociálním zařízením o cel-
kové ploše 15,03 m2 a přilehlé zpev-
něné ploše 206 m2. Příjezd do areálu 
je z Brněnské ulice branou ovládanou 
po pracovní době prostřednictvím či-
pové katry. Vjezd do areálu je nepře-
tržitě monitorován kamerovým systé-
mem. 

Bližší informace získáte telefonic-
ky na čísle 566 651 911, prostřednic-
tvím e-mailové pošty na adrese info@
sbdzh.cz nebo v sídle družstva na ad-
rese Brněnská 1146/30, Žďár nad Sá-
zavou.

platnými předpisy. Pokud tak-
to nebylo postupováno, může 
docházet k úniku oxidu uhel-
natého do bytu. Rovněž nedo-
statečný přístup vzduchu nutný 
ke správnému odvodu spalin z 
kotle, způsobený například in-
stalací dobře utěsněných plas-
tových oken, ucpáním kanálků 
pro přívod vzduchu (prach na 
mřížkách, zastavění nábytkem, 
zapadlé věci v kanálku a pod.), 
může vést k nedostatečnému 
odvodu spalin z bytu a v důsled-
ku toho ke zvýšení koncentrace 
oxidu uhelnatého v bytě. 

Instalace detektoru oxidu 
uhelnatého může výrazným 
způsobem přispět k ochraně 
zdraví obyvatelů bytu, když jeho 

alarm upozorní na únik tohoto 
jedovatého plynu.

Žádáme nájemce i vlastníky, 
aby v zájmu ochrany zdraví a ma-
jetku s ohledem na stáří objektů, 
instalací a spotřebičů bezodklad-
ně zabezpečili dodržování výše 
uvedených pokynů včetně hlav-
ních zásad bezpečného provozu 
plynových spotřebičů v příloze. 
V případě jakékoliv škodní udá-
losti způsobené špatným tech-
nickým stavem rozvodů či spo-
třebičů v bytě, nese odpovědnost 
za tyto škody nájemce družstev-
ního bytu či vlastník bytu jakož-
to provozovatel těchto plyno-
vých zařízení v bytě. 

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí do nového roku

členům družstva 
a obchodním partnerům

přejí
představenstvo, kontrolní komise 
a zaměstnanci SBD Zelená hora
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(Pokračování ze str. 12)

*St 13. 12. 19.00, Městské divadlo 
POLIB TETIČKU, ANEB NIKDO 

NENÍ BEZ CHYBY
Agentura Harlekýn Praha, režie J. 

Novák (Čenský, Pleštilová, Nový/
Vlček, Jansová/Maroušková). Nesmě-
lý londýnský statistik Leonard tajně 
píše milostný román, aby si přivydělal. 
Pod ženským pseudonymem zašle text 
atraktivní vydavatelce Harrietě, ta se 
chce s  „úspěšnou autorkou“ setkat… 
DP KOMORNÍ.

(Batyskaf)
Kulturní klub, nám. Republiky 11 
*So 9. 12. 20.00
VEČER FYZICKÉHO BÁSNIC-

TVÍ, Petr Váša (v rámci Ostrova 
Pohody).

* 27. 12. 20.00
GT HLINSKO, Divadelní předsta-

vení.

(Kultura Žďár)
*St 13. 12. 9.00, 11.00 a 14.00; Čt 

14. 12. 8.45, Kino Vysočina (dětské 
divadelní předplatné) 

HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM - Filmová pohádka, trvá 
85 min.

*Po 18. 12. 9.00 a 11.00; Út 19. 12. 
11.00, Městské divadlo 

DON QUIJOTE DE LA ANCHA - 
Divadlo Klauniky Brno. Kulturní mini-
mum II., trvá 60 minut.

(Batyskaf)
Kulturní klub, nám. Republiky 11 
*Ne 3. 12. 19.00 
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠ-

KA , 3600 km pěšky po hranicích Čes-
koslovenska 

*Ne 10. 12. 19.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU

(Knihovna)
Čt 7. 12. 17.17, odd. pro děti a ml.
BAREVNÁ SKLÍČKA  II. - autor-

ské čtení Bohumily Málkové. Soubor 
autentických a odposlouchaných pří-
běhů s humornou nadsázkou. 

(Family a Senior Point)
Út 5. 12. poliklinika, 4. patro
*9.30 SLAVNOSTNÍ LÍČENÍ - 

Praktické rady Mir. Dufk ové, aby vám 
to slušelo i ve slavnostních okamži-
cích.

*13.00 PEČUJÍCÍ POUTO - O 
významu pečujícího pouta mezi rodi-
či a dětmi raného věku, s Lucií Špulá-
kovou.

*15.30-16.30 BYSTŘENÍ HLAVI-
ČEK

Setkávání rodičů a Janou Rudelovou 
na téma paměťové funkce v období 
dětství a rodičovství aneb Jak pomoci 
dětem „naučit se učit“.

 (Výbor Klubu kardiaků)
Čt 7. 12. 9.00, budova ČP, 2. p. dv. č. 

305
ADVENTNÍ ZVONĚNÍ
Přátelské setkání u vánočního čaje a  

cukroví, kdy  si připomeneme letošní 
společně prožité chvíle na akcích klu-
bu a můžeme se všichni společně při-
pravovat  na rok  příští.

(RC Kopretina, Horní 22) 
ADVENTNÍ DÍLNY
Út 5. 12. (15.00–18.00) Svícen – Z. 

Formánková
So 9. 12. (9.00-18.00) Adventní 

tvoření – dekorace a vánoční dárky: 
drátkování, pletení z pedigu, svíčky, 
okenní ozdoby, jarmark.

Út 12. 12. (15.00–18.00) Výroba 
betlému – malování sádrových fi gu-
rek (objednávky do 8. 12.)

(RC Srdíčko) 
Pá 8. 12. (13.00-17.00) RC polikli-

nika, 4. p. 
ADVENTNÍ DÍLNIČKA , SRDÍČ-

KOVÝ TRH 
Tvořivá dílna pro malé i velké s výro-

bou vánočních dekorací.  Srdíčko-
vý vánoční trh s originální ruční prací 
maminek a seniorů. 

(SE.S.TA)
So 2. 12. (10.00-17.00); So 9. 12. 

(9.00-17.00); 
So 16. 12. (10.00-17.00) Zámek 

Žďár
VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 
1) Mikulášské tvoření 2) Adventní 

věnečky, svícny a chvojí 3) Dárkové 
krabičky. Vhodné pro rodiče s dětmi.

(Active SVČ)
Po 18. 12. (9.00-11.00); (13.00-

17.00), Active SVČ Horní 2
VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba vánočních ozdob, dárků a 

dekorací.

(Knihovna)
St 20. 12. 14.00, odd. pro děti a ml. 
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Tradiční výroba dekorací na vánoční 

stůl s Asociací rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí - klub Úsměv.

 
(Zámek)

So 9. 12. 15.00, Barokní konírny 
(IV. nádvoří)
„NÁM NARODIL SE...“ Vánoční 

koncert skupiny Oáza Worship Band 
a hostů. 

(Město Žďár n. S.)
So 9. 12. 19.00, Bazilika N. P. Marie 

a sv. Mikuláše
PHILIPPINE MADRIGAL SIN-

GERS
Ve světě proslulý sbor a orchestr se 

zaměřením na madrigal: vokální rene-
sanční a barokní hudbu.

(Jazzmine club)
*So 9. 12. (20.00-23.00) jazz club, 

Dolní 183/30
KA REL NA NÁKUPECH

*So 23. 12. (21.00-23.59) 
VÁNOČNÍ VEČER U PIANA  
Stromeček, svařáček, koledy, pia-

no... a Jenda Novák.  

(ZUŠ F.Drdly)
*Po 11. 12. 18.00, Městské divadlo
ADVENTNÍ BAROKNÍ KON-

CERT ZUŠ
K letošnímu Roku českého baro-

ka, účinkují všechny obory ZUŠ F. 
Drdly.

*So 16. 12. 18.00, Bazilika
ITE, MISSA EST 
Barokní koncert. Účinkují DPS 

Žďáráček (pod vedením Pavla 
Schmidta a Dany Foralové) a taneč-
nice z farnosti Žďár 2.

(Knihovna)
Čt 14. 12. 16.00, odd. pro děti a 

mládež
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Společná četba vánočních příběhů 

a hraní koled v podání žáků z kytaro-
vé třídy M. Kozla (ZUŠ).

(Kultura Žďár)
*So 2. 12. 19.00, Městské divadlo 

(pronájem)
ZKOLEDUJ SE
Benefi ční koncert. Vystoupí herec 

Petr Vaněk a spol. za doprovodu žá-
ků Gymnázia Žďár nad Sázavou.

*Út 19. 12. 19.00, Dům kultury 
(pronájem)

JAKUB SMOLÍK 
*St 20. 12. 19.00, Městské divadlo 
FLERET A ZUZANA ŠULÁKO-

VÁ
Tradice pokračuje. Vánoční kon-

cert.

(Batyskaf)
Kulturní klub, nám. Republiky 11 
*Pá 15. 12. 20.00

SCARS OF DEPTHS VOL. IV
*So 16. 12. 21.00
MARTY‘S HENPECKED CLUB, 

Swingový večer.
*Čt 21. 12. 20.00
CIMBÁLOVKA  SYLVÁN
*Po 25. 12. 21.00
VÁNOCE S FUGOU

(Active SVČ)
Čt 21. 12. 16.00, Active, Horní 2
VÁNOČNÍ KONCERT
Přijďte si vychutnat taneční a 

hudební vystoupení v podání dětí z 
kroužků.

(PS Fons)
Út 26. 12. 17.00, Bazilika N.P. 

Marie
„ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM“
Chrámový pěvecký sbor FONS 

spolu s Komorním orchestrem ZUŠ 
uvádějí tradiční koncert. Zazní sklad-
by starých mistrů i současných auto-
rů, barokní vánoční koledy a vánoční 
mše Jiřího Temla a Jana Tůmy „Září 
hvězda nad Betlémem“.

(PS Svatopluk)
So 30. 12. 16.00, kostel sv.Prokopa
VÁNOČNÍ KONCERT 
Pěvecký sbor Svatopluk s doprovo-

dem Smyčcového kvarteta orchest-
ru Janáčkova divadla v Brně. Zazní 
barokní skladby A. Vivaldiho.

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

CEM
Hraje Žďárská trojka J. Šimka

(Knihovna M. J. Sychry)
*So 2. 12. (9.00-12.00)
Den pro dětskou knihu
11. ročník celostátní akce vyhlašo-

vané SKIP ČR: tvůrčí dílny a soutěže 
pro děti.

*Po 4.- út 12. 12., pobočka Nádraž-
ní

ADVENTNÍ TESTÍK - vědomost-
ní soutěž pro dětské čtenáře. 

(Hokej SKLH Žďár)
Ne 3. 12. 10.00, zimní stadion
Trénink s Mikulášem, andělem, čerty 

a Plameny.
Mikulášský hokejový trénink je ote-

vřený, a mohou přijít jakékoli děti. 
Stačí mít brusle, hokejku, rukavice (i 
lyžařské) a přilbu (i cyklistickou). Na 
děti ze Žďárska čeká spousta zábavy, 
pohybu, legrace i dárečků.

(Batyskaf)
Kulturní klub, nám. Republiky 11 
Út 12. 12.; St 13. 12. 19.00
CHYTRÝ KVÍZ

(Active SVČ)
*16.12. (9.00–11.45) Active Club, 

Dolní 3
VÁNOČNÍ JUCHUCHU
Zábavně pohybové vánoční dopo-

ledne.
*9. 12. 14.30, Active SVČ, Horní 2
O VÁNOČNÍHO KA PRA  
12. ročník soutěže. Vystřelte si vánoč-

ního kapra a spoustu zajímavých cen.
 (Pokračování na str. 18)
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Betlém, nebo též jesličky, je plas-
tické zobrazení scény narození Ježíše 
Krista. Ústředním motivem  je Svatá 
rodina s  Ježíškem, ležícím na seně v 
jesličkách. 

Pastýři a orientální Tři králové při-
nášejí dary, ze zvířat jsou zastoupeni 
vůl, oslík či ovce… Anděl provolává 
„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle“.

Nejhonosnější český chrámový 
betlém, s fi gurami v životní velikosti, 
je z období baroka. Patří kapucínům 
od Panny Marie Andělské při Loretě 
na pražských Hradčanech.

Do lidového prostředí se betlémy 
dostaly s reformami Josefa II. kon-
cem 18. století. Císař nařídil uza-
vření některých církevních objektů, 
a betlémy, do té doby stavěné jen v 
kostelích, odtud byly vykázány. 

Lidé si začali betlémy vyrábět 
podomácku, a tak se staly součástí 
vánoční výzdoby.

Nejslavnější v Čechách je Třebe-
chovický betlém (známý též i jako 
Proboštův betlém). Celodřevěný 
mechanický betlém stavěli řezbáři 
od roku 1882 celých 44 let.  -lko-

Za lidové jesličky může
Josefínská reforma
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(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
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Na 780 jízdních kol se v minu-
lých čtyřech letech podařilo sesbírat 
žďárským dobrovolným hasičům v 
projektu Kola pro Afriku.

Účastnili se jej od samého počát-
ku, nyní však musí končit, kvůli vel-
mi omezeným skladovým kapacitám 
a pro dlouhodobý problém s logisti-
kou. 

„Svozy kol do centrálního skladu se 
organizátorům sbírky obtížně zajišťu-
jí,“ vysvětluje starosta SDH Zá-
mek Žďár Luboš Zeman. Celá akce 
totiž bojuje s vysokými přepravními 
náklady.

V projektu Kola pro Afriku se ve 
Žďáře nejvíce angažoval jeho jme-
novec a bývalý velitel dobrovolných 
hasičů Vlastimil Zeman. Sběrné 
místo měli hasiči přímo ve zbrojni-
ci, která je v pronájmu na zámku. 
„Děkujeme všem, kteří se do naší akce 

zapojili, byli jsme asi jedni z nejlep-
ších partnerů projektu,“ říká starosta 
Zeman.

Lidé do zbrojnice přiváželi již 
nepotřebná jízdní kola, která pak ješ-
tě dobře posloužila  potřebným. V 
tisíce kilometrů vzdálené Africe na 
nich jezdily děti do vzdálených škol.

Lodě naložené kontejnery plu-
jí celý měsíc do přístavu Banjulu 
v africké Gambii. Odtud již kola 
vezou kamiony do vesnice Gunjuru. 
Požadavky škol na místě soustřeďu-
je český koordinátor, který posuzuje  
vzdálenosti dětí z domova do školy, 
a počty žáků. Český odborník také 
školí mechaniky pro údržbu bicyklů. 

 „Hasiči, jak dobrovolní, tak profesi-
onální, jsou nám velice nápomocni, a 
my jsme za to vděčni,“ vzkazuje koor-
dinátorka Kol pro Afriku, Petra Mič-
ková.  -lko- 

ČESKÁ KOLA pomáhají afr ickým dětem dostat se do vzdálených škol. 
 Foto: archiv KPA

S Koly pro Afriku končí, 
nemají prostory

Kino Vysočina přichází v době 
adventu se zajímavými tipy, které 
nám pomohou zpříjemnit dlouhé 
zimní večery. 

Tak třeba milovníci kultovní ságy 
o Hvězdných válkách se mohou těšit 
na předpremiéru Star Wars: Posled-
ní z Jediů. 

To již ve středu 13. 12., v netra-
dičním čase 21.59 hodin. „Máte tak 
jistotu, že budete jedni z prvních v 
republice, kteří tento fi lm uvidí, a hned 
ve 3D, a v původním znění s český-
mi titulky,“ říká Marcela Lorencová, 
ředitelka p. o. Kultura Žďár.  

Rodiče s dětmi se zase mohou těšit 
na premiéru pohádkového příběhu 
Přání k mání, či na pokračování fi l-
mu Jumanji: Vítejte v džungli! 

Perličkou pro milovníky vážné 
hudby a baletu bude v sobotu 16. 12. 
baletní představení Louskáček, v té 
nejvyšší kvalitě.  „Hudba Petra Iljiče 
Čajkovského je jedním slovem nádher-
ná, a choreografi e Jurije Grigoroviče, v 
podání vynikajících tanečníků Velkého 
moskevského divadla, je dech beroucí,“ 
oceňuje Lorencová.

K vidění bude i závěrečný díl série 
Zahradnictví, z dílny autorské dvo-
jice Hřebejk – Jarchovský. Nápadník 

se, dle velmi dobrých kritik, nejvíce 
blíží kultovním Pelíškům. 

O Vánocích potěší i nová horská 
komedie Špindl, a na  plátno žďár-
ského kina se vrací i legendární 
Trhák, Světáci, či Ať žijí duchové.

Kino Vysočina má i jedno novo-
roční překvapení, s názvem Kino 
naslepo. 

Při něm totiž diváci nebudou 
dopředu tušit, na co do kina jdou. A 
tím pádem nebudou dopředu platit 
vstupné.  

„Pokud na začátku projekce zjistí-
te, že tento fi lm není pro vás, nebo jste 
ho již viděli, klidně můžete z kina ode-
jít. Když zůstanete, zaplatíte vstupné 
až u východu, a v takové výši, na kte-
rou byste fi lm sami ohodnotili,“ infor-
muje o novince Marcela Lorencová. 
Za tým kinařů přeje divákům hezké 
fi lmové Vánoce. „Těšíme se na vás i v 
roce 2018,“ dodává.  -lko-

Advent na stříbrném plátně 
kina Vysočina

Jé, vždyť je to holka! Zůstávají 
překvapeně stát kluci z MŠ Pastel-
ka, když nechtěně načapají svaté-
ho Martina, jak si už sundal přil-
bu.

Můžeme za to tak trochu my z 
redakce, když jsme Martina na 
odjezdu zdrželi a nevšimli si, že se 
blíží průvod dětí s lucerničkami.

Situaci zachránila trpělivá kobyl-
ka, kolem které se děti hned seběhly, 
aby ji hladily. No vlastně, vždyť i kůň 
měl mít jinou barvu. Asi došli svaté-
mu Martinovi běloušci...

Ve skutečnosti v jízdárně na Sta-
rém dvoře vybírali k dětem mírného 
koně. 

A tak tradičně i letos se děti po 
setmění dočkaly příjezdu sv. Marti-
na, který přinesl jim a jejich rodičům 
světlo. Symbol naděje, vzájemnosti 
a porozumění v době nastávajícího 
adventu. 

V závěru došlo i na čokoládové 
podkovy a martinské rohlíčky. 

Viktorka, Julinka i Lukášek nám 
krásně zazpívali písničku o Martino-
vi a vysvětlili, proč jeho podkovičky 
zvoní...

Nyní se už děti těší na 5. prosin-
ce... Česká zima se svými tradicemi 
je prostě baví. Dobře, že dospělí tyto 
zvyky dodržují.  -lko-

ŽE KŮŇ není bělouš, a za maskou sv. Martina se skrývá žena, nebylo při dět-
ské slavnosti to nejpodstatnější. Děti z Pastelky s rodiči si užili parádní večer plný 
zábavy.  Foto: Lenka Kopčáková

Martinovi došli běloušci... 

Chystá se novoroční
překvapení s názvem 

Kino naslepo.
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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

Angličtina a němčina

 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 

 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.cz

Masáže

 Radek Pátek servis IT a 
ELEKTRONIKY
počítače, notebooky, tablety, telefony, 
televize, rekordéry, atd., možnost 
vyzvednutí u Vás. Mobil:777 853 010, 
email: patekradek@seznam.cz

Počítače

 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 plošina

 Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu 
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za-
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S. (HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 
566 620 261, www.systemy-jakosti.cz

 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, adventní 
věnečky a další vánoční dekorace, 
jedlové, smrkové a jiné větvičky. Stále 
nabízíme rašelinu, zahradní substrát a 
smuteční vazby. Zpracujeme návrhy 
zahrad.
Otevřeno: 7,30 - do setmění, 
otevřeno, 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

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

Klimatizace

 Krbová kamna a vložky - komíny a 
kominictví - grily a grilování .
Husova 12 Žďár nad Sázavou
Tel.: 603 828 637 , 
www.kamnakrbyok.cz

Kamna, krby, komíny

OZNAMOVATEL

 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

OSTATNÍ 

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

ZAMĚSTNÁNÍ
 HLEDÁME ŘIDIČE pro chladírenský 

nebo plachtový návěs. Pro vnitro nebo EU, 
C+E podmínkou. Možnost každého dne 
doma. Velmi dobré platové podmínky. 604 
860 686

 Dětské tábory s koňmi, do konce 
března sleva 5%, info www.jkvikihor-
niujezd.wbs.cz, tel.: 605 817 352

Dětské tábory

Zdraví

 Zdravěnka Mix Jirková Marie nabízí:
zdravé potraviny, dia, bezlepka, spor-
tovní výživa, oříšky a sušené ovo-
ce, rehabilitační a masážní pomůcky, 
magnetické a el.dečky, náramky, tla-
koměry, rašelinové polštářky, zdravot-
ní polštáře a deky, přírodní kosmetiku 
včetně konopí, Henu, šampony, zub-
ní pasty, byliny, tinktury, čaje, Joalisy, 
zdravotní obuv pro děti i dospělé, dár-
kové zboží a poukazy.
Žďár n.S., Nádražní 52, tel. 566624210

z04-skloE
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Žďárské noviny

Prosincové pořady naleznete v přehledu 
Od adventu po Tři krále (str. 12 a 16). 

 Připravujeme
10. a 11. 1. TEREZKA  A KOUZELNÉ 

AUTÍČKO - DDP / MD 
13. 1. DISKO-V / Dům kultury / Pro-

nájem
17. 1. TANEČNÍ OBOR ZUŠ / MD / 

Pronájem 

Dnes je 12. prosince 2017, a máme pro 
Vás báječný program.

Začínáme v 16 hodin…
Tak zní úvod Akademie žďárských před-

školáčků, s názvem Vánoční hvězdičky. 
Městská organizace Mateřská škola Žďár 
nad Sázavou totiž slaví patnáctiny. 

Při slavnostním podvečeru v Domě kul-
tury se  můžeme těšit třeba na ohlédnutí 
za historií Mateřské školy ve Žďáře, zazní 
i díky pedagogům… Děti ze všech sedmi 
školek předvedou svým blízkým v hlediš-
ti naučené programy, a všichni společně si 
užijí atmosféru blížících se Vánoc. 

Na co se můžeme těšit:
MŠ Haškova: Skřítkové tesaři z fi lmu Ať 

žijí duchové, cvičení s velkým padákem.  
MŠ Veselská: Večerníčkové retro, pohy-

bové vystoupení na výběr večerníčkových 
hitů. 

MŠ Vančurova: Měsíce – scénický tanec 
na píseň Hradišťanu.

MŠ Okružní: Tanec princezen – taneční 
vystoupení na píseň Míši Růžičkové.

Sbor Sluníčka 2. ZŠ Komenského: Zpěv 
koled.

MŠ Brodská: Mikulášská pohádka – 
dramatizace se zvuk. a světel. doprovodem, 
zapojení rodičů dětí.

MŠ Santini: Zima, zima, zima je veliká 
– pohybové cvičení na píseň Hany Zago-
rové.

MŠ Vančurova: Grónská země od J. 
Nohavici, se znakovou řečí, taneční vystou-
pení.

MŠ Vysocká: Vánoční zvyky, přednes, 
zpěv.

MŠ Haškova: Zpěv vánočních koled za 
doprovodu klavíru, přednes. -lko-

Pátek 1. prosince
*17.00 NÁDECH PRO LÁSKU – 

Životopisné drama (VB 2017, T 12+ 2D)
*19.30 7 ŽIVOTŮ – AKČNÍ Sci-Fi 

(USA/VB/Fra/Bel 2017, T 12+ 2D) 

Sobota 2. prosince 
*14.30 PADDINGTON 2 – Rodinná 

komedie (VB/Fra 2017, ČD 2D)  Pracuje, 
aby stoleté tetě koupil ten nejlepší dárek na 
světě. Ale ten je kradený…

*17.00 KVARTETO - Komedie (Čes 
2017, 12+ 2D) Hráli jste někdy v kapele? 
Nová komedie Miroslava Krobota (Poláko-
vá, Plesl, Krobotová, Schmitzer ad.).

*19.30 HRÁČI SE SMRTÍ - Horor 
(USA 2017, T 12+ 2D) Studenti medicíny 
zjišťují, zda existuje život po smrti. Experi-
menty si vybírají daň…

Neděle 3. prosince 
*14.30 PADDINGTON 2 – Komedie, 

opakování.
*17.00 KVARTETO – Komedie, opako-

vání.

Čtvrtek 7. prosince 
*17.00 NA SHLEDANOU TAM 

NAHOŘE – Dramakomedie (Fra 2017, T 
12+ 2D). Spisovatel Pierre Lemaitre za ni 
získal prestižní Goncourtovu cenu.

*19.30 MILADA – Životopisné drama 
(Čes 2017, 12+ 2D). Osud a život JUDr. 
Milady Horákové se dotkl mnoha lidí…

Pátek 8. prosince 
*17.00 ZAHRA DNICTVÍ: NÁPAD-

NÍK - Drama (Čes/Slov 2017, 2D). Před-
stavy rodičů o štěstí svých dětí.

*19.30 PREMIÉRA  MĚSÍCE! Nejnav-
štěvovanější fi lm listopadu (info na www.
dkzdar.cz). 

Sobota 9. prosince
*14.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ - Pohádka 

(Čes/Slov 2017, 2D) Příběh pro celou 
rodinu (Čvančarová, Myšička, Vondráček, 
Babčáková ad.)

*17.00 MATKY NA TAHU O VÁNO-
CÍCH - Komedie (USA 2017, T 15+ 2D). 
Matky Amy, Carla a Kiki…tentokrát o 
Vánocích.

*19.30 LIGA SPRA VEDLNOSTI - Sci-
Fi (USA 2017 T 12+ 3D). Ligu hrdinů 
tvoří Batman, Wonder Woman, Aquaman, 
Cyborg a Flash!

Neděle 10. prosince 
*14.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ – Pohádka, 

opakování.
*17.00 HRÁČI SE SMRTÍ – Horor, opa-

kování.

Středa 13. prosince
*19.30 JIGSAW - Mysteriózní (USA / 

Kan 2017, T 15+ 2D). Známá hororová 
série SAW je tu znovu.

*22.00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ - Fantasy (USA 2017, T 3D). Slav-
nostní předpremiéra kultovní série ve 3D.

Čtvrtek 14. prosince
*17.00 MOTORBAND: RESTART - 

Hudební dokument(Čes 2017, 2D). Kabát 
a další legendy!

*19.30 FILM NA PŘÁNÍ - Čára / Matka / 
Polibek od Beatrice (více na www. dkzdar.cz).

2. a 3. 12. MUDr. Petra Coufalová, ZS 
Žďas, Strojírenská 6 (566 643 805)

9. a 10. 12. MUDr. Beáta Bílková, ZS 
Žďas Strojírenská 6 (566 642 545)

16. 12. MDDr. Marie Kopečná, Osová 
Bitýška 303 (566 536 712)

17. 12. MUDr. Jan Šmídek, Palackého 
nám. 32, NMNM (566 524 615)

23. 12. MDDr. Marie Kopečná, Osová 
Bitýška 303 (566 536 712)

24. 12. MUDr. D. Borek, Zahradní 
580, Bystřice n. P. (566 688 235)

25. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká 
Losenice (775 479 595)

26. 12. MDDr. Š. Vinkler, Masarykovo 
nám. 6, V. Bíteš (566 531 645)

30. 12. MUDr. J. Řezáčová, Tyršova 
223, V. Bíteš (607 785 326)

31. 12. MUDr. Marcela Koutská, 
Sněžné 134 (566 664 342)

1. 1. MUDr. O. Bartoš, Na Městečku 
310, Nové Veselí (566 667 236)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. 
Aktuálnost zubní LPS sledujte na www.
nnm.cz. Denně: zubní LPS v Jihlavě, 
www.nemji.cz/zubni-pohotovost, Non-
stop: zubní LPS Úrazová nemocnice 
Brno, Ponávka 6 (545 538 421).

Pátek 15. prosince 
*17.00 KVARTETO – Komedie, opako-

vání.
*19.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 

JEDIŮ – Fantasy, opakování.

Sobota 16. prosince
*14.30 TÁTA JE DOMA 2 - Komedie 

(USA 2017 T 2D). Idylické Vánoce se změ-
ní ve válečnou vřavu… 

*16.30 LOUSKÁČEK - Balet (Rus, 2D). 
Nádherná hudba P. I. Čajkovského, choreo-
grafi e Jurije Grigoroviče a tanečníci Velké-
ho moskevského divadla. Jedním slovem: 
dech beroucí!

*19.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ – Fantasy, opakování.

Neděle 17. prosince
*14.30 MŮJ ŽIVOT CUKETKY - 

Rodinný (Švýc/Fra 2016, ČD 2D). Divác-
ky nejúspěšnější evropský animovaný fi lm 
roku 2016.

*17.00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ – Fantasy, opakování.

Středa 20. prosince
*13.00 Bio senior: VRA ŽDA V ORI-

ENT EXPRESU - Mysteriózní (USA / 
Malta 2017, T 12+ 2D).

*15.30 Bejby kino: ZAHRA DNICTVÍ: 
NÁPADNÍK – Drama (Čes/Slov 2017, 
2D).

Čtvrtek 21. prosince
*17.00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-

GLI! – Rodinná komedie (USA 2017, ČD 
3D). Jumanji si nemůžete jen tak zahrát - 
musíte ji přežít! 

*19.30 Filmový klub: AGNUS DEI - 
Drama (Fran/Pol 2016, T 15+ 2D). Přij-
mout odpovědnost mateřství, nebo opustit 
děti zrozené z hříchu po znásilnění řádo-
vých  sester ruskými osvoboditeli?

Pátek 22. prosince
*17.00 LADÍME 3 - Komedie (USA 

2017, T 2D) Všechny pěvky z Barden Bel-
las jsou zpět a znovu úžasně zpívají cover-
verze těch největších současných hitpa-
rádových tahounů. A ani nepotřebují 
hudební doprovod. 

*19.30 ŠPINDL – Vánoční horská kome-
die (Čes 2017, 2D). Dámská jízda tří sester 
na horách. Sarkastická postava s tváří Anny 
Polívkové a její milostné trable. 

Úterý 26. prosince 
*14.30 FERDINAND - Animovaný 

(USA 2017, ČD 2D). Nejhodnější sudoko-
pytník na světě, i nešikovný popleta. Ferdi-
nand, díky svým rozměrům, občas způsobí 
pořádnou katastrofu… 

*17.00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-
GLI! – Rodinná komedie, opakování ve 
2D.

*19.30 ŠPINDL – Vánoční horská kome-
die, opakování.

Středa 27. prosince 
*14.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ –Pohádka, opa-

kování.
*17.00 SVĚTÁCI – Hudební komedie 

(ČSSR 1969, 2D). Sovák, Libíček, Brod-
ský, Nový, Menšík, Jirásková, Janžurová… 
Retro tip kina Vysočina!

*19.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ – Fantasy, opakování.

Čtvrtek 28. prosince
*14.30 TRHÁK – Hudební komedie 

(ČSSR 1980, 2D). Kultovní komedie dvo-
jice Svěrák - Smoljak a plejáda česko-slo-
venských herců a zpěváků! 

*17.00 ŠPINDL – Vánoční horská kome-
die, opakování.

*19.30 ZTRA CEN V DŽUNGLI - Akč-
ní drama (Aust/Kolum 2017, T 12+ 2D). 
Strhující fi lm podle těžko uvěřitelného sku-

tečného příběhu. Daniel Radcliff e exceluje 
v hl. roli.

Pátek 29. prosince 
*14.30 EARTH: DEN NA ZÁZRA ČNÉ 

PLANETĚ - Dokument (VB 2017, ČD 
2D). Nejambicióznější fi lm o přírodě všech 
dob, s hlasem Ivana Trojana!

*17.00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-
GLI! – Komedie, opakování ve 3D.

*19.30 BORG/MCENROE - Životopis-
ný (Švéd/Dán/Fin 2017, T 2D). Wimble-
don 1980 a legendy tenisu ve sportovním 
životopisném dramatu. 

Sobota 30. prosince 
*14.30 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! - Hudeb-

ní komedie (ČSSR 1977, 2D). Pohádková 
klasika pro malé i velké po mnoha letech v 
kině Vysočina! 

*17.00 ŠPINDL – Vánoční horská kome-
die s A. Polívkovou, opakování.

*19.30 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN - Muzi-
kál (USA 2017, T 2D). Muzikál inspirova-
ný životem P. T. Barnuma. Díky jeho vizio-
nářství a energii vznikl showbyznys…

Pokladna Kina Vysočina: 564 407 559, 
E-vstupenka na www.dkzdar.cz.

Děti přináší Vánoční hvězdičky

18. 1. POSLEDNÍ ARISTOKRA TKA  – 
mimo předplatné / MD 

21. 1. KA RNEVAL S MÍŠOU RŮŽIČ-
KOVOU / DK / E-vstupenka

24. a 25. 1. POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ / 
KM I / MD

29. 1. SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC – mimo 
předplatné / MD / E-vstupenka

Pokladna Domu kultury: Po, Út, St 
(13.00–17.00).



STRANA  23 Pořady / Inzerce ŽN - PROSINEC 2017

Upřímnost je sympatická. Právě na to vsází 
CZC.cz. Nedělají ramena, ve vánoční kampani 
pokorně přiznávají, že jsou na trhu dvojka a mís-
to věšení reklamních bulíků na nos se snaží, aby 
jejich zákazníci okusili kvalitu osobního přístu-
pu. Jak taková snaha vypadá?

V první řadě jsou to služby nabízené na pobočkách 
(ve Žďáru nad Sázavou ji najdete na adrese Náměs-
tí Republiky 75/2), mezi které patří vyzvednutí 
elektroniky zdarma, technická podpora, servis PC, 
oprava notebooků, mobilních telefonů, i konzulta-
ce. Nejste si jistí, jaké zařízení je pro vás nejvhodněj-
ší? Poradí vám buď vyškolený personál na pobočce, 
nebo chatbot Čenda, se kterým si můžete popovídat 
na facebookové stránce CZC.cz. Jeho konverzační 
schopnosti se týkají nejen elektroniky, ale i vtipů a 
existenciálních otázek, které vyplývají na mysl bytos-
ti složené z jedniček a nul.

Dalším bodem GEEKovského snažení je každo-
denní soutěž, trvající až do 22. 12. 2017. Pokud se 
chcete zapojit, není třeba dělat nic zvláštního – stačí 
jen nakoupit, a nechat na sebe usmát štěstí ve sloso-
vání. Výhru zákazníci dostávají v podobě poukazu na 
další nákup, a to přesně v takové hodnotě, za kterou 
nakoupili.

Součástí kampaňové stránky CZC.cz je kromě 
interaktivního rádce také popis soutěžní mechani-
ky, produktový rozcestník a výčet aktuálních výhod, 
které CZC.cz svým zákazníkům nabízí. Mezi ně pat-
ří možnost získat slevu výměnou za staré zařízení v 
rámci programu „Vyměň to“, zmíněný osobní odběr 
na 70 pobočkách po celé ČR zdarma, garance doru-
čení vánočních dárků na vybranou pobočku do 23. 
12. 2017, nebo možnost vracet nerozbalené dárky až 

Doručení elektroniky do Žďáru nad Sázavou zdarma 
a asistující umělá inteligence. I tak vypadá snaha GEEKů

do 12. ledna příštího roku.
Pokud se někdo před Vánoci cítí v obzvláště 

štědrém rozpoložení a chce poznat osobně 41. 
nejvlivnější ženu Česka - dle magazínu Forbes, 
má možnost si zakoupit večeři s Jitkou Dvořá-
kovou, generální ředitelkou CZC.cz. Celých 100 

000 Kč, na které byla tato příležitost naceně-
na, pak CZC.cz věnuje na dobrou věc, konkrét-
ně Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové, který 
pomáhá dětem z dětských domovů v jejich začle-
nění do společnosti. Do tohoto fondu přispívá 
CZC.cz i během dalších akcí.

Z1
2-

cz
c2

M

Sportovní hala Bouchalky
Ne 3. 12. 12.00 a 15.00, Jihlava, H. 

Brod (krajský přebor - junioři)
So 9. 12. 9.00 a 13.00, Červený 

Kostelec (2. liga - ženy)
So 9. 12. 11.00 a 15.00, Hrotovice 

(2. liga - muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
Ne 3. 12. 9.00 a 12.00, Pelhřimov, 

Třebíč (kr. přebor - juniorky)
So 9. 12. 
9.00 a 13.00, Přibyslav (kraj. pře-

bor – kadetky)
11.00 a 15.00, Polná (krajský pře-

bor – ženy)
Ne 10. 12. 9.00, Jihlava, Polná, H. 

Brod (kr. přebor – st. žákyně)
So 16. 12. 9.00 Jihlava, Třebíč 

(kraj. přebor – mladší žákyně)
Ne 17. 12. 10.00 a 12.00, Velké 

Meziříčí (kraj. přebor – žáci)

Volejbal

Basketbal BK Žďár n. S.

Bruslení veřejnosti

Hokej SKLH Žďár n. S.

Hala Bouchalky:
So 2. 12. 18.00 ZR – Krnov, 2. liga 

muži
Ne 3. 12. 10.00 ZR – Šumperk, 2. 

liga muži
Pá 15. 12. 20.30 ZR – Podolí, 2. 

liga muži

Hala 2. ZŠ, Stalingrad:
So 2. 12. 15.00 ZR – Příbor, 2. liga 

ženy
Ne 3. 12. 12.30 ZR – Bruntál, 2. 

liga ženy

Sobota 9. 12. 
9.00 a 11.00 ZR – BŠM Brno, OP 

nejml. minižáci U 11
13.00 a 15.00 ZR – KP Brno, OP 

starší minižákyně U 13
17.00 - ZR „B“ – Šlapanice, OP 1. 

třída muži

Neděle 10. 12.
9.00 a 10.45 ZR – JBC Brno, OP 

starší minižáci U 13
12.30 - ZR „B“ – Žabovřesky, OP 1. 

třída muži

Sobota 16. 12.
9.00, 10.45, 12.30 ZR – JBC Brno, 

Vysočina - turnaj přípravky 
14.15 a 16.00 ZR – Vysočina - OP 

minižáci U 12

Změny začátků utkání vyhrazeny. 
Sledujte místní tisk, či nástěnku v 
hale.

Muži – 2. liga 
St 6. 12. 18.00 ZR - SC Kolín
So 16. 12. 17.30 ZR - HC Lední 

Medvědi Pelhřimov
ZR vs. BK H. Brod (původně 27. 

12.) - přeloženo na 10. 1. 2018.

Extraliga staršího dorostu
Pá 1. 12. 18.45 ZR - Warrior Brno
Pá 8. 12. 18.45 ZR - Piráti Chomu-

tov
Út 12. 12. 17.00 ZR - HC Letňany 

Praha
Ne 17. 12. 17.00 ZR - HC Olo-

mouc 

Tradiční horácké adventní a vánoč-
ní zvyky přibližuje Regionální muze-
um na Tvrzi na své sváteční výstavě 
Když štědrovka zavoní.

„Dozvíte se, co se dělo o svatoon-
dřejské noci, jak probíhal Štědrý den 
od rána až do půlnoci, a jaké zvyky se 
vázaly se svátky Mláďátek, Jana Evan-
gelisty a Tří králů,“ říká historik Sta-
nislav Mikule. 

Opět nebudou chybět praktické 
ukázky štědrovečerní magie, včetně 
odlévání cínu, hádání budoucnos-
ti pomocí hrníčků nebo polínek a 
pouštění skořápek. Šťastnější náv-
štěvníci zahlédnou i zlaté prasátko. 
Výstava začíná v úterý 5. 12. a potrvá 
do  7. 1. 2018.

Vánoční výzdoby se dočká i trvalá 
expozice v Moučkově domě. 

V prvorepublikovém obchodě tak 
najdeme typický adventní sortiment, 
a v měšťanském salónu prostřený 

stůl, betlém a nazdobený stromeček 
s dárky výstavy. „V části připomínající 
někdejší žďárské Muzeum knihy najde-
te i několik knih s vánoční tématikou z 
19. století,“ nabízí historik.  -lko-

Když štědrovka zavoní… 

V MOUČKOVĚ domě najdeme i 
vánočně vyzdobený měšťanský salón.  
 Foto: Kamila Dvořáková.

ELIOD extraliga ml. dorostu 
So 2. 12. 14.45 ZR - HC Dynamo 

Pardubice
Další zápasy budou známy až po 

rozlosování nadstavbové části – sle-
dujte www.hokejzr.cz

Malí hokejisté...
Hledáme malé hokejisty a hoke-

jistky. Tréninky náboru dětí každou 
sobotu a neděli ráno, a ve středu, 
když nehraje „A“ tým domácí zápas. 
Více na www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavi-
ce (i lyžařské), přilba (i cyklistická) 
Veškeré tréninky jsou zdarma, mož-
nost zapůjčení výstroje.

Zimní stadion
 2. 12. 17.15-18.45
 3. 12. 15.30-17.00
10. 12. 17.00-18.30
16. 12. 12.45-14.15
17. 12. 17.00-18.30
23. 12. 14.00-15.30
24. 12. 10.30-12.00
25. 12.  9.00-10.30; 15.00-16.30
26. 12.  9.00-10:30; 15.00-16.30
27. 12. 18.00-19.30 
28. 12. 14.15-15.45
30. 12. 18.15-19.45
31. 12. 12.30-14.00
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JEZTE ČESKY!
Připravili jsme pro Vás širokou nabídku kvalitních českých potravin z vlastních sadů a farem. 

Konečně mají možnost nákupu i ti, kteří preferují kvalitní a české potraviny. 

A to za velmi příznivé ceny!

KVALITNÍ MASO
A UZENINY

ZELENINOVÉ 
A OVOCNÉ ŠŤÁVY

MLÉKO A MLÉČNÉ 
VÝROBKY

ZELENINOVÉ 
SALÁTY

 KVALITNÍ 
MORAVSKÁ VÍNA

Více informací a kompletní přehled prodejen naleznete na www.agrorynek.cz 

nebo na www.facebook.com/prodejnyRynek

Prodejna Žďár nad Sázavou
Adresa: Horní 32

Prodejní doba:  Po–Pá 7:30–17:30; So 7:30–11:00

E-mail: zdar@agrorynek.cz, Tel. +420 725 956 099

Rynek.indd   1 10.11.2017   10:29:50
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