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Na radnici
se vrátí dva

místostarostové
Na personálním obsazení devíti-

členné rady města se již shodli zástup-
ci nedávno vytvořené čtyřkoalice. 

Za klub Ždár-Živé město budou v 
radě Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil 
a Zdeněk Kulhánek, za ANO 2011 
Ludmila Řezníčková a Radek Zlesák, 
za KDU-ČSL Josef Klement a Roma-
na Bělohlávková a za ODS Jaroslav 
Ptáček a Jan Mokříš.

Na rozdíl od některých měst, kde 
se bude počet uvolněných členů ZM 
rovnat počtu stran koalice, ve Žďáře 
vyhrál model tří uvolněných, tedy sta-
rosty a dvou místostarostů. 

Dle čtyřkoalice jde o optimální vari-
antu pro řízení města. Za cíl si dává 
posílení výkonného týmu radnice, 
zejména z důvodu rostoucí agendy a 
nároků na samosprávu města velikos-
ti Žďáru, a také na kvalitu. 

Na starostu města koalice navrhuje 
Martina Mrkose, a na pozici místosta-
rostů Ludmilu Řezníčkovou a Josefa 
Klementa.

Tak by dle čtyřkoalice mělo dojít 
k rozložení zátěže a navýšení výko-
nu. Úředníci se budou moci věno-
vat jen záležitostem, které jim pří-
sluší. To by mělo přinést zrychlení, 
a realizaci rozvojových projektů, vět-
ší soustředění na výkon příspěvko-
vých organizací a prosazování zájmů 
města u ministerstev a kraje. „Zvýšení 
pracovního výkonu ve prospěch obyva-
tel deklaruje koalice jako jednu ze svých 
priorit,“ dodává za tým čtyřkoalice 
Martin Mrkos. O návrhu rozhodne 
ustavující zastupitelstvo v pátek 2. lis-
topadu. 

Model dvou místostarostů si již 
žďárská radnice vyzkoušela v před-
minulém volebním období, kdy po 
boku starostky Dagmar Zvěřinové 
(ČSSD) stáli místostarostové Jaro-
mír Brychta (ODS) a Ladislav Bár-
ta (TOP 09). Pro roky 2014 – 2018 
ale nebyl model opakován, a jediným 
místostarostou byl Josef Klement 
(KDU-ČSL). -lko-

V neděli 28. října ve Žďáře 
vrcholily oslavy stého výročí 
vyhlášení samostatného česko-
slovenského státu. I přes dešti-
vé počasí se dostavila spousta 
Žďáráků, v davech se třepotaly 
praporky v národních barvách. 
� Lenka Kopčáková

Někteří lidé měli na klopě tri-
koloru, nebo rudé máky - sym-
bol válečných veteránů. Trikolo-
ru měly namalovanou na tvářích i 
některé děti v průvodu.

Sotva v kostele sv. Prokopa skon-
čila slavnostní mše za náš národ, 
slavnostní průvod se již řadil. A 
stál vskutku za podívanou. První 
šli uniformovaní vlajkonoši: dob-
rovolný hasič nesl českou státní 

vlajku, s ním držel krok oldskaut s 
praporem města. Za nimi šli stráž-
níci MP s historickým znakem 
města Žďáru.

Následovali Sokoli, a další vlajko-
noši s prapory svých spolků. Z his-
torické hasičské stříkačky mával 
davům malý Floriánek, symbol 
dobrovolných hasičů…V průvodu 
hrdě kráčeli policisté, hasiči, spor-
tovci, turisté a řada dalších žďár-
ských organizací. Škoda, že nepří-
jemný déšť nedovolil folklorním  
spolkům obléci kroje. Alespoň tedy 
zapěly Masarykovy oblíbené písně. 

U busty prvního českosloven-
ského prezidenta přiblížil histo-
rik Regionálního muzea města 
(RMM) Stanislav Mikule uběhlých 
sto let v kontextu s myšlenkami 
Tomáše Garigue Masaryka. (Něk-

teré uvádíme na str. 5). Představi-
telé radnice Zdeněk Navrátil, Josef 
Klement a zástupci klubů zastupi-
telstva uctili památku TGM a pad-
lých legionářů. Pak se průvod pře-
sunul do Sadovy ulice, kde uctil 
památku u pomníku Obětí 1. sv. 
války.

V centrálním parku pak zástup-
ci radnice a host ze Zámku Žďár 
Constantin Kinský zasadili Strom 
svobody. Na pomoc pozvali při-
hlížející děti, které si oslavu sta let 
republiky budou pamatovat i za 
padesát let… Mladé lipce i všem 
Žďárákům požehnali faráři Řím-
skokatolické církve a Církve čes-
koslovenské husitské. Než se lidé 
rozešli, zapěli si celou verzi Česko-
slovenské hymny: Kde domov můj 
a Nad Tatrou sa blýska. 

Průvod Žďáráků oslavil republiku
SLAVNOSTNÍ průvod završil v neděli 28. října žďárské oslavy 100. výročí vzniku ČSR.  Foto: Lenka Kopčáková



STRANA 2 Aktuality ŽN - LISTOPAD 2018

V rámci projektu Smart City 
nedávno město představilo svoji 
„stáj“ elektromobility. Zde již sto-
jí dvě elektrokola pro referenty, co 
vyrážejí do nepřístupného terénu, a 
nově i elektromultikára pro pracov-
ní skupinu tzv. malých technických 
služeb. 

„Multikára uveze jednu tunu a má 
sklopku, takže si sami můžeme odvést 

materiál a smetky po čištění města na 
sběrný dvůr nebo do bioplynky,“ říká 
Miloslav Kovařík, vedoucí skupiny 
veřejně prospěšných prací. 

Nabití náklaďáčku trvá do druhé-
ho dne, a má dojezd 74 km, což by se 

opakovaným nabíjením baterie mělo 
ještě vylepšit. Jezdí naprosto potichu, 
jen při couvání musí povinně pískat. 

„Při sjezdu z kopce má vůz funk-
ci samodobíjení, takže energii jenom 
nečerpáme. Máme i naftové topení, v 
zimě si multikárou budeme přivážet do 
ulic posypový materiál. Např. sůl pro 
ruční sypání schodů,“ vysvětluje Milo-
slav Kovařík. -lko- 

Elektrostáj města se rozrostla

Nové žďárské zastupitelstvo pro 
volební období 2018-2022 má 27 
mandátů. Představujeme jej dle počtů 
získaných mandátů pro politické stra-
ny a koalice; u jednotlivých členů ZM 
uvádíme počet získaných hlasů, navr-
hující stranu i politickou příslušnost. 

ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO - 5 mandátů
Mrkos Martin Ing. ACCA (34 let) 

STAN; STAN (1.722 hl.)
Navrátil Zdeněk Mgr. (42 let) 

STAN; BEZPP (1.709) 
Kulhánek Zdeněk PhDr. (61 let)

STAN; BEZPP (1.550) 
Bílková Beáta MUDr. (52 let) 

STAN; BEZPP (1.459)
Klusáčková Karolína Ing. (30 let)

STAN; BEZPP (1.403) 

ČSSD - 4 mandáty
Novotný Vladimír Ing. (52 let)

ČSSD; ČSSD (1.510 hl.)
Zrůst Michal Hubert MSc., MBA 

(46 let) ČSSD; BEZPP (1.378 hl.) 
Zvěřinová Dagmar Ing. (64 hl.) 
ČSSD; ČSSD (1.368 hl.)

Herold Karel Mgr. (69 let) ČSSD; 
BEZPP (1.109 hl.)

KDU-ČSL - 4 mandáty
Klement Josef Ing. (47 let) KDU-

ČSL; BEZPP (1.936 hl.)
 Bělohlávková Romana MUDr. (53 

let) KDU-ČSL; BEZPP (1.551 hl.)
Dvořák Rostislav (61 let) KDU-

ČSL; KDU-ČSL (1.426 hl.)
Vintr Zbyněk Mgr. (39 let) KDU-

ČSL; BEZPP (1.169 hl.)

ANO 2011 - 4 mandáty
Zlesák Radek Ing. (35 let) ANO; 

ANO (1.513 hl.)
Řezníčková Ludmila Mgr. (53 let) 

ANO; ANO (1.458 hl.)
Forst Vlastimil Ing.(62 let) ANO; 

ANO (1.272 hl.) 
Šuhaj Miroslav Ing. (53 let) ANO; 

BEZPP (1.230 hl.) 

Změna 2018 - 4 mandáty
Brychta Jaromír Mgr. (60 let)NK; 

BEZPP (1.569 hl.) 
Havlík Jan Ing. MPA (53 let) NK; 

BEZPP (1.377 hl.) 
Straka Luboš Mgr.(61 let) NK; 

BEZPP (1.246 hl.)
Brychtová Miloslava PaedDr. (55 

let) NK; BEZPP (1.107 hl.) 

ODS - 3 mandáty
Ptáček Jaroslav PaedDr. (58 let) 

ODS; ODS (1.439 hl.)
Černý Radek MUDr. (45 let) ODS; 

ODS (1.222 hl.)
Mokříš Jan MUDr. (47 let) ODS; 

ODS (1.211 hl)

Koalice KSČM a SPOZ - 2 man.
Stoček Petr Ing. 53 KSČM KSČM 

(908 hl) 
Trávník Bohumil (69 let) SPOZ; 

SPOZ 816

Koal. TOP 09 a Svobodní - 1 man.
Jirman Miloš JUDr. (55 let), navr-

hující strana TOP 09, politická přísluš-
nost TOP 09 (741 hlasů).

Nejstaršímu zastupiteli Petru Stoč-
kovi je 73 let a nejmladší zastupitelce 
Karolíně Klusáčkové je 30 let. 

V zastupitelstvu nově pracuje pět žen 
a 22 mužů.

Řada členů byla zvolena opakovaně, 
nebo již v ZM pracovali v minulosti. 
Nováčky jsou Beáta Bílková (Žďár- 
ŽM), Miroslav Šuhaj (Ano 2011), 
Miloslava Brychtová (Změna 2018) a 
Zbyněk Vintr (KDU-ČSL)…) Usta-
vující zastupitelstvo se sejde v pátek
 2. 11. v 15 hodin. -lko-

Kdo zasedne v novém zastupitelstvu

ElEktroMultikáru má nově 
v užívání pracovní skupina při úklidu 
města. Foto: Lenka Kopčáková
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Současné koalici se postavil ve 
volbách dlouholetý tajemník MěÚ 
Jan Havlík, lídr nové koalice Změ-
na 2018.

Vznikem mandátu mu však vznik-
la tzv. neslučitelnost s funkcí. Úřed-
níci státní správy totiž nemohou 
zároveň zastávat politickou funkci. 
Toho si byl úředník jistě vědom. 

Jak vysvětluje dosluhující staros-
ta Zdeněk Navrátil, zákon situaci 
řeší tak, že od ustavujícího zastupi-
telstva začne běžet třídenní lhůta, 
v níž musí úředník, který má neslu-
čitelný mandát, učinit právní úkon. 
Buď rezignuje na svůj post, nebo se 
vzdá mandátu, aby neslučitelnost 
pominula. 

V případě tajemníka jde o rezig-
naci, u jiných státních úředníků za-
čne běžet dvouměsíční výpověď. 

„My jsme pana tajemníka informo-
vali, že mu vznikla tato neslučitel-
nost s funkcí, a on nám sdělil, že se do 
ustavujícího zastupitelstva rozhodne, 
jak se svým mandátem naloží,“ řekl 
starosta.

Co by nastalo, kdyby se Jan Havlík 
vzdal mandátu a chtěl zůstat tajemní-
kem MěÚ, starosta Navrátil nechtěl 
předjímat. „Je velmi těžké najít důvěru 
ve chvíli, kdy v posledních třech měsí-
cích jinak fungoval jako tajemník úřa-
du, a jinak se choval jako osoba Jan 
Havlík, která ostře kritizuje stávající 
vedení,“ uvedl starosta. 

Jak Jan Havlík sdělil ŽN, z funkce 
tajemníka odchází (viz jeho vyjád-
ření). -lko-

Tajemníkovi vznikla neslučitelnost, odchází

…Nastoupivší koalice ŽĎÁR – ži-
vé město, KDU-ČSL, ANO a ODS 
ve volební kampani negovala vše a 
všechny. Někteří dokonce zapomněli 
a neuvědomili si, že negují svoji před-
chozí práci v zastupitelstvu.

Nedůvěru k tajemníkovi MěÚ a 
úřadu nepřekonali ani v následují-
cích čtyřech letech, kdy byli na rad-
nici. Důsledek byl drtivý a smutný. 
Ze zaměstnanců MěÚ se v atmosfé-
ře nedůvěry stali demotivovaní „ali-
bisté“, z opatrnosti čekající na jasné 
pokyny a zadání, která nepřicházela. 

Byl jsem stále častěji konfronto-
ván s různými podezřeními a úko-
lován zbytečnými úkoly, jejichž 
splnění mnohdy nebylo ani vyhod-
noceno. Neměly tedy jiný smysl než 
mě zaměstnat, abych „nezlobil.“

Nedůvěra byla na začátku hledání 
opory a spojenců nového vedení, kte-
ré vyústilo ve vytváření nových pra-
covních míst pro „spřízněné duše“ 
- koordinátorů pro všechno. Úřad, 
rozdělený hradbou koordinátorů a 

nedůvěry, začal stagnovat. Zaměst-
nanci ztrácejí smysl tvůrčí práce pro 
sebe a město.

Volby 2018 byly příležitostí pro 
změnu a narovnání pokřivených a 
neupřímných vztahů, nápravu chyb-
ných rozhodnutí a návratu k tvůr-
čí práci pro město a jeho obyvatele. 
Představa dalších čtyř let práce bez 
důvěry a smyslu byla impulsem pro 
moje rozhodnutí odejít, vznik Změ-
ny 2018 a moji kandidaturu v komu-
nálních volbách. 

Rozdělení zastupitelských mandátů 
a osobní sympatie k jedněm a antipa-
tie k jiným, byly klíčem pro sestave-

ní staronové koalice. Velmi si vážím 
důvěry, kterou voliči Změně 2018 
dali, s pokorou přijmu zastupitelský 
mandát a budu se snažit v zastupitel-
ské lavici využít získaných zkušeností 
a aktivně bránit a navrhovat efektivní 
a smysluplná řešení. 

Koalice bude mít další čtyři roky 
k naplnění nesplněných slibů a pro 
nápravu názorových kotrmelců. 
Život půjde dál, a budoucnost ukáže, 
jak úspěšně se zhostíme nových rolí a 
co dobrého uděláme pro naše město. 
To zhodnotí v roce 2022 opět voliči.

Svoji práci jsem vždycky dělal napl-
no, nebudoval si žádná zadní vrát-
ka, a až si trochu odpočinu a doženu 
osobní resty, tak si najdu novou prá-
ci. Která mi bude dávat smysl a bude 
mít vedení, kde spolupráce a důvěra 
nebudou jen přetvářkou. 

 Jan Havlík,
  zastupitel města

Jan Havlík: Vadí mi atmosféra nedůvěry

Stavební akce
� Nafukovací tenisová hala by již 

od půlky listopadu mohla sloužit v před-
časném užívání. Na tenisových kurtech 
je již položena antuka, a o posledním říj-
novém víkendu měla proběhnout mon-
táž haly. Takže tenis se bude hrát již přes 
zimu. Budova pro sociální zázemí fotba-
lu a tenisu již vyrostla do druhého patra, 
a práce na objektu šaten pokračují.  -lko-

Tajemník Městského úřadu ve Žďáře 
n. S. Jan Havlík odchází. Úřad řídil 
od roku 1997, kdy nahradil svého 
zesnulého předchůdce Aloise Sobolu. 
V mezidobí, od února do června 1997, 
vedla dočasně úřad tajemníka pově-
řená Anna Krištofová, jinak vedoucí 
financí MěÚ. 

Jan Havlík, absolvent VŠ báňské, a 
do léta 1997 vedoucí výroby v podniku 
Diamo-Geam Dolní Rožínka, byl do 
úřadu tajemníka jmenován radou měs-
ta Žďáru n. S. dne 2. 6. 1997…

Jak Jan Havlík pro ŽN vysvětluje, 
politická změna na radnici po volbách 
2014 byla začátkem konce jeho jedna-
dvaceti let ve funkci tajemníka MěÚ… 
 -lko-
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Žďár má za sebou oslavy 100. jubi-
lea republiky, které vrcholily v týdnu 
od 20. do 28. října 2018.

Lidé se k oslavě připojovali vyvěše-
ním státní vlajky. Někde se v oknech 
objevily české praporky, jinde vlály 
velké státní vlajky. S vlaječkami na 
vozech jezdila i žďárská MHD.

� Vysazovaly se i památné stromy. 
Kromě žďárského Stromu svobo-
dy v centrálním parku již roste nová 
Lípa století před Biskupským gym-
náziem a Jubilejní lípa srdčitá přiby-
la na II. nádvoří zámku, coby nosi-
telka poselství vzniku naší státnosti 
příštím generacím. 

� První zážitkovou akcí byl 20. 
10. Muzejní večer v režii Regionální-
ho muzea. Přišlo téměř 600 lidí.

Aktéři nejdříve sehráli scénu náv-
štěvy prezidenta Osvoboditele v létě 
1928, poté se návštěvníci na jednot-
livých zastaveních seznámili s živo-
tem za první republiky a s některý-
mi myšlenkami TGM… Již za tmy 
se lampiónový průvod vydal po sto-
pách míst, spojených s vyhlášením 
samostatnosti ve Městě Žďáře roku 
1918.

� V knihovně proběhla přednáška 
významného scénáristy a historika 
Pavla Kosatíka na téma České stole-
tí. Velmi zajímavé povídání si přišlo 
poslechnout přes 70 lidí. „Hlavním 
tématem byly okolnosti vzniku repub-
liky a nový film Hovory s TGM, ke 
kterému napsal Pavel Kosatík scénář,“ 
ohlíží se knihovnice Dana Licková. 

� Na Staré radnici lidé vyslech-
li pořad Hovory v mlčení aneb Dia-
log o lásce, demokracii a humanitě, 
s ředitelem Ústavu pro studium tota-
litních režimů. Hudebně literární 
představení bylo inspirované dílem 
Karla Čapka Hovory s T. G. Masa-
rykem.

� V divadle Žďárský divadelní 
spolek sehrál divadelní hru Hymna. 
Jak vzpomíná režisér Martin Blaží-
ček, pro toto slavnostní představení 
herci speciálně nacvičili celou čes-
kou hymnu. Ta ve hře nikdy neza-
zní celá, v čemž je právě pointa hry. 
„Po herecké děkovačce jsme naši hym-
nu zazpívali celou, a přidali se k nám 
i diváci v hledišti. Myslím, že toto byl 
jeden z nejsilnějších momentů neděl-
ního představení,“ říká režisér. Her-
ci i diváci v té chvíli pocítili hlubší 
význam hymny, coby součásti naší 

historie a národní identity.
� V  kině Vysočina se po celé 

čtvrteční odpoledne promítal prů-
řez československou filmovou tvor-
bou od 60. let 20. století. Diváci kro-
mě dokumentů a pohádek zhlédli i 
smímky světového režiséra Miloše 
Formana i oblíbené autorské dvojice 
Svěrák–Smoljak.

� Zaujal i projekt Svojí cestou 
- inspirativní prezentace lidí, kteří 
svými životními příběhy vstupují do 
veřejného prostoru. 

� Díla českých a slovenských auto-
rů představili při svém koncertě 23. 
10. v divadle žáci ZUŠ F. Drdly. Jak 
říká učitel hudby František Dvořák, 
mezi nejsilnější momenty slavnost-
ního koncertu patřilo zcela zaplněné 
hlediště a společný zpěv naší hymny, 
mnozí diváci drželi menší vlajky.

„Pěkné výkony našich žáků pod 
vedením jejich učitelů. Důstojným a 
umělecky přesvědčivým vyvrcholením 
bylo provedení kompozice Špalíček od 
Bohuslava Martinů, v podání žáků a 
pedagogů hudebního a tanečního obo-
ru,“ ohlíží se František Dvořák

� V atriu Staré radnice Žďáráky 
zaujala výstava historických fotogra-
fií města, spojených s firmou ŽĎAS. 
K vidění byla i videoprezentace z 
oslav Proletí 100letí Kraje Vysočina.

� Až do 11. 11. je v Galerii Staré 
radnice výstava 100 let státnosti na 
poštovních známkách. Našli jsme tu 
i slavnou poštovní známku Masaryk 

dětem, vytvořenou dle snímku ze 
17. 6. 1928, kdy prezident při náv-
štěvě Žďáru zvedl do náručí krojo-
vané děvčátko, tehdy tříletou Evičku 
Haňkovou.

� Očekávaná balónová pošta však 
musela být pro nepřízeň počasí zru-
šena. Sobotní večer Sokolovna ožila 
tradiční taneční veselicí á la první 
republika. Účinkoval národopisný 
taneční soubor Studánka, Horácká 
muzika a svigový orchestr Tatabend.

� Oslavy ve Žďáře v neděli 28. 10. 
večer završil společný koncert pěvec-
kého sboru Svatopluk a jeho hosta, 
Cantus Bratislava.  -lko-

Na výsTavě „100 let státnosti na 
poštovních známkách“, byla i speciál-
ní poštovní přepážka, kde nám dopisy 
označili příležitostním razítkem .

 Foto: Lenka Kopčáková

Jak Žďár slavil jubileum republiky

sTejNá žďársKá scéna, ale o sto 
let později… Foto:Radim Chlubna

DosPělí se při Muzejní noci dobře bavili, děti uchvátil lampionový průvod.
 Foto:Radim Chlubna

žáci ZUŠ F. Drdly bravurně předvedli kompozici Špalíček od Bohuslava Marti-
nů.  Foto: archiv ZUŠ

žďárŠTí divadelníci při slavnostním uvedení Hymny více zpívali, a diváci 
s nimi.  Foto: archiv DS Žďár n. S. 

PŘi sáZeNí sTroMU  svoBoDY  přidaly ruku k dílu i děti.  Na snímku vle-
vo host akce,  constantin Kinský. Foto: Lenka Kopčáková
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Před sto lety vznikl první státní 
útvar, který byl zcela samostatný, 
svébytný, demokratický, řízený svý-
mi občany, který, krom jiného, popr-
vé v našich dějinách přiznal volební 
právo ženám… 

To mj. uvedl při oslavách jubilea 
republiky dne 28. 10. 2018 histo-
rik RMM Stanislav Mikule. Některé 
jeho zajímavé postřehy a Masaryko-
vy myšlenky nyní předáváme i čtená-
řům ŽN: 

Jak Mikule vyčíslil, za samostatný 
stát, nezávislý na Rakousku-Uher-
sku, nasadilo ve Velké válce vlastní 
život celkem 145.614 Čechoslová-
ků. To 42.404 Čechoslováků v ame-
rické armádě, 1.102 v britské, 1.365 
v srbské, a dále 9.957 legionářů fran-
couzských, 19.476 italských a 71.310 
ruských armád… Legionářů padlo 
5.152, z toho 4.112 v Rusku, 630 ve 
Francii a 410 v Itálii…Z Města Žďá-
ru se do svých domovů již nikdy 
nevrátili ruští legionáři Josef Stra-
ka, Eduard Pohanka, Josef Ferenc a 
Josef Eichler…

…občané v nový stát vkládali své 

naděje na lepší budoucnost. Rok 
uplynul, a bídu a hlad se nepodařilo 
odstranit… Lidí se zmocnilo rozča-
rování. Když se situace zlepšila, pro-
pukla hospodářská krize… Přesto 
ale většina národa měla samostatný 
stát trvale zapsaný ve svém srdci a 
říkala mu „naše republika“…

…Karel Čapek se ve svých Hovo-
rech s TGM prezidenta Osvobodi-
tele otázal: „Nemá obyčejný a slušný 
občan pravdu, když se k politickým 
věcem obrací zády?“ Prezident odpo-
věděl: „Nemá pravdu. Má povin-
nost pracovat k nápravě – pracovat, 
nejen mluvit! Mělo by se míň mluvit a 
víc dělat. Nikde na světě neslyšíte lidi 
tolik reptat a stěžovat si, jako u nás“ A 
dodal: „Lhostejnost je horší než nevě-
domost… Bez vzájemného pochope-
ní, bez tolerance není svobody,“ řekl 
Masaryk a přiznal, že toleranci se 
nenaučil hned, že to trvalo, ale pra-
coval na sobě a naučil se chápat 
názory a postoje druhých… 

„To kdybychom uměli, žilo by se nám 
bezesporu lépe,“ uzavřel historik Sta-
nislav Mikule.  -lko-

Demokracie, a od roku 1918 
poprvé volební právo ženám

Výstavu o osudech naší republiky, vytvořenou historikem a učitelem Mar-
tinou Šikulou, viděli během podzimu návštěvníci žďárské knihovny, a nyní 
výstava putuje po základních školách. Při oslavách republiky ji hostila ZŠ 
Palachova.  -lko-

OkeNNí výzdoba ZŠ Palachova během putovní výstavy s názvem „8 nejen osu-
dové“. Foto: Lenka Kopčáková

Osmičky nejen osudové

Sekničku svých prababiček a pra-
dědečků mají nově žáci ve své jídel-
ně na ZŠ Palachova.

Výstavka vznikala ke stoletému 
výročí vzniku Československa a je 
ukázkou, jak se žilo v Čechách a na 
Moravě před 100 lety. Děti tak vidí, 
jak lidé dříve svítili, vařili, prali, oblé-
kali se, a např. i topili…

Najdeme tu starý nábytek a dobo-
vé předměty, které sbírali rodiče, 
učitelé a další zaměstnanci školy. 
Třeba takový zouvák, máselnici, pet-
rolejovou lampu, valchu, kolovrátek 
či školní tabulku… Na kachlových 
kamnech stojí pekáč buchet od paní 
kuchařek…

Výstavu připravily Jana Dvořáko-
vá, Věra Křesťanová a Alena Kulhán-
ková s dětmi ze svých tříd a školní 

družiny. Šikovní žáci vytvořili obráz-
ky svatých, ty dříve nemohly na stě-
ně chybět…

„expozici s dobovým vybavením 
mohou učitelé využít ve výuce, a my ji 
využijeme ke kvízu pro děti,“ říká pro 
ŽN učitelka Jana Dvořáková. 

Jak dodává vychovatelka Alena 
Kulhánková, celoroční výstava bude 
procházet obměnami dle obdo-
bí (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, 
Masopust, Máje…)aby dětem při-
blížila české lidové tradice a zvyky. 

 -lko-

Na BudOváNí sekničky prababiček 
ve škole se podíleli i sami žáci.

 Foto: Lenka Kopčáková
  a Alena Kulhánková

Seknička s vůní dávných časů

V době oslav stého výročí ČSR 
Žďár hostil delegaci z partnerské-
ho města Chust. Protože v minulos-
ti byl Chust součástí Podkarpatské 
Rusi, má kus prvorepublikových 
dějin společných se Žďárem. 

Zástupci tamní radnice a skupi-
na 11 dětí se svými učiteli přijeli do 
Žďáru 24. 10., a zdrželi se čtyři dny. 
Účastnili se pořadů k jubileu repub-
liky a prohlédli si žďárské památky. 

Pedagogové se velmi zajímali o výu-
ku českého jazyka, kterou chce měs-
to Chust zavést ve své škole. Spolu se 
žáky navštívili na žďárských školách 
výuku českého jazyka, a pedagogové 
se živě zajímali o možnosti financo-
vání a řízení ve školství. 

Protože chustské děti byly i členy 
tamního folklorního souboru, před-
vedly vrstevníkům tamní lidové zpě-
vy a tance.  -lko-

žáci z partnerského města chust sklidili se svým národopisným vystupením 
zasloužený aplaus. atmosféra ve foyer ZŠ Švermova. Foto: Jaroslav Ptáček

Chustské děti zajímala čeština

ZáSTuPci města uctili památku prezidenta Osvoboditele a padlých žďáráků v 
1. sv. válce.  Foto: Lenka Kopčáková
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Vyšší odborná škola zdravotnická

- Vyšší odborná škola zdravotnická 

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

 pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
  
 LABORATORNÍ ASISTENT

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

 DIPLOMOVANÝ  
 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvali�kační kurzy kosmetiky:

 KOSMETIČKA
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

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

Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

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

j11-soštD

Podzimní Festival vzdělávání se po 
roce vrací do Žďáru. Letošní 23. roč-
ník této prezentační výstavy vzdělá-
vacích možností a pracovního uplat-
nění proběhne ve čtvrtek 8. listopadu 
v Domě kultury.

Po celý den, od 8 do 17 hodin, se 
bude o přízeň studentů ucházet na 

osm desítek středních škol, odborných 
učilišť a vyšších forem vzdělání z celé 
ČR. 

Žďárský Festival vzdělávání bude 
slavnostně zahájen úderem deváté 
hodiny. Vstup je bezplatný, a Festival je 
otevřen všem zájemcům o informace 
ke vzdělávání, možnostem pracovního 

Festival vzdělávání ukáže možnosti

Čtvrtou příčku v republikovém 
� nále v přespolním běhu vybojova-
ly v Hradci Králové čtyři žákyně ze 
žďárské Základní školy Švermova.

Závod se konal ve čtvrtek 18. 10. 
v tamním areálu Stříbrného rybníka 
a žďárské družstvo ve složení Káťa 
Mičková (9.C), Markéta Košetic-
ká (9. B), Peťa Musílková (9. B) a 

Markéta Škarková (9. A) se zúčast-
nilo, coby vítěz, krajského kola.

„Na rovinaté, písčité trati se naše hol-
ky neztratily, a v celkovém pořadí obsa-
dily nádherné 4. místo z celkových 15 
družstev a 90 závodnic z celé ČR. Byla 
to skvělá reprezentace školy i města,“ 
oceňuje jejich trenér a učitel Milan 
Prokop.  -lko-

ČTVEŘICE „deváťaček“ze ZŠ Švermova reprezentovala nedávno svoji školu i 
město. Foto: archiv ZŠ Švermova

Těsně pod stupni vítězů

uplatnění a sebepoznání.
Přehlídku po mnoho let organizuje 

městská organizace Kultura Žďár. „Fes-
tival již tradičně oslovuje především žáky 
7. až 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o svém 
budoucím povolání. Odpovídající studi-
um by jim mělo pomoci se k vytoužené 
metě přiblížit,“ uvádí ředitelka p. o. Kul-
tura Žďár  Marcela Lorencová.  Dodá-
vá, že i letos je prezentace bohatá, a 
ve Žďáře se představí i některé školy 
nové.

Spolu se školami přichází se svou 
nabídkou i žďárské podniky. Jejich 
stánky zájemci o budoucí zaměstnání 
najdou přehledně seřazené na jevišti 
hlavního sálu. 

„Žáci ZŠ, ale i zájemci o dodatečné stu-
dium, mají z čeho vybírat. Školy se pre-
zentují nejen dle svého hlavního zaměře-
ní, ale v posledních letech se snaží budoucí 
studenty oslovit i doprovodným progra-
mem, který vychází z jejich zájmových 
možností,“ vysvětluje Lorencová. 

Z ohlasu účastníků vyplývá, že žďár-
ský Festival vzdělávání patří k nej-
větším v republice. Pestrost nabídky 
podporují nejen školy tradiční (gym-
názia, průmyslové školy, akademie a 
pod), ale i menšinové obory (platné-
ři, myslivci, design …). Návštěvník si 
tak, podle pořadatelů, může být jist, že 
dostane požadované informace ve vel-
mi kvalitním rozsahu. 

„Všem žákům přejeme, aby měli šťast-
nou ruku při výběru svého oboru, a ško-
lám, aby měli šikovné a poctivé studenty,“ 
vzkazuje Marcela Lorencová. -lko-

Čtvrtek 8. listopadu,
8.00–17.00
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Žďárští studenti gastronomie 
Darius Výlet, Jana Strašilová a Eliš-
ka Tomanová se účastní 6. roční-
ku celostátní soutěže Svačina roku. 
Úkolem mladých kuchařek a kucha-
řů je vymyslet moderní školní svači-
nu s využitím tuňákových výrobků 
Rio Mare.   

O titul letos bojuje rekordní počet 
škol i studentů. Na nejlepší čekají 

ceny v hodnotě 20 tis. Kč a tuňákové 
produkty  za 25 tis. Kč. 

Do hlasování je zapojena i veřej-
nost.  V odborné porotě  zasednou 
kuchařské osobnosti: V. Picka, J. Král 
a V. Stuparič. Finále soutěže proběh-
ne v pražském gastronomickém stu-
diu Chefparade, a moderovat jej 
bude Markéta Hrubešová. -lko-

Se Svačinou roku se letos pokusí prosadit žďárští studenti Darius výlet, Jana 
Strašilová a eliška Tomanová. Foto: archiv školy

Studenti soutěží o titul Svačina roku
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Byl prvním porevolučním 
tajemníkem Městského úřadu 
ve Žďáru nad Sázavou. Zrovna 
v době, kdy se v kotli českých 
dějin tavila nová společnost…
� Lenka Kopčáková

II. díl
Dnes se znovu vracíme ke vzpo-

mínkám Stanislava Kopala, který, 
coby mladý ekonom, zažil bouřlivý 
rok 1968 a období normalizace. Za 
podpis „Dvou tisíc slov“ byl pro-
puštěn ze Žďasu a pod Potravinami 
Brno se účastnil budování obchodní 
sítě na Žďársku.

Po sametové revoluci byl akté-
rem demonstrace proti chronickým 
odkladům vybudování obchvatu 
města a byl jmenován prvním tajem-
níkem Městského úřadu ve Žďáře. 

V 1. díle jsme jej opustili ve chvíli,. 
kdy si úřad v době chatrné legislativy 
hledal vlastní cestu a začal nabírat dech.

Jsme tedy v prvním volebním 
období let 1990 – 1994...

Starosta čelil obvinění 
Jak Stanislav Kopal říká, lidé teh-

dy vstupovali do komunální politi-
ky plni elánu a dobrých předsevzetí. 
Ale ta prý často narážela na založení 
některých zastupitelů už krátce po 
volbách. 

„To když vítězná ODS při schůzce 
se zástupci opozice zjistila, že nepro-
tlačí svého nominanta na post staros-
ty. Až teprve šestý v pořadí prošel Ota 
Žurek, člen OF. Starostu trpěla ODS 
od počátku se skřípěním zubů,“ říká 
pamětník. 

Žurek vstoupil do ODS; ale v roce 
1992 z ní byl vyloučen pro obvinění 
ze spolupráce s STB. Bránil se soud-
ní cestou. 

„Takové soudní spory se mi z prin-
cipu osobně jeví jako podivné, když se 
výrok o vině či nevině opírá o svědec-
tví samotných příslušníků STB,“ míní 
Kopal s odstupem času. Následovalo 
prý vláčení starosty tiskem. 

„Zastupitelé opakovaně hlasova-
li o Žurkově odvolání. Starostu ale 
podržela opozice, a nejspíš i část koali-
ce, takže zůstal. Otto Žurek se ale čas-
to ocital ve složité situaci, kdy se musel 
více opírat o opozici, než o vlastní stra-
nu,“ dodává Kopal. Kauza prý výraz-

ně odváděla radě a zastupitelstvu 
energii potřebnou k efektivní prá-
ci… „Doba se mění, a dnes nepotřebu-
je lustrační osvědčení ani premiér,“ při-
pomíná Stanislav Kopal.

Lidsky vyhrocené období
Vztahy ve žďárském zastupitelstvu 

vůbec byly, podle něho, v prvním 
volebním období vyhrocené. Něk-
teré dosavadní dobré praktiky byly 
nyní, se stigmatem „totalitní“, nepři-
jatelné.

V tom politicky i lidsky „rozhá-
raném“ období si prý „nesedli“ ani 
představitelé radnice s přednostou 
Okresního úřadu. Korektní vztahy 
obou institucí dle svých slov držel 
právě tajemník Kopal. „Myslím, že 
to bylo pro oba úřady užitečné,“ je 
dodnes přesvědčen. Společně se 
např. připravoval návrh zápisu žďár-
ské Zelené hory do světového sezna-
mu UNESCO.

Starostové ze Žďárska také při 
okresních shromážděních nepřijí-
mali Žďár coby centrum se zvlášt-
ním nadšením. Byl to zkrátka boj o 
peníze rozdělované okresem…

Vznik průmyslové zóny
V letech 1990-1994 se také radni-

ce obávala, zda vydrží nejhlavnější 
žďárský zaměstnavatel - Žďas. Začal 
totiž boom privatizace. Proto se veš-
kerá pozornost vrhla na budování 
průmyslové zóny a shánění zahranič-
ních investorů. Jako první postavily 

ve Žďáře své fabriky firmy z Kanady 
a Německa.

A co bylo největší chybou té doby? 
Dle Stanislava Kopala zrušení Tech-
nických služeb města. „To dnes, jako 
tenkrát, považuji za největší chybu - a 
nejsem sám,“ říká bývalý tajemník. 
Výhodou TSM bylo, že měly město 
tzv. ohmatané a přelévaly pracovní-
ky, jak bylo zrovna potřeba. „O pri-
vatizaci TSM projevili zájem vedou-
cí jednotlivých středisek, a měli velkou 
podporu místostarosty... Rozhodlo 
zastupitelstvo,“ připomíná Kopal. 

Myšlence Vysočiny věřil
Prvních deset let, než byl v roce 

2000 zřízen Jihlavský kraj, patřilo 
Žďársko pod Jihomoravský kraj. 

„V souvislosti s reformou veřejné sprá-
vy jsem byl, shodou okolností, v odbor-
né komisi. Koncepce Vysočiny jako 
kraje mně byla sympatická. Ale pocho-
pitelně, zvyk je železná košile. Zde byly 
letité vazby na Brno,“ říká Kopal. 

Najednou měla být centrem Jihla-
va. Ale to, že byla jen největším měs-
tem v zamýšleném kraji, jí nezaručo-
valo kvalitu výkonu krajského řízení. 
Kopal vnímal i rozdíly ve starostech 
a mentalitě lidí z okrajových končin 
Pelhřimovska či Havlíčkobrodska. 
Tam již vlastně skoro není Vysoči-
na… 

„Aby kraj fungoval, musí si přiznat 
určité společné priority. Cítil jsem, že 
bude velký problém jej nějak spojit,“ 
říká. Jak se ukázalo, obavy byly na 
místě... 

Vox populi – hlas lidu… 
V roce 1994 se Stanislav Kopal 

rozhodl odejít z funkce tajemníka. 
Nechtěl prý být spojován s vývojem 
privatizace bytového fondu. „Podle 
mě bylo extrémem úmysl prodat domy 
bez pozemku pod nimi,“ uvádí.

A tak ekonom ve svých 51 letech 
kandidoval do městského zastupitel-
stva, a zde pracoval až do roku 2002. 
„Vždy jsem byl levicově orientova-
ný. Prvně za Stranu zelených, pak za 
ČSSD,“ vysvětluje dnešní penzista. 

Na otázku, jak se dívá na dnešní 
jiskření mezi tajemníkem a vedením 
města, říká, že i on, coby tajemník, 
zažil leccos. 

Když třeba navrhoval úpravu jed-
nacího řádu zastupitelstva, aby se 
během projednávání mohli občané 

vyjadřovat přímo ke své kauze, a ne 
čekat až na konec. 

„Na můj návrh tehdy jistí zastupite-
lé odpověděli, že jsou zvolení občany a 
představují tak vox populi – hlas lidu,“ 
vybavuje si. Zanedlouho parlament 
schválil právě tuto změnu jednacího 
řádu zastupitelstev obcí.

A čeho Stanislav Kopal lituje, že 
se nepodařilo? Třeba, že krátce po 
revoluci někteří funkcionáři měs-
ta zablokovali myšlenku na vlastní 
zdroj vody pro Žďár. A tak odebírá-
me vodu z jiného systému, ovšem za 
jednu z nejvyšších cen v republice… 

„Existovala velice fundovaná studie s 
analýzou, která dokazovala, že zdroje 
vody, včetně Staviště, budou pro potře-
bu města stačit. Studií z ústavu zamě-
řeného na problematiku hospodaření 
s vodou operoval starosta Žurek,“ při-
pomíná bývalý ředitel úřadu. 

Šlo prý o velmi nadějnou možnost 
pro Žďár. Ale vodohospodářské zaří-
zení se najednou začalo nevratně 
likvidovat… Je možné, že ze strany 
jisté osoby, kterou bývalý tajemník 
nechce jmenovat, šlo o lobing. 

Jsem suchý, i když prší
Na penzi se Stanislav Kopal pustil 

do psaní, a příběhy pepří nadsázkou 
a ironií. „Cvičím si tak mozek, abych 
nezblbnul,“ směje se. 

Kopalův první titul „Jsem suchý, 
i když prší“, zaznamenal úspěch již 
při autorském čtení. Snad i proto, že 
je laděn do komediální roviny.  „Děj 
začíná vznikem Československé repub-
liky a končí rokem 1945. Fiktivní měs-
to, které ovšem někde existuje, a příbě-
hy lidí, které se také už někde staly…“ 
naznačuje autor. 

Nyní čeká na signál od vydavatele, 
až knihu zařadí do edičního plánu. 
Mezitím již pracuje na dalším pro-
jektu. Týká se imaginární instituce 
kolem roku 1975. „Ukazuji, co se teh-
dy mohlo na pracovišti dít. Třeba bylo 
možné, aby se zaměstnankyně zavřela 
ve skříni a prospala půl dne,“ naznaču-
je autor. A ze Žďáru se také prý něco 
najde, ovšem dobře ukryté…

„Psaní vzniklo jako moje potřeba. 
Není ovšem v rodině mnoho vítáno, 
protože mi zabírá dost času. Ale když 
chytnu slinu, musím honem k počíta-
či,“ přiznává při našem loučení Sta-
nislav Kopal. 

Šéfoval prvnímu městskému úřadu

STANiSlAV KOPAl, první porevo-
luční tajemník MěÚ 
 Foto: Lenka Kopčáková

Ke stému výročí vzniku Československa děti ze školní družiny ZŠ Palachova kolektivně ztvárnily obrazy čtyř pražských míst, kde se odehrávaly zásadní 
události  české historie. Poznáte o které budovy jde? Zda jste tipovali správně, na to se podívejte na str. 22. -red-

Poznáte místa z naší historie?



REZERVACE MÍST V RESTAURACI: 606 700 717 nebo 733 747 001
www.balonovyhotel.cz 

Balónový hotel a pivovar Radešín Vás zve na
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Svatomartinské hody

Jedinečný klub plný výhod spojující odměny 
z nákupů v síti  kamenných lékáren Pilulka 
a internetových nákupů 
na www.pilulka.cz.

Výhody členství 
v Pilulka Klubu

www.pilulka.cz/aplikace 

TATO AKCE PLATÍ POUZE 
PRO LÉKÁRNU:
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
591 01 Havlíčkovo nám. 287/46
tel.: 566 629 312
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Výhody členství Výhody členství 

Homeopatie, 
tkáňové soli 
a přípravky 

z bylin
-PORADÍME

�  Přírodní nosní sprej s obsahem 
100% mořské vody. 

�  Uvolní ucpaný nos při rýmě 
a nachlazení.

�  Čistí a zvlhčuje nosní sliznici, 
přirozeně regeneruje.

�  Urychluje úlevu od symptomů rýmy.
�  Bezpečný pro každodenní použití. 
Zdravotnický prostředek.

�  Kombinovaný přípravek - vápník, hořčík, zinek + vitamin D*.
�  Pro děti od 12 let a dospělé.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Caltrate Plus je lék 
k vnitřnímu užití. *Caltrate® Plus obsahuje vápník, 
vitamin D, hořčík, zinek, měď, mangan a bor.
Expirace leden 2019.

PHYSIOMER® HYPERTONIC
20 ml

CALTRATE® PLUS
30 potahovaných tablet

56 Kč
- 50 %

 112 Kč

75 Kč
- 50 %

 150 KčOmezený počet prodeje 1 ks na osobu.

Tato akce platí do vyprodání zasob.  

Předvánoční příloha
STRANA 9

Kdo chce o druhém listopadovém 
víkendu přijít k husí pečínce bez 
práce, může se ve dnech 9. až 11. lis-
topadu rozjet do Balonového hotelu 
v Radešíně, na tamní Svatomartin-
skou slavnost.

Zde dostaneme jak žádanou husí 
pečínku, tak i rovnou celé svatomar-
tinské menu. Vyplatí se nám však 
rezervace místa v restauraci, protože 
počet porcí je omezen.

Pochutnat si můžeme na domá-
cí paštice, podávané s domácím sla-
dovým chlebem, který si tu sami 
pečou, dále na husím kaldounu, čili 
sváteční polévce. Vrcholem menu 
bude pečené husí stehno s dýňovým 
či hlávkovým zelím a bramboro-
vé šišky. Závěrečnou sladkou tečku 
představuje jablečný štrůdl s vanil-
kovým krémem.

 (Pokračování na str. 11)

Letošní sv. Martin v Balonovém hotelu
Husí pečínka z Radešína

Markéta Červinková pro čtenáře ŽN přidává recept na posvícenskou husí 
pečínku od šéfkuchařky Balonového hotelu Marcely Červenkové. Pečínku 
uvádíme ve variantě husích stehen, praktičtějších k podávání.

Potřebujeme: čtyři husí stehna; kmín, sůl, pepř a vepřové sádlo.
Postup: husí stehna osolíme, opepříme a posypeme kmínem, a necháme 

přes noc uležet v chladnu. Poté vložíme do pekáče a zčásti zalijeme sádlem, a 
zvolna pečeme pět hodin.

Po této době stehna přendáme do čistého pekáče a vrátíme zpět do trouby, 
k dopečení a zezlátnutí.
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

VÍCE INFORMACÍ NA  
OPTIKLATAL.CZ/SOUTEZ

Staré české přísloví říká, že o sva-
tém Martině husa nejpěkněji zpí-
vá…

Svátek sv. Martina 11. listopadu 
má v české tradiční kuchyni své pev-
né místo a patří k nejoblíbenějším 
svátkům roku. 

To zejména pro vůni pomalu pro-
pékané husičky se zelím a knedlíky, 
také pro chuť mladého vína a slad-
kost martinských rohlíků, či podkov 
plněných ořechy a mákem…

Svátek sv. Martina přibližuje obdo-
bí adventu a těšení se na Vánoce. 
Nejznámější legenda přibližuje sv. 
Martina jako římského vojáka, který 
se s chudákem rozdělil o svůj plášť. 
Později se stal biskupem v Tours.

Sv. Martin je vyobrazován na 
bílém koni, s čímž je v lidovém 
pojetí spojena řada lidových pra-
nostik. V životě našich předků právě 
tento den končívala čeledi sjednaná 
služba, a uzavíraly se smlouvy nové. 
Konávaly se výroční trhy a martin-
ská posvícení. Při oslavách se naši 
předci rádi smáli, a na „martínky“ si 
ze sebe vzájemně utahovali a tropili 
šprýmy.

A proč je husa spojována právě se 
sv. Martinem? Jedna pověst praví, že 
když měl být sv. Martin jmenován 
biskupem, pro svoji skromnost se 
před poctou ukryl do husince. Jenže 
husy ho prozradily kejháním. Další 
legenda říká, že husy svojí hlučnos-
tí neustále přerušovaly Martinovo 
kázání. Za trest tak pykají na svato-
martinské tabuli.

Důvod husí pečínky v tomto obdo-
bí je však racionálnější. Hospodá-
ři před zimou zabíjeli vykrmenou 
drůbež, která nebyla vhodná pro 
chov, a tak se nevyplácelo ji živit…

Tak nebo tak, bez husí pečínky by 
to na svatého Martina prostě nešlo. 
Dle zkušeností generací hospody-
něk spočívá tajemství šťavnatos-
ti této pochoutky v pomalé přípra-
vě. Někde husu pekou i celou noc. 
Trouba přitom musí být zahřátá 
max. na 100 stupňů. A aby se přede-
šlo vysoušení husího masa, má být 
bohatě potřeno, a nejlépe ponořené 
v sádle. 

Redakční tip:
� Na Chebsku ke svatomartinské 

huse podávají dušené červené zelí, 
které na talíři ještě přelijí rosolem 
z brusinek. Chutná to báječně. 

� Na Pardubicku připravují nadý-
chané bramborové knedlíky, do 
nichž se pro vylehčení přidává ope-
čená houska. 

Tři rohlíky nakrájené na kostičky 
opečeme na másle dozlatova. Oba-
líme ve směsi 8 dkg hrubé mouky a 
8 dkg. br. škrobu. Půl kg vařených, 
vychladlých brambor nastrouháme 
najemno, osolíme a smícháme s vej-
cem. Pak spojíme s první částí. 

Vytvarujeme dvě stejné šišky, a 
ty vložíme do vroucí osolené vody. 
Vaříme 15 - 20 minut (vyplavou). 
Uvařené knedlíky po vyjmutí propí-
cháme špejlí, aby odešla pára. Krá-
jíme je po babičkovsku pevnou nití 
na kolečka a podáváme.  -lko-

Kdy husa nejpěkněji zpívá…
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lyžařský set
    na sezónu

Půjčte si

od 1.490,-

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ

‘

(Dokončení ze str. 9)
„K tomuto menu budeme podávat v 

pátek a v sobotu mladá vína. V neděli se 
můžete těšit na tradiční svatomartinská 
vína letošního ročníku, která přiveze Mar-
tin na bílém koni 11. 11. v 11:11,“ nabí-
zí Markéta Červinková z Balonového 
hotelu Radešín. Zkrátka v tomto hote-
lu s vlastním pivovarem nepřijdou ani 
milovníci zlatého moku.

V tombole je let balonem 
Jak se přehoupne sv. Martin, letošní 

plesová sezóna začíná.
Plesovou sezónu ve Žďáře zahájí již 2. 

společenský a trochu myslivecký ples v 
Domě kultury.

Balonový hotel Radešín je opět spon-
zorem jedné z hlavních cen v tombole. 

Vyhrát lze let balonem pro dvě osoby, 
s víkendovým pobytem v Balonovém 
hotelu.

Ples se koná 24. listopadu, a moderuje 
jej opět Aleš Háma. Účinkují Hamleti, 
Kvatro a revival Kroky Michala Davida.

Soutěž o vstupenky:
První čtyři nejrychlejší čtenáři ŽN, 

kteří odpoví správně na dvě soutěž-
ní otázky, získají od pořadatelů volné 
vstupenky pro dvě osoby na ples

Soutěžní otázky:
1) Co v myslivecké latině znamená 
      výraz „halali“?
2) Co to je poslední leč?
Své odpovědi posílejte pouze na e-

mailovou adresu:
 Standa.Cisar@seznam.cz
 (pi-z11-10h)

Letošní sv. Martin...
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Kulturní a hudební centrum, nám. 
Republiky 11

So 3. 11. 20.30 - Hrabě Monte Cra-
zy & P.K.

Ne 4. 11. 18.00 - Střídavá péče: 
Improshow pro Ponorku

Út 6. 11.; st 7.11. a čt 8. 11., vždy 
19.00 - Chytrý kvíz: Liga

So 10. 11. 21.00 - 16. narozeniny 
Batyskafu: Vasilův Rubáš & další

Ne 11. 11. 18.00 - Bohoslužba v 
Batyskafu

Pá 16. 11. 20.00 - Tři Punkáči Tan-
kují Pogo TOUR

So 17. 11. 21.00 - Gregy párty
Pá 23. 11. 20.00 - Charitativní 

večer pro Popálky
So 24. 11. 21.00 - Nylon Jail
Pá 30. 11. 19.30 - SuperCharada 

První: Tabula Rasa

Klub Batyskaf

Regionální muzeum

Žďár za první republiky
Už jen do 18. 11. můžeme na 

Tvrzi vidět výstavu Svoboda!, 
s podtitulem Žďár za první repub-
liky. A stojí za návštěvu.

Připravili ji pracovníci Regionál-
ního muzea města s pomocí žďár-
ských patriotů. Výstava přibližuje 
život v obou Žďárech, zejména v 
období první republiky. 

Dozvíme se, co nového přinesla 
změna zřízení zdejšímu obyvatel-
stvu. Jak se rozvíjel spolkový život, 
které podniky ve Žďáře vznikly, 
a jak to třeba bylo se mzdami a 
nárokem na dovolenou… 

Jak uvádí historik Stanislav Miku-
le, těšit se můžeme i na perličky 
ze života více či méně známých 
osobností. K vidění jsou i dosud 
nevystavované předměty, často 
zapůjčené soukromými vlastníky. 
Třeba kulma, mechanický gramo-
fon, funkční aparatura na elektro-
léčbu, stahovačka, necky, v nichž 
se koupal tatínek bývalého staros-
ty Jaromíra Brychty, oblečení čet-
níka, sokolky a slečny s tehdy ide-
ální postavou, také promítačka a 
fotoaparáty Viléma Frendla… 

„Výstava není zaměřena na fakta 
o republice, ale na podobu života - 
jak se lidově říká ,jak to chodilo´,“ 
naznačuje Mikule. Výstavu nad-
šenci z Regionálního muzea pečli-
vě připravovali.

Nemůže tak chybět ani prezen-
tace o návštěvě prezidenta T. G. 
Masaryka ve Žďáře v roce 1928. 
„Byla to v dějinách města druhá 
návštěva osoby hlavy státu od dob 
Jiříka z Poděbrad,“ připomíná his-
torik. Výstava je otevřena denně, 
mimo pondělí. Pro školy je připra-
ven znalostní test, který si ale klid-
ně může vyzkoušet kdokoliv. 

„Za pomoc děkujeme dědicům 
fotografa Viléma Frendla, rodinám 
Omesových, Sedlákových, Brych-
tových, Domesových, Švomových, 
Svobodových, Friebových a novo-
městskému Horáckému muzeu,“ 
vzkazuje za kolegy z muzea Stani-
slav Mikule. 

A ještě jeden tip na závěr: začát-
kem prosince se v Moučkově 
domě uskuteční přednáška Milana 
Mynáře o možnostech českoslo-
venské obrany v roce 1938. 

 -lko-

Babí léto je to tam, a nastává sych-
ravý listopad. Ještě že v lidové tradici 
přináší řadu povyražení. 

Tím prvním je svátek sv. Martina 
11. 11. Říkalo se, že svatý Martin 
přijíždí na bílém koni, a děti čeka-
ly, zda přinese sněhovou nadílku. 
Dospělí se zase těšili na kateřinské 
posvícení s tancovačkou. Kolem sv. 
Kateřiny, 25. 11., se totiž konávaly 
poslední zábavy před nadcházejícím 
adventem.

Svatomartinská tradice vychází 
z legendy o římském vojákovi, kte-
rý se s chudákem rozdělil o plášť. Je 
tedy o lásce k bližnímu…Svátek sv. 
Martina také znamená přelom hos-
podářského roku. Z trouby voněla 
husí pečínka a z mísy martinské roh-
líky či podkovy.

Pro vinaře je 11. listopad svátkem 
nové sklizně. Pokud se totiž mladé 
svatomartinské víno povedlo, zna-
mená to, že bude kvalitní celý roč-
ník. Láhve se otevírají přesně 11. 11. 
v 11 hodin.

Svatomartinský den mívali naši 
předci spojený i s jarmarkem.

Tradice se vrací, a i letos na mno-
ha místech Česka vyjde svatomar-
tinský průvod. Na Vysočině nava-
zuje na dávnou tradici, popsanou 
v lidových pověstech z Jihlavska. 
Není divu, že v krajské Jihlavě bývá 
tato podívaná nejhonosnější. Letos 
průvod vyjde 11. 11. v 17 hodin od 
brány Matky Boží směrem k jihlav-
skému  na náměstí. Děti opět budou 
chytat čokoládové zlaťáky, které roz-
hazuje sv. Martin jedoucí na bělou-
ši. Akci provází  jarmark a ohňostroj. 
Ve stejný den se v Třebíči koná slav-
nost Otevření Svatomartinských vín, 
a i zde přijede úderem 17. hodiny sv. 
Martin. 

A jak to máme se svatomartinskou 
tradicí na Žďársku? To zjišťovaly 
ŽN.

U nás ve Žďáře zatím sama radni-
ce o zavedení svatomartinské tradice 
neuvažuje. Pokud ale iniciativa vyjde 
od oběanů, radnice se, dle starosty 
Zdeňka Navrátila, vynasnaží pomo-
ci. „Třeba letos v únoru byl ve Žďáře 
poprvé masopust. Ve chvíli, kdy se akce 
stává tradicí, město může technicky i 
finančně pomoci, např. přes grantový 
program,“ uvádí Navrátil.

Dramatizaci a výtvarnému zpraco-
vání svatomartinské legendy se ve 
Žďáře věnuje Mateřská škola Pastel-
ka na Santiniho ulici. Např. loni na 
večerní rodinnou slavnost se světél-
ky přijel sv. Martin z nedaleké jízdár-
ny. Děti si odnášely čokoládové pod-
kovy pro štěstí.

Nové Veselí drží hody
Např. v Novém Veselí se budou 

Svatomartinské slavnosti konat již 
čtvrtým rokem.

Podle vedoucí učitelky z MŠ Moni-
ky Kovalské to byla původně akce 
pro rodiče s dětmi, ale rozrostla se ve 
velkou slavnost lidí z Nového Veselí i 
spádových obcí. 

Ještě před vlastním svátkem sv. 
Martina běží ve škole tvořivé a spor-
tovní aktivity. Děvčátka v babiččině 

kuchyňce např. derou peří a učí se 
péci rohlíčky, kluci vyrábějí koníky. 
Rodiny přináší starší oblečení a hrač-
ky pro Diakonii Broumov. Vždyť sv. 
Martin se také o šaty rozdělil… 

Při vlastní slavnosti kočár s koněm 
vozí rodinky…sousedé přináší drob-
né pohoštění na svatomartinskou 
hostinu. Vedle tradičních podkov a 
rohlíčků voní i domácí chléb, škvar-
ková pomazánka či guláš. Na zahřá-
tí je připraven horký nealko punč, 
„svatomartinské víno“- nápoj z čer-
vené řepy a čaj. 

„Loni také náš divadelní soubor 
ztvárnil svatomartinskou legendu. 
Martin pak přijel kolem 16. hodiny. 
Průvodu požehnal monsignore Peňáz, 
farář z farnosti Nové Veselí a Bohda-
lov,“ ohlíží se učitelka.

Průvod projde celým městysem, 
lidé zpívají martinské a lidové písně. 
Ve škole pak vypuknou martinské 
hody. Lidé si popovídají, hoří mar-
tinská vatra, děti si hladí koníka…

„Letos slavnosti vycházejí na neděli 
11. 11. a proběhnou v podobném scé-
náři jako loni. Začátek je kolem 15. 
hodiny,“ informuje Monika Koval-
ská. 

Sázava: za sv. Martinem taju-
plným lesem…

V obci Sázava se na novodo-
bou martinskou tradici těší již šes-
tým rokem. Jak vzpomíná Tomáš 
Čechovský, původně šlo o nápad 

uspořádat pro děti, své i sousedů, 
procházku večerním lesem s lucer-
ničkami, které si předtím děti s rodi-
či vlastními silami vyrobí…Dle 
scénáře průvod na konci lesního 
pochodu narazí na žebráka, s nímž 
se děti podělí o vlastnoručně upe-
čené rohlíčky. Ty také nabídnou sva-
tému Martinovi, který k nim přicvá-
lá na bílém koni a žebráka obdaruje 
svým pláštěm… 

„Ze skupiny nadšenců se postupně 
konstituoval spolek Naše Sázava. Své 
aktivity neustále rozšiřujeme,“ říká 
Tomáš Čechovský. Čtenáře ŽN zve 
do Sázavy na letošní Vítání sv. Mar-
tina a Martinský pochod. Akce se 
koná hned ve dvou dnech. 

V sobotu 10. 11. budou v místním 
KD od 17 hodin děti s rodiči péct 
rohlíčky a vyrábět lucerničky.

„V neděli 11. 11. je v 16 hodin sraz 
účastníků na hřišti ve Štenici v Sázavě. 
Odtud vyjde průvod s lucerničkami za 
svatým Martinem. Půjde se setmělým, 
tajuplným lesem,“ naznačuje pořada-
tel.

V sousedním Novém Městě na 
Moravě asi letos svatomartinská 
oslava nebude. V minulých letech 
ji organizovalo Horácké muzeum a 
místní školky. Tradice zatím neožila 
ani v námi oslovených obcích v oko-
lí Žďáru. Máte snad jiné zkušenos-
ti, nebo vzpomínky z dětství na 
dodržování tradice o sv. Martinu na 
Žďársku? Napište nám.  -lko-

Svatomartinská tradice
v posledních ožívá i na Žďársku

V SáZaVě je dějištěm svátku tajuplný les. Foto: Naše Sázava

SVaTOMarTiNSkýM průvodem ožije celý městys. Foto: archiv Nové Veselí 
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montáž zdarma

+ 2 doplňky za 1 Kč!

Exkluzivní
zimní zahrady

montáž zdarma
PVC okna

a dveře:
AL okna a dveře:

„Slunce v domě“

izolované i neizolované

tradice vlastní výroby26 let

Krásky s nadýchaným kulovitým květenstvím patří do čeledi hortenzio-
vitých, a na světě jich roste přes 70 druhů. Jejich okázalá květenství krásně 
dekorují i po usušení. 

U nás v  Čechách se daří odolným opadavým druhům venkovních horten-
zií. Nyní je čas ochránit naše hortenzie před mrazem. Nejlépe, když na ně 
pořádně nakopčíme listí, a keř listím i prosypeme. Pak hortenzie ještě pře-
kryjeme chvojím. 

Kryt odstraníme až kolem Velikonoc. Rostliny obrazí v květnu.  -lko-

Podzimní věnec z obyčejného lis-
tí, sušených travin a hortenzií má svůj 
nenápadný půvab.

 Foto: Lenka Kopčáková

Jak uložit hortenzie k zimnímu spánku

Napsali nám

Hortenzie se letos vydařily
Se snímky nádherně rozkvetlých 

hortenzií navštívila naši redakci Jiři-
na Nejedlá, a se čtenáři Žďárských 
novin se chce podělit o letošní krásu 
hortenzií z její zahrady. Bohatě kvetly, 
i přes letošní velmi nepříznivé léto… 
Více již sama pisatelka: 

I na Vysočině lze hortenzie úspěš-
ně pěstovat, aniž bychom používa-
li nějaké zvláštní prostředky kvůli 
dosažení modré či fialové barvy…
Ostatně na internetu snadno nalezne-
me  postupy, rady, zkrátka vše kolem 
péče o hortenzie. 

A jak to u nás začalo? To prozradím 
úplně přesně. V létě 1999 jsme s rodi-
nou cestovali po jihozápadní Evropě.  
Projeli jsme tenkrát kus SRN, Fran-
cie, Španělska a Portugalska….A jed-
nu noc jsme spali v „hortenziovém“ 

hotýlku, na dohled od Mont Saint 
Michel v Normandii. Výzdobu exte-
riéru a interiéru tvořily samé horten-
zie… 

Ačkoliv zde ani v Bretani nejsou 

hortenzie původní, daří se jim všu-
de. V zahradách, u plotů, na pobřeží 
Atlatického oceánu i u silnic… Zcela 
mě okouzlily, takže po návratu domů 
jsem se pokusila o pěstování horten-
zií u nás. 

Nějaké jsem koupila v tržnici a 
zahradnictví, jiné přivezla z východ-
ních Čech od rodné chalupy, dal-
ší rostliny se mi podařilo vypěstovat 
z vrcholových řízků… Takže postu-

pem času rostlo na naší zahradě 
kolem deseti keřů a keříků z výhonů. 

Díky příhodnému přezimování 
nasadily všechny keře na naší zahrád-
ce slibné pupeny, a pak bujné olistění. 

 Květy během normálního léta až do 
podzimu mění barvy. Nakonec zeze-
lenají. Vybarvené hortenzie se dají 
dobře sušit, a pak nás doma až do dal-
šího jara mohou těšit v rozmanitých 
aranžích.  Jiřina Nejedlá

TakTo krásně letos kvetly hortenzie 
na Žďársku, v zahrádce Jiřiny nejedlé. 

 Foto: archiv J. N.
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Existuje řada lidových přísloví  o 
řemeslech, profesích či lidských vzta-
zích. Je zajímavé, jak tato moudra i po 
stovkách let stále platí. 

Že si honem nevzpomenete? Tak tře-
ba, že ševcova žena a kovářova koby-
la chodí bosy… Manželky některých 
řemeslníků by mohly vyprávět, jak se 
doma nemohou dočkat opravy… 

Několik lidových přísloví, ale i citá-
tů známých osobností na stejné téma 
přinášíme pro pobavení. Mnohdy jsou 
docela trefné…  

O řemeslech:
Bez práce nejsou koláče.
Cvik dělá mistra.
Dvakrát měř, jednou řež.
I mistr tesař se někdy utne.
Práce kvapná, málo platná.
Práce šlechtí člověka.
Ševče, drž se svého kopyta.
Devatero řemesel – desátá bída.

O vztazích a vlastnostech:
Důvěřuj, ale prověřuj.
Každá slepice hrabe pod sebe, nikdy 

ne od sebe.
Co je dovoleno pánovi, není dovole-

no kmánovi.
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
Co jsi z úst vypustil, ani párem koní 

nedostaneš zpět.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Dobré slovo i železná vrata otvírá.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nech-

ce, hledá důvody
Čím výše vystoupíš, tím hlouběji 

padáš.
Iniciativní blbec, holé neštěstí.

I kdybys vedl osla do Paříže, komoň z 
něho nebude.

Prázdný sud nejvíce duní 
Když dub padne, kdekdo třísky sbírá.
Pomocnou ruku najdeš nejspíše na 

konci své paže

Citáty slavných o řemeslech:
� „Z řemesla se lze pozvednout k umě-

ní. Z fušování nikdy.“ —
 Johann Wolfgang von Goethe, 

německý spisovatel (1749 – 1832)

� „Ohavné řemeslo = nemít žádnou 
práci.“ — Nicolas Boileau-Despraux, 
francouzský básník a kritik (1636 – 
1711)

� „Bůh mi odpustí, je to ostatně jeho 
řemeslo.“ — Heinrich Heine, německý 
spisovatel (1797 – 1856)

� „Člověk přišel na svět proto, aby tady 
byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží 
náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen 
vůl mu v tom brání.“ — Jan Werich, 
český herec, dramatik a spisovatel 
(1905 – 1980)

� „Úspěch v životě? To je vlastně rovni-
ce: A = X + Y + Z. 

X znamená práce a Y fair play. A co 
Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“ — 
Albert Einstein, německo-americký 
fyzik, autor teorie relativity (1879 – 
1955).

� „Práce je to, co nikdo nechce dělat.“ 
— Tomáš Garrigue Masaryk, první 
čsl. prezident (1850 – 1937)

 -lko-

Přísloví a citáty o řemeslech
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Zaměstnání
STRANA 17

Přibyslav si většinou spoju-
jeme s Pribináčkem a Herme-
línem. Také máme povědomí 
o nedaleké Žižkově mohyle 
a zdejším centru hasičského 
hnutí na zámku. Málokdo ale 
ví, že Přibyslav je i centrem 
kominického řemesla.
� Lenka Kopčáková

V Přibyslavi najdeme i redakci 
Kominického věstníku. Tento spol-
kový časopis byl založen v roce 1903 
a s jistými přestávkami vychází rov-
ných 115 let.

Kronikář města Přibyslavi Ivo Hav-
lík je zároveň šéfredaktorem toho-
to magazínu. Jak pro ŽN vysvětluje, 
v Přibyslavi zasedá i Rada Společen-
stva kominíků ČR. Naposledy se 
tak stalo v polovině září, ještě před 
začátkem vymetací sezóny. Zúčast-
nili se jí cechmistři ze všech českých 
a moravských krajů. Vysočinu zastu-
poval znalec černého řemesla a kraj-
ský cechmistr Jan Leksa ze Žďáru 
nad Sázavou. 

„Hlavní body přibyslavského jedná-
ní směřovaly k zahájení letošní topné 
sezóny. Kominíci chtějí dostát svým 
pracovním povinnostem,“ ohlíží se Ivo 
Havlík.

Prezident Společenstva kominí-

ků ČR Ing. Jaroslav Schön, který je i 
členem předsednictva Hospodářské 
komory ČR, mj. zdůraznil, že jed-
ním z nejdůležitějších prvků profes-
ních životů kominíků je jejich vlast-
ní odborná úroveň. „Přibyslav se tak 
stává centrem celoživotního vzdělává-
ní kominíků a revizních techniků spa-
linových cest,“ uvádí. Školení budou 
většinou dvoudenní a pro nejbližší 
období je jich v plánu deset. 

Kominíci už dávno
jen nevymetají

Kominíci už dávno jen nevymetají 
komíny. Svůj záběr rozšířili o navr-
hování, výstavbu, revize a kolauda-
ce spalinových cest, nebo o měření 
spalin u malých zdrojů znečistění 
ovzduší a poradenskou činnost. Prá-
ce mají zkrátka pořád až nad hlavu.

Každoročně však musí konstatovat, 
že lidé zapomínají na povinnost roč-
ní kontroly spalinových cest kominí-
kem. Nebo kontroly v domácnostech 
odkládají až na začátek podzimu. Pak 
může být problémem, když kominík 
objeví nějakou závadu, jejíž oprava 
se nemusí stihnout do začátku topné 
sezóny. 

„Zákon umožňuje lidem, pokud jsou 
toho schopni, aby si čištění provedli 
sami. Jednou do roka ale musí nechat 

spalinové cesty překontrolovat opráv-
něnému kominíkovi,“ zdůrazňuje náš 
průvodce Ivo Havlík. Jinak hrozí 
vlastníkovi domu pokuta až 10 tisíc 
korun, a v případě firem a podnikate-
lů může být až desetinásobně vyšší.

Otravy a komínové požáry 
Jak vyplývá z hasičských statistik, 

lidé stále údržbu komína podceňu-
jí. Během minulé topné sezóny tak 
v Česku vzplála zbytečně asi tisícov-
ka požárů. 

Příčiny jsou stále stejné: technické 
závady, špatné konstrukce komínů 
a zanedbání péče o spalinové cesty. 
Nejčastěji ovšem hoří přímo v komí-
ně, kvůli vznícení nevyčištěných a 

usazených sazí. Špatně průchod-
ný komín představuje i riziko otra-
vy oxidem uhelnatým a jinými toxi-
ny. Když nejsou správně odváděny 
vzhůru, hromadí se v prostoru.

Své o tom ví Ing. František Jiřík, 
soudní znalec v oboru spalinových 
cest. „Jen za letošní rok jsem posuzo-
val téměř deset přiotrávení nebo otrav 
oxidem uhelnatým, některé otravy byly 
smrtelné,“ řekl nedávno v Přibyslavi.

„V ČR máme stále problémy s provo-
zováním dosluhujících spotřebičů na 
plynná paliva v provedení B, tedy spo-
třebičů s atmosférickým hořákem na 
zemní plyn a s přerušovačem tahu,“ 
dodává.  (Pokračování na str. 18)

České kominické centrum je v Přibyslavi

Stavovskou hrdost dávají kominíci příležitostně najevo slavnostní uni-
formou v barvě sazí. Sako zdobí saténové detaily, zlaté knoflíky a odznaky 
kominické živnosti. Jasným znakem je vybírací lopatka na levém rameni. Zla-
té prýmky na rukávech označují funkce. Cechmistr má jeden prýmek, prezi-
dent SKČR má prýmky tři…

Zatímco v západní Evropě, ale i v Polsku nosí kominíci do společnosti vyso-
ký černý cylindr, čeští kominíci mají bílé čepice se znakem své cechovní orga-
nizace. 

Nikdy se nepere pracovní kominická kombinéza z dyftýnu. Jen se vždy 
řádně od sazí vypráší. To kvůli koženým chráničům na loktech a ramenou. 
Než se kombinéza celá rozedere, vydrží asi rok…  (Pokračování na str. 18)

Muži s tváří od sazí
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Muži s tváří od sazí(Dokončení ze str. 17)

Pozor na nájezdníky
Jak také na sněmu zaznělo, seriózní 

a řádně vyškolení kominíci se pořád 
potýkají s tzv. nájezdníky, kteří kři-
žují republiku a za inkasované pení-
ze vystavují nepodložené potvrzení o 
provedené kontrole spalinových cest. 

„Většinou přijedou pouze jednou, a více-
krát se už neobjeví.

A to je důvod, proč by lidé měli znát 
svého kvalifikovaného kominíka, jinak 
chtě nechtě podporují podvodníky a ris-
kují, že jejich dům vyhoří,“ upozorňuje 
šéfredaktor Kominického věstníku Ivo 
Havlík. A věřte, že falešná potvrzení 
neuznávají při požáru ani pojišťovny. 

Seznam kvalifikovaných členů Spo-
lečenstva kominíků ČR najdeme na 
serveru www.skcr.cz (rubrika Hledáte 
svého kominíka?).

(Dokončení ze str. 17)
Kominík - ohrožený druh?
Před asi třiceti lety se zdálo, že samot-

né kominíky opustilo štěstí. To v sou-
vislosti s přechodem na plynná paliva, 
a také s novelou živnostenského záko-
na v roce 2004, která zničila tehdej-
ší kominické rajóny. Počet kominíků 

v Čechách rapidně klesl, a vypadalo 
to, že kominictví se zařadí do sezna-
mu ohrožených druhů řemesel… 
Ale kominíci se vzepřeli osudu a svůj 
pracovní záběr rozšířili. Dnes pracují 
s moderní technikou, jako je analyzá-
tor oxidu uhelnatého, endoskop, prů-
myslová kamera či počítač. -lko-

České kominické centrum...

Letos na jaře se to na pražské Kampě 
přímo hemžilo kominickými unifor-
mami, a nechyběli ani kominíci z Vyso-
činy. „Osmičkový“ rok je totiž význam-
ný i pro muže s tvářemi od sazí. 

Oslavy se také zúčastnily delegace 
kominických společenstev ze zahra-
ničí. Akci pro speciální vydání spol-
kového časopisu zdokumentoval Ivo 
Havlík z Přibyslavi.

Kominíci oslavovali vznik Jednoty 
kominických tovaryšů ku vzájemné 
podpoře v Praze. Stalo se tak v roce 
1868, a již o 28 let později zájmy 
kominíků hájilo Zemské společen-
stvo mistrů kominických v království 
Českém. Po spojení pražské a mis-
trovské organizace vznikla Jednota 
kominíků, která fungovala až do 50. 

let 20. století. Pak byly kominické 
živnosti zrušeny, a k obnově došlo až 
po sametové revoluci.

Oslava 150 let od založení Jednoty 
kominické začala slavnostní boho-
službou v katedrále sv. Víta. Pak 
oslava pokračovala dekorováním 
praporů u pomníku T. G. Masaryka 
na Hradčanském náměstí. Diváci si 
neváhali přijít sáhnout na kominické 
štěstí, které tu bylo opravdu v přesi-
le… -lko-

VZPOMÍNKA na jarní akci ke 150. 
výročí založení Jednoty kominické v Pra-
ze. Host z USA nasadil slavnostní komi-
nický cylindr a český praporečník Jedno-
ty kominíků Ladislav Vrba bílou čepici s 
odznakem. Foto: Ivo Havlík

Největší rojení kominíků v Čechách

A jak je to s kominickou historií v 
Čechách? První zmínky o jejich řemes-
le jsou ze 16. století. To v souvislosti 
s rozvojem renesančního stavitelství, 
kdy rostoucí města potřebovala proti-
požární prevenci. 

Do Čech tehdy přes Německo zača-
li přicházet tzv.„mestkomináři“ půvo-
dem z Itálie. Mezi nimi i Tomáš Moni-
ga z Lucernu, který získal monopol 
na vymetání všech komínů v Praze. 
S sebou si přivedl své příbuzné, Bar-
toloměje a Matěje deMartini. Zvláš-
tě Matěj deMartini se pak proslavil, a 
získal privilegia od císaře Rudolfa II. 
Tajně totiž opatřoval zvláštní saze, kte-
ré potřebovali císařovi alchymisté k 
pokusům…

Bratři v roce 1625 obdrželi od císaře 
privilegium svobodného provozování 

kominické živnosti nejen v Praze, ale 
i v celém království. Živnost v rodině 
přebíral vždy prvorozený syn dobrých 
250 let. Ještě v roce 1940 bylo v Praze 
několik kominických rodin deMarti-
ni…

Privilegované řemeslo
Kominická živnost patřila v Čechách 

odedávna k privilegovaným. Již v roce 
1748 používal pražský cech kulatou 
pečeť s obrazem patrona proti ohni, sv. 
Floriána, kterého držel z každé strany 
kominík. 

Potřebnosti a užitečnosti kominíků 
si byla vědoma i císařovna Marie Tere-
zie, když roku 1750 zprostila příslušní-
ky cechu kominického služby ve voj-
sku…

Dekretem zemské vlády z r. 1821 

byla vydána ustanovení o propůjčová-
ní kominické živnosti. Počet kominíků 
měl odpovídat potřebám obyvatelstva, 
a policie měla za povinnost dbát, aby 
majitelé domů povolovali přístup za 
účelem čištění komínů.

Prapůvod pověry o tom, že sáhnout 
si na kominíka přináší štěstí, souvisí s 
císařovnou Marií Terezií. Ale pointa 
byla tehdy tak trochu naruby…

Mezi kominíky se traduje, že když 
Marie Terezie jednou na zámeckém 
dvoře potkala dvorního kominíka, 
zeptala se ho, zda řádně prosmýčil 
všechny zámecké komíny. A tehdy to 
bývaly komíny průlezné...Jeho klad-
nou odpověď si císařovna hned jala 
ověřovat. Rukavičkou přejela kominí-
kovu vestu, a když její dlaň zůstala čer-
ná, odpověděla: „Máš štěstí!“

Proč si saháme na knoflík
Jiná pověst o kominickém štěstí 

pochází z dávných časů tohoto řemes-
la. Pro každou vesnici, kde se objevil 
kominík, to bylo velké štěstí. Právě od 
nevyčištěných komínů tehdy vznikalo 
hodně požárů. Navíc dobře vymetený 
komín a táhnoucí kamna přinášejí tep-
lo domova. V kamnech praská, jídlo na 
plotně voní, a v domě vládne štěstí…

A víte, proč se chytáme za knoflík, 
když spatříme kominíka? Znamená to 
pomyslné zamknutí ohně, nebezpeč-
ného zejména ve dřevěných stavbách. A 
právě kominíci dokázali požár od žha-
vých sazí svým uměním odhánět.

Více štěstí si můžeme pojistit ještě tím, 
že knoflík ihned zapneme a schováme 
pod oděv. Jen tak si uchová vliv kominí-
ka, kterého právě míjíme… -lko-

Dodával saze alchymistům Rudolfa II.
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Obuli jsme 
se do toho a zvýšili 
jsme mzdy! 

Nabízenou pozici najdete na www.deichmann.jobs.cz 
nebo odevzdejte váš životopis přímo na prodejně. 

• úvazek 20 - 35 hod. / týden 
• zajímavé platové ohodnocení + provize z prodeje 
• 13. plat, 5 týdnů dovolené a další benefity 
• odpolední směny
• smlouva na dobu neurčitou

HLEDÁME ZÁSTUPCE/KYNI VEDOUCÍ PRODEJNY PRO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
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Kino Vysočina Kultura Žďár n. S.

Knihovna M. J. Sychry        

Program na měsíc
listopad 2018

� POŘADY PRO DĚTI
Dětské divadelní předplatné 
St 7. 11. 9.00, 14.00; Čt 8. 11. 

8.45, 11.00, Městské divadlo
Michaela Dolinová a Milan Duchek
KŘOUPAT ZDRAVĚ – DÁ SE 

HRAVĚ
Příběh, co dobře skončí. Ukáže, jak 

chutné a zábavné mohou být zdravé, 
netučné, a přesto hodnotné potravi-
ny. Trvá 70 minut

Kulturní minimum II.
St 14. 11. 9.00, 11.00; Čt 15. 

11.9.00, Městské divadlo
DÉMONI SOUČASNOSTI - 

Divadlo Minaret, Praha
Hra o nejistotách a hledání dospí-

vajících má svou úsměvnou i tragic-
kou tvář. Trvá 60 minut.

So 24. 11. 15.00, Městské divadlo 
BUDULÍNEK Z HUDEBKY - 

Divadlo Radost Brno

� DIVADLA
DP ZELENÉ
Po 12. 11.19.00, Městské divadlo
MISERY - Studio DVA Praha 
Režie O. Sokol, hrají Z. Adamovská, 

P. Štěpánek, P. Pěknic / P. Meissel. 
Adaptace světového bestselleru mis-
tra hororu Stephena Kinga. Petr Ště-
pánek coby spisovatel a Zlata Ada-
movská jako oddaná fanynka. Pro 
jeho knihy je schopná i zabít. Temný 
humor a dech beroucí napětí... 

Po 19. 11. 19.00, Městské divadlo 
SBOROVNA - DS Žďár n. S. 
Režie J. Krška a J. Maruš. Hrají P. 

Musil / M. Štěpaník, L. Topinková, 
M. Blažíčková, N. Adlerová, M. Nos-
ková, L. Blíženec, I. Koutníková, I. 
Kyncl.

Učitelé odborného zemědělského 
učiliště se snaží zvládnout napros-
to nezvladatelné žáky. Padly veškeré 
morální a etické hodnoty…Ani uči-
telský sbor není ideální. Sborovnou 
vládne cynismus….

DP KOMORNÍ
St 21. 11. 19.00, Městské divadlo  
VZHŮRU DO DIVOČINY - Stu-

dio DVA Praha 
Režie D. Abrahámová, hrají J. Krau-

sová, K. Nováková a K. Roden.
Příběh manželů z komedie Sex pro 

pokročilé pokračuje. Tentokrát v lů-
ně přírody. Rodinný rozpočet se krátí 
a touha „přežít“ roste…. 

DP ŽLUTÉ
Ne 25. 11. 19.00, Městské divadlo
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI 

JEDEN - Divadlo A. Dvořáka Pří-
bram

Režie M. Vokoun. Detektivka dle 
slavného románu Agathy Christie. 
Nevinná písnička o deseti malých 
černoušcích… Tajemné pozvání a 
deset neznámých lidí na zvláštním 
ostrově…

� KONCERTY
Po 5. 11.19.00, Městské divadlo 
LENKA NOVÁ A PETR MALÁ-

SEK - VE DVOU TOUR 

Čt 15.11. 19.00, Městské divadlo 
HORÁCKÁ KAPELA - Křest 

nového CD
Kmotr František Černý, emeritní 

primáš BROLNu 
Ne 18. 11. 19.00, Městské divadlo 
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC; OLIN 

NEJEZCHLEBA & KYBABU
(Z důvodu nemoci nevystoupí Ivan 

Hlas)

Út 20. 11. 19.00, Městské divadlo
HOP TROP - J. Samson Lenk
Čt 29. 11. 19.00, Café u tety Hany 
BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN 

SAHARA HEDL

� FESTIVALY
Čt 8. 11. (8.00-17.00), Dům kul-

tury
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ - Pře-

hlídka vzdělávacích možností a pra-
covního uplatnění

� TANEC A ZÁBAVA
So 10. 11. 20.00, Dům kultury 
DISKO V – LUKÁŠ VACEK
So 24. 11. 19.30, Dům kultury
SPOLEČENSKÝ A TROCHU 

MYSLIVECKÝ PLES
Moderuje Aleš Háma, Kroky 

Michala Davida revival, HAMLE-
TI/Aleš Háma, Jakub Wehrenvberg, 
Dalibor Gondík a skupina KVATRO.

Zvěřinová kuchyně a bohatá tom-
bola.

� VÝSTAVY
100 let republiky – Město Žďár nad 

Sázavou
16. 10. - 11. 11., Galerie Stará rad-

nice
100 LET STÁTNOSTI - Výstava 

Klubu filatelistů
Otevřeno: út - pá (10.00-12.00) a 

(14.00-17.00), so a ne (14.00-17.00)
13. 11.– 2. 12., Galerie Stará rad-

nice 
IVAN BABORÁK / OBRAZY 
Otevřeno: út - pá (10.00-12.00) a 

(14.00-17.00), so a ne (14.00-17.00)
5. 11. - 2. 12., Malá galerie Stará 

radnice
„VE STOPÁCH DAGUERRO-

VÝCH “ - 4. ročník Žďárského foto-
grafického festivalu

VLADO KVIETIK  - KAMENNÁ 
ŘEKA 

Cyklus slovenského fotografa a ces-
tovatele. …Je to jen zajímavá kraji-
na, nebo obraz toho, že se jako lid-
stvo blížíme do bodu, odkud už není 
návratu…Otevřeno dle IC

5.–30. 11. Městské divadlo 
VÝSTAVA K VÝROČÍ REPUBLI-

KY
DS Žďár nad Sázavou
Otevřeno hodinu před, a během 

představení

� PŘIPRAVUJEME
1. 12. ADVENTNÍ TRHY, DK
1. 12. PECHA KUCHA, MD 
2. 12. DÁMSKÁ ŠATNA (DP zele-

né) MD
4. 12. ČECHOMOR KOOPERA-

TIVA TOUR 2018, DK
5. a 6. 12. VÁNOČNÍ HVĚZDA 

(DDP) MD
10. 12. LADISLAV ZIBURA: Už 

nikdy pěšky po Arménii a Gruzii, 
MD 

11. 12. DÁMY Z ANIANE (DP 
žluté) MD

12. a 13. 12. JAK SI HRAJÍ 
TATÍNKOVÉ  (KM I) MD

14. – 16. 12. OSTROV POHODY, 
MD 

17. 12. TŘI STRÁŽNÍCI (DP 
komorní) MD

18. 12. LÉČIVÉ DIVADLO, MD 
19. 12. DAVID ULIČNÍK A JIŘÍ 

ŠKORPÍK, 4TET (koncert) MD
28. 12. DISKO-V, DK
Předprodej: Pokladna Domu kul-

tury (po, út, st 13.00–17.00)
Pokladna kina Vysočina je otevřena 

hodinu před představením, do začát-
ku posledního představení (tel.: 564 
407 559)

On-line předprodej: www.dkzdar.cz

Pátek 2. listopadu
17.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ - 

Komedie (Česko 2018, ČD 2D) 
19.30 BOHEMIAN RHAPSODY – 

Životopisné hudební drama (VB / USA 
2018, T 12+ 2D) 

Sobota 3. listopadu
14.30 KDYŽ Draka BOLÍ HLAVA 

- Pohádka (Čes. / Slov. 2018, ČD 2D) 
17.00 VENOM - Sci-Fi (USA 2018, T 

12+ 2D) 
19.30 BOHEMIAN RHAPSODY - 

14.30 PAT A MAT: ZIMNÍ raDO
VÁNKY - Animovaný (Česko 2018, ČD 
2D) 

17.00 CHVILKY - Drama (Čes./ Slov. 
2018, ČD 12+ 2D) 

Středa 28. listopadu
17.00 KIBEra: PŘÍBĚH SLUMU - 

Dokument (Česko 2018, ČD 12+ 2D) 
19.00 AIDA - Večery v pařížské opeře 

(Rakousko 2018, T 2D) 
Čtvrtek 29. listopadu
17.00 ČERTÍ BRKO - Pohádka (Čes. 

/ Slov. 2018, ČD 2D)
19.30 BOHEMIAN RHAPSODY - 

Opakování
Pátek 30. listopadu
17.00 DÍVka V PAVOUČÍ SÍTI - 

Opakování 
Sobota 1. prosince
14.30 ČERTÍ BRKO - Opakování 
17.00 KDO TĚ MILOVAL – Opako-

vání 
19.30 ROBIN HOOD - Dobrodružný 

(USA 2018, T 12+ 2D). 

Po 5. 11. SYCHraVO
15.00-17.00 Opékání buřtů - 100 let 

trampingu 
17.00 LiStOVáNí: Kluk z kostek, 

Keith Stuart - divadelní představení. 
Alex ani za mák nerozumí svému autis-
tickému synovi. Až díky hře Minecraft 
se začnou oba lépe chápat… Hrají P. 
Oubram, T. Drápela, V. Hollá (Předpro-
dej: odd. dospělých) 

Út 6. 11. 17.00 
Žďár za první republiky - přednáška 

Miloslava Lopaura.
Po 12. 11. 18.00
Zázračné dítě internetu: Příběh Aa-

rona Swartze - Dokument USA, 2014 
(projekt Promítej i Ty!)

Z geniálního programátora se stal akti-
vistou. Bojoval proti snaze úřadů redu-
kovat přístup k informacím… V 26 
letech si vzal život…

Út 13. 11. 16.00 
Zdobení skleněných vánočních 

ozdob - tvůrčí dílna pro dospělé se 
Zdenkou Jelínkovou (přihlášky v čítár-
ně)

So 17. – ne 25. 11., Čechův dům:
90. let včelařského spolku ve Žďáře 

– Jubilejní výstava s přednáškami Mari-
ána Solčanského Včelí produkty: Pá 16. 
11. 17.00 - I. část; Út 20. 11. 17.00 - II. 
část. Výstava je otevřena so–ne: (9.00-
13.00); po-pá (9.00-17.00).

ČT 22. 11. 17.00 
Dějiny umění od historických slohů 

po současné umění. Přednáška Lenky 
Šimo z cyklu Úvod do dějin umění.

ÚT 27. 11. 17.00
Nezveme si závislost či nemoc do 

rodin vlastně sami? Přednáška Josefa 
Soukala z Adiktologické ambulance (v 
rámci kampaně „Nezavíráme oči“)

So 1. 12. (9.00-12.00) Den pro dět-
skou knihu - 12. ročník celostátní akce 
vyhlašované SKIP ČR. Tvůrčí dílny pro 
děti, pohádky v podání Miloše Zablou-
dila.

 
Výstavy:
� Do 11. 11. Čechův dům
Můj svět X. - Jubilejní ročník foto-

grafické výstavy z charit v ČR. Autorem 
dvou vítězných snímků je žďárský foto-
graf Zbyněk Čech.

� Do 30. 11. Galerie u Sychry
„…prostě TAK“ - výstava fotografií 

Věry Ryškové
� Pá 30. 11. – ne 2. 12. Čechův dům
Advent s teplem domova - Výstava 

floristických výrobků Marie Horákové
� Celý listopad
Galerie u Sychry: Aby podzim nebyl 

smutný - výstava prací Zdenky Formán-
kové

Odd pro děti a mládež: Barevný pod-
zim – Dílka žáků školní družiny ze ZŠ 
Švermova.

Opakování 
Neděle 4. listopadu
14.30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 

- Rodinné fantasy (USA 2018, ČD 2D) 
17.00 BOHEMIAN RHAPSODY - 

Opakování 
Čtvrtek 8. listopadu
17.00 ZLATÝ PODraZ - Drama 

(Česko 2018, ČD 12+ 2D) 
19.30 NEBEZPEČNÁ LASkaVOST 

– Mysteriózní drama (USA 2018, T 15+ 
2D) 

Pátek 9. listopadu
17.00 GRINCH - Animovaný (USA 

2018, ČD 2D) 
19.30 DÍVka V PAVOUČÍ SÍTI - 

Krimi (USA 2018, T 15+ 2D) 
Sobota 10. listopadu
14.30 GRINCH – Opakování ve 3D 
17.00 TEN, KDO TĚ MILOVAL – 

Krimi-komedie (Česko 2018, ČD 2D) 
19.30 BOHEMIAN RHAPSODY - 

Opakování 
Neděle 11. listopadu
LA FESTA (Pronájem)
Středa 14. listopadu
19.00 Z MEXIka DO kaNADY, 

PACIFICKÁ HŘEBENOVka - Beseda 
s cestovatelkou Monikou Benešovou

21.30 VENOM - Sci-Fi, Opakování
24.00 Půlnoční předpremiéra: FAN

TASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDEL
wALDOVY ZLOČINY - Fantasy (VB 
/ USA 2018, T 12+ 2D) 

Čtvrtek 15. listopadu
14.30 Bio senior: TOMAN - Drama 

(Čes. / Slov. 2018, ČD 12+ 2D) 
17.00 CLIMAx - Horor (Fran. 2018, 

T 18+ 2D) 
19.30 Filmový klub: TÍSňOVÉ 

VOLÁNÍ  - Thriller (Dán. 2018, T 12+ 
2D) 

Pátek 16. listopadu
17.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

GRINDELwALDOVY ZLOČINY - 
Opakování 

19.30 HALLOwEEN - Horor (USA 
2018, T 15+ 2D) 

Sobota 17. listopadu
14.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

GRINDELwALDOVY ZLOČINY – 
Opakování ve 3D 

17.00 BALóN - Historický (Něm. 
2018, ČD 12+ 2D) 

19.30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE - Akční (VB / Fran. / USA 
2018, ČD 2D) 

Neděle 18. listopadu
14.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

GRINDELwALDOVY ZLOČINY – 
Opakování, 2D 

17.00 TEN, KDO TĚ MILOVAL – 
Krimi-komedie (Česko 2018, ČD 2D) 

 Čtvrtek 22. listopadu
17.00 CIRKUS RwANDA - Doku-

ment (Čes. / Slov. 2018, T 12+ 2D) 
19.30 TOMAN - Opakování 
Pátek 23. listopadu
17.00 CREED II – Sportovní drama 

(USA 2018, T 12+ 2D) 
19.30 NA STOJÁka - Komedie (Čes-

ko 2018, ČD 2D) 
Sobota 24. listopadu
14.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

GRINDELwALDOVY ZLOČINY – 
Opakování, 2D 

17.00 ÚTOK Z HLUBIN - Thriller 
(USA 2018, T 12+ 2D) 

19.30 MLADÍ ZABIJÁCI - Thriller 
(USA 2018, T 15+ 2D) 

Neděle 25. listopadu
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Klub turistů

Klub kardiaků

Církev československá
husitská 

Jazzmine club

Volejbal

Kopaná FC Žďár n.S. Basketbal BK Vlci ŽďárZUŠ F. Drdly      

Víkendové služby stomatologů

Hokej

Čt 8. 11. 17.00, sál ZUŠ Františka 
Drdly 

Klavírní koncert
Vystoupí prof. MgA. Jan Jiraský, Ph. D., 

vedoucí Katedry klavírní interpretace na 
Hudební fakultě Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně. 

„Zveme žáky, jejich rodiče i příznivce 
krásné hudby. Pro žďárskou Základní umě-
leckou školu, ale i pro naše město bude ctí a 
mimořádnou příležitostí vyslechnout umě-
ní tohoto skvělého pianisty,“ zve ředitelka 
ZUŠ Dana Foralová 

Jan Jiraský zahraje na nový koncertní 
klavír August Förster, který si škola poří-
dila za podpory radnice na jaře. Pianista 
představí tvorbu českých a moravských 
skladatelů. Vstup dobrovolný.

Út 27. 11. 17.00, sál ZUŠ
Slavnostní koncert ke 150. výročí od 

narození Františka Drdly.
Účinkují učitelé, žáci a hosté. Zazní i 

některé skladby tohoto žďárského rodá-
ka, skladatele a houslisty.  -red-

Výzva šikulům
Pečete rádi vánoční perníčky a chce-

te pomoci městským organizacím Kul-
tura Žďár a Active SVČ s přípravou 
Vánoční výstavy na Staré radnici? 

Upečte a ozdobte typicky vánoční 
perníčky jako ozdoby a menší perníč-
ky (5 ks), figurální motivy nebo vět-
ší objekty (chaloupky, domy, radnice 
či kostel). Hotové přineste v týdnu od 
19. do 23. 11., mezi 13.00-17.00 hod. 
na recepci Active-SVČ, v DDM na 
Horní 2. 

„Uvítáme účast jednotlivců, part nad-
šenců, kolektivů z MŠ, ZŠ i SŠ. Čím roz-
manitější výrobky to budou, tím lépe,“ 
těší se pořadatelé.  -red-

Stadion Na Bouchalkách
(www.fczdas.cz)

Mistrovská kopaná
Muži A, divize
Ne 4. 11. 14.00 FC - FC Bzenec
Muži B, 1. A tř. Krajská soutěž
So 3. 11. 14.00 FC - SFK Vrchovina
Dorost st. + ml., divize
So 10. 11. 10.15 + 12.30 FC - FC 

Velké Meziříčí
Žáci ml. U 13 + U12, žákovská liga
So 3. 11. 10.00 FC - SK Vyškov

Hala TJ Bouchalky:
So  3. 11. 18.00 BK Vlci – Brandýs, 2. 

liga muži
Ne  4. 11.  9.00 BK Vlci – Ml. Boleslav, 

2. liga muži
So 17. 11. 18.00 BK Vlci – Holice, 2. 

liga muži
Ne 18. 11. 10.00 BK Vlci – Vysoké 

n/L, 2. liga muži

Hala 2. ZŠ,  Stalingrad:
Pá 2. 11. 19.30 BK Vlčice – Příbor, 1. 

kolo Český pohár žen
So 3. 11. 12.00 BK Vlčice – Příbor, 2. 

liga ženy; 14.00 BK Vlci – Svitavy, liga 
žáků U 14; 16.00 BK Vlci – Pardubice 
B, liga kadetů U 17

Ne 4. 11. 9.30 BK Vlci – Královští 
Sokoli, liga kadetů U 17; 11.30 BK Vlči-
ce – Ostrava B, 2. liga ženy

So 10. 11. 8.30 BK Vlčata – BK Brno, 
OP minižákyně U 13; 11.30 BK Vlčata 
– Lanžhot, OP minižákyně U 13; 13.00 
BK Vlčata – Skokani Brno, OP minižáci 
U 13; 6.00 BK Vlčata – Šlapanice, OP 
minižáci U 13; 17.45 BK Vlci – Jindř. 
Hradec, liga juniorů U 19; 19.30 BK 
Vlci B – Blansko, JM. liga

Ne 11. 11. 9.30 BK Vlčice – Vysoči-
na, liga juniorek U 19; 11.30 BK Vlci B 
– Tesla Brno, JM liga

So 17. 11.  -  15:00  -  BK Vlci Žďár – 
JBC Brno  -  liga žáků U 14; 17.00 BK 
Vlci – Vysočina, liga kadetů U 17

Ne 18. 11. 10.00 BK Vlci – BŠM 
Brno, liga žáků U 14 

So 24. 11. 9.30 BK Vlčata – Prostějov, 
OP minižákyně U 11; 11.15 BK Vlčata 
– Prostějov, OP minižákyně U 11; 13.00 
BK Vlčata Prostějov, OP minižákyně U 
13; 14.45 BK Vlčata – Prostějov, OP 
minižákyně U 13; 17.00 BK Vlčice – 
BK Brno B, liga juniorek U 19

Ne 25. 11. 10.00 BK Vlčice – Tišnov, 
liga juniorek U 19

Změna začátků utkání vyhrazena. Sle-
dujte místní tisk nebo nástěnku na hale 
(ZR3).

SKLH Žďár n. S.
Muži, 2. liga
So 10. 11. 17.30 ZR - HC 

DS České Budějovice
St 14. 11. 18.00 ZR - HC Lední medvě-

di Pelhřimov
So 17. 11. 17.30 ZR - SHK iClinic 

Hodonín
St 28. 11. 18.00 ZR - BK Havlíčkův 

Brod

DHL extraliga juniorů
So 17. 11. ? ZR - HC Kometa Brno
Čt 22. 11. ? ZR - HC Dukla Jihlava

ELIOD extraliga dorostu 
So  3. 11. 15.30 ZR - HC Dukla Jihlava
Čt 15. 11. 16.00 ZR - HC Tábor
So 24. 11. ? ZR - Mountfield HK

Nábor malých hokejistů 
a hokejistek

Běží každou sobotu a neděli ráno, ve 
středu dle rozpisu ledu.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice (sta-
čí i lyžařské), přilba (i cyklistická).Veške-
ré tréninky zdarma, možnost bezplatného 
zapůjčení výstroje.

U některých zápasů nebyly v době tisku 
ŽN známé začátky. Aktuální časy a více na 
www.hokejzr.cz.

Po 5. 11. a každé další pondělí do 17. 
12., zrcadlový sál ACTIVE SVČ, ul. Dol-
ní 3

Rehabilitační cvičení – vedoucí Blan-
ka Řehořová (vstupné).

Čt 8. 11. 9.00, sál DDM Horní 2
Klubové setkání – přátelské posezení 

s plánem akcí do konce roku 2018; před-
náška MUDr. J. Maškové na aktuální 
zdravotní téma.

Čt 15. 11.14.30, budova ČP, 2. p., dv. 
č. 305.

Přelidnění – přednáška MUDr. J. 
Maškové, vítání jsou i nečleni.

St 21. 11. 14.30, budova ČP, 2. p., dv. 
č. 304

Léta šedesátá: jak jsme je prožíva-
li - vzpomínková beseda ve spolupráci s 
Regionálním muzeem města. Vítání jsou 
všichni občané Žďáru, kteří mohou svý-
mi vzpomínkami zaplnit bílá místa v his-
torii našeho města.

Čt 22. 11. 15.00, ul. Nádražní
Bowling INGOT – vedoucí M. Hrdi-

nová. 

Více o akcích na: www.civilky.cz/zo-
zdar

3. a 4. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 6 (774 430 777)
10. 11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, N. Město n/M (566 618 060)
11. 11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, N. Město n/M (566 618 

060)
17. a 18. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 6 (774 430 777)
24. a 25. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 1 (566 642 545)
1. a 2. 12. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 6, Žďár 1 (566 643 805)

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod., aktuálnost zubní LPS sledujte na www.
nnm.cz, kde také najdete odkazy na zubní pohotovosti v Nemocnici Jihlava a 
Úrazové nemocnici Brno. 

Na ojedinělý koncert latinskoameric-
kého ska punku se mohou těšit žďárští 
posluchači. To ve dnech 26. a 27. 11., 
vždy od 19 hodin, v Rebel Klubu Na 
Farských.

Koncerty jsou pomyslnou tečkou za 
březnovým festivalem Dny hispánské 
kultury, který se odehrál ve Žďáře nad 
Sázavou.

Kolumbijskou kapelu Skampida se 
podařilo pozvat do Žďáru Lence For-
manové, viceprezidentce Asociace uči-
telů španělštiny, jinak kantorce žďár-
ského gymnázia.

Ska punk, klezmer, polku, rockabil-
ly („venkovské houpání“) a power 
core si v pojetí této kapely oblíbily tisí-
ce fanoušků v USA, Kanadě a v celé 
Latinské Americe.

„Skampida při svém podzimním tur-
né po Evropě navštíví převážně soused-

ní Německo, a u nás koncertuje pouze 
v Jablonci nad Nisou a ve Žďáru nad 
Sázavou. Živá a dech beroucí latinskoa-
merická kapela, která mimo jiné spolu-
pracovala s Manu Chao, Alicia Keys, 
Green Day a dalšími, bude výborným 
kulturním zpestřením listopadových 
dnů,“ nabízí členka České Iberoame-
rické společnosti.

Koncerty:
Po 26. 11. Lorenzo Thompson & 

Jan Kořínek and Groove - Mr. Blu-
es, který nezapadne v pravých blue-
sových pajzlech, ani ve vybraných 
podnicích. Zpěvák Lorenz Thomp-
son dostává pravidelně posluchače 
do varu… Zazpívá s výtečnou českou 
kapelou Jana Kořínka Groove.

Út 27. 11. Skampida - Ojedinělý 
koncert kolumbijské kapely. -lko-

Žďár uslyší nálož latinsko-
amerického ska punku

 3. 11. Trhová Kamenice – Spálava 
(16 km) 8.00, Bus nádraží

10. 11. Kutná Hora (12 km) 7.15, 
nádraží ČD

17. 11. Poslední puchýř Semily - 
pro přihlášené 6.00, Auto…

24. 11. Neznámé Zámky Vysočiny 
– Ždírec (15 km) 8.00, Bus nádraží

 1. 12. Nížkov - Přibyslav (8 km) 
7.25, nádraží ČD

Vycházky pro veřejnost, každý jde na 
vlastní nebezpečí.

Sportovní hala Bouchalky
So  3. 11. 9.00 a 13.00 Havl. Brod, 

2. liga ženy
So  3. 11. 11.00 a 15.00 Praga Pra-

ha, 2. liga muži
So 17. 11. 9.00 a 13.00 Červený 

Kostelec, 2. liga ženy
So 17. 11. 11.00 a 15.00 Hradec 

Králové, 2. liga muži

Tělocvična ZŠ Palachova
So 10. 11. 10.00 a 13.00 Třebíč, 

krajský přebor muži
Ne 11. 11. 10.00 a 13.00 Jihlava, 

krajský přebor junioři
So 17. 11. 9.00 Jihlava, Červená 

Řečice, kraj. přebor st. žákyně
So 24. 11. 10.00 a 13.00 Bedři-

chov, kraj. přebor kadetky
Ne 25. 11. 9.00 H. Brod, Pelhři-

mov, Vel. Meziříčí, kraj. přebor žáci

Hudební klub, Dolní 30
Po 5. 11.; Po 12. 11. 19.00 - Jaz-

zmine kvíz

So 10. 11. 20.00 - Karel na náku-
pech, koncert kapely se zvučením 
neomezeným. Muzikanti z Vysočiny 
hrají výhradně vlastní autorské poči-
ny. Pestrý mix hudebních stylů a poe-
tických textů z dřívějších alb Pojízdná 
prodejna a Pop.und.ekl, zazní i úplné 
novinky. 

Ne 11. 11. 18.00 - Cestování po 
Vietnamu, přednáška Petra Maděřiče.

St 14. 11. 19.00 - Nagáno Česko – 
Rusko, olympijský finálový hokejový 
přenos 

So 17. 11. 00.00 - Sametový Jenda 
za piánem, revoluční Jam session. 

Čt 15. 11. 16.00, Husova kaple, 
Kopečná 13

Fake news aneb O dezinforma-
cích a manipulacích v médiích

Z televize, rozhlasu, internetu či 
sociálních sítí dostáváme denně 
spousty protichůdných informací… 
Rozlišit pravdivé od nepravdivých či 
polopravdivých, nebývá jednoduché. 
Chce to přemýšlet, a mít také základ-
ní informace o tom, kdo za informa-
cemi stojí...

Zamyšlení s Th.Dr. Světluší Košíč-
kovou, duchovní CČSH v Brně..

 -red-

Správná odpověď
Na obrázcích dětí na str. 8 jsou 
1) Orloj
2) Zlatá ulička
3) Vyšehrad
4) Prašná brána. 
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Angličtina a němčina

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 617, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr 
nemovitostí a pro výstavbu. Zaměřování 
pozemků a staveb, vytyčování hranic, 
podklady pro pro-jekty, zaměř. skut. 
provedení staveb.

Kamenictví

Geodetické práce

� 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

� 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, převod VHS,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

Tiskárny

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truh-lářských 
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sáz. 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. 
Hodinový manžel (zámečnické 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: nabízí: 
ovocné a okrasné stromky a keře, růže, 
adventní vazby. Přijímáme i objednávky 
na vánoční stromky.
Otevřeno Po- So – 7,30 – do setmění, 
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

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

Klimatizace

Knihařství 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

Satelit, televize

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obál-
ky, brožury, knihy, vizitky, samolepky, 
plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslo-
vání, perforace, knižní vazby. Diplomové 
práce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-lis-
ty.cz/nzr - Vychází 1x měsíčně v nákladu 10.400 ks, zdarma do každé domácnosti, č. 11 vyšlo 
2. 11. 2018. Vychází od roku 1994. 

Adresa redakce: Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou - Redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: 
736 193 687, e-mail: nzr.redakce@centrum.cz - Inzerce: mob.: 732 235 415, e-mail: nzr.rekla-
ma@centrum.cz - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E, číslo indexu 11277 - 
Distribuce: RENVY Trade s.r.o., Grusova 413. Pardubice. Reklamace: tel.: 567 578 027.

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

Žďárské noviny

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

KOupíM
� Koupím Škrdlovické hutní sklo.Vázy 
mísy a jiné druhy i celé komplety, tel.kontakt 
704 787 323

Satelitní dotace
Montáž nové paraboly za 300 Kč nebo 
naladění karet se 100 programy  od 149 Kč 
měsíčně.
Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

z04-skloE
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