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Novinkou je 
zvonička přání  
Novinkou letošního adventu na 

žďárském náměstí bude zvonička 
přání, kde si děti mohou zacinkat a 
vyslovit přání Ježíškovi...

Má přírodní podobu - na rozekla-
ném samorostu z městských lesů  je 
umístěn vánoční zvonek vyrobený 
ve Žďasu. 

Adventní atmosféru před Starou 
radnicí navodí nejen tradiční slámo-
vý betlém, ale i novinka v podobě 
stánku s horkým punčem a svařá-
kem. Ten zde zůstane po celé svát-
ky,  aby lidé měli chuť se večer na 
náměstí zdržet a  užít si  atmosféru. 
Pro stánek bude platit radou schvá-
lená výjimka z vyhlášky města o 
zákazu požívání alkoholu na veřej-
nosti. 

Letošní advent na náměstí Repub-
liky začíná tuto neděli 2. 12. od 16 
hodin. Výzdobu vánočního stromu 
obohatí efekt padajících rampou-
chů,  v ulici Smetanova a v části ul. 
Horní se nově objeví svítící vločky. 
Město do modernizace své vánoční 
výzdoby letos  vložilo 150 tisíc Kč. 
Předtím se výzdoba centra dočkala 
oživení v letech 2013 a 2014. 

Již 14  let trvá před Starou radnicí 
tradice Vánočního stromku přání. 
Vznikla ve spolupráci regionálního 
rádia a dětských domovů na Vyso-
čině. Ze Stromku přání si lze vybrat 
lístek s přáním konkrétního dítěte 
a tomu nadělit dárek. Balíčky lidé 
nosí do Turistického informačního 
centra z boku Staré radnice.

„Dárky se od nás pravidelně odváží 
do velké haly v Jihlavě. Odtud je rea-
lizátor projektu rozděluje do určených 
sociálních zařízení po celé Vysočině,“ 
říká Bohuslav Nahodil z TIC. -lko-

Dnes přinášíme
� VÁNOČNÍ PŘÍLOHU, a v ní 
exkluzivně pro čtenáře ŽN  ucelený 
přehled pořadů a  akcí s názvem Od 
adventa po Tři krále (str.   9 - 18).

O Vánocích se obvykle sejde celá 
rodina. Můžeme si vyzkoušet někte-
ré z lidových vánočních zvyků. Třeba 
vypouštění osvětlených ořechových 
skořápek po vodě... Naši předci věři-
li, že na Štědrý večer nám tato světél-
ka naděje napoví náš osud...Ať tomu 
věříme nebo ne, je to tajemná rodin-
ná zábava. Každý člen rodiny vypustí 
do lavóru s vodou svoji svíčičku. 

Když se všechny skořápky sesku-
pí uprostřed hladiny, rodina bude 
žít v dalším roce šťastně a pospolu. 
Pokud naše svíčka zůstane u břehu, 

nečeká nás žádná změna a budeme 
se držet doma. Když se naše lodič-
ka dostane do středu, vyrazíme do 
světa. Možná na zkušenou, možná 
natrvalo...A pokud se dvě lodičky 
spojí, znamená to lásku a také dob-
ré pracovní podmínky. No, a komu 
z rodiny vydrží lodička nad vodou 
nejdéle, čeká ho dlouhý a šťastný 
život.

Letošní růžové Vánoce 
Letošním Vánocům mají dle floris-

tů dominovat tóny růžové, oranžo-

vé a fialové. Ty v kombinaci s bílou, 
stříbrnou, ale i třeba šedomodrou 
udělají velkou parádu. Kombinujme 
však maximálně tři barvy, výraznější 
tóny doplníme vhodnou tlumenou 
kombinací. 

Nic nezkazíme ani tradiční českou 
klasikou na zeleni jehličí. V křesťan-
ském podání zlatá symbolizuje dar 
jednoho ze Tří králů narozenému 
Ježíškovi, a také příslib věčného 
života. Červená připomíná jablka 
ze Stromu poznání nebo Kristovu 
krev...  -lko-

SVětélka naděje prý o Štědrém večeru napoví osudy. Staročeskou tradici si v tzv. babiččině sekničce vyzkoušely děti ze ZŠ 
Palachova.  Foto: Lenka Kopčáková

Čas, kdy ožívají lidové zvyky
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Hlavní je přemýšlení o městě, 
pak přijdou na řadu technolo-
gie, coby nástroj… To je hlav-
ním smyslem projektu Smart 
City, do kterého se Žďár právě 
pouští.
� Lenka Kopčáková

Podporu téměř deseti milió-
nů korun z Operačního programu 
Zaměstnanost MPSV ČR získal 
žďárský projekt s názvem Využití 
konceptu Smart City pro rozvoj 
města Žďár nad Sázavou. Potrvá do 
konce dubna 2020.

Radnice od dvouletého projektu 
očekává efektivní zapojení moder-
ních komunikačních technologií 
do správy a řízení města. To zejmé-
na v oblasti energetiky, vodního a 
odpadového hospodářství, dopravy, 
tepelného hospodářství, ale i chodu 
samotného úřadu. 

Administraci složitého projektu má 
na starosti Michal Bačovský, odbor-
ný garant celé koncepce. Je původem 
Žďárák, v oblasti Smart City dlou-
hodobě praktikoval v Praze, na jaře 
uspěl ve výběrovém řízení na pozici 
garanta, a vrátil se zpět do Žďáru. 

Jeho mzdové náklady hradí z 95 % 
uvedená ministerská dotace, město 
se účastní 5 %. Garant sídlí v eGON-
centru na ulici Žižkova 21.

Chytrý Žďár
Pojem Smart City lze v našem měs-

tě volně přeložit jako Chytrý Žďár. 
Cíl aktérů je jasný: pohodlnější život 
pro občany, snadnější a levnější sprá-
va města. Dle garanta lze moderními 
technologiemi postupně ušetřit sta-
tisíce až milióny korun z rozpočtu 
města.

Jak ještě v době svého starostování 
uvedl pro ŽN Zdeněk Navrátil, Žďár 

své Smart City konzultuje s městy a 
společnostmi, které jsou v projektu 
již dál, a tak na vyšší odborné úrovni. 
I tak ale na Vysočině patří Žďár mezi 
první vlaštovky. Žďárskou premiérou 
Smart City byla instalace dobíjecích 
stojanů pro elektromobily a elektro-
kola na centrálním parkovišti a před 
Starou radnicí. Žďár se tím okamžitě 
dostal do mezinárodních map elek-
tromobility.

„Určitě nechceme zavést nějakou tech-
nologii jen proto, že je to nyní moderní. 
Projekt vedeme tak, aby odpovídal sku-
tečným potřebám města Žďáru. Třeba 
solární lavičky, které má Praha, by se 
pro Žďár nehodily,“ vysvětluje Michal 
Bačovský.

Městu se v projektu také otevírají 
možnosti sáhnout po technologiích, 
které byly ještě před pár lety velmi 
drahé. Příkladem může být auto-
matické stmívání pouličních svě-
tel nebo naváděcí parkovací systém. 
„Ten si dnes lze stáhnout i do mobilu, 
což před deseti lety bylo nemyslitelné,“ 
uvádí garant. 

Zkušenější města radí
Smart City se šíří z větších měst do 

menších a Žďár čerpá ze zkušeností 
Litoměřic, Kolína, Pardubic, Písku 
či Valašského Meziříčí. „Do těchto 
měst jezdíme a zjišťujeme, co se oprav-
du osvědčilo v praxi, a co je jen líbivý 
nápad. Nechceme podléhat trendům,“ 
ujišťuje Bačovský.

Zdeněk Navrátil také připomíná, 

že naše město už loni zahájilo nefor-
mální spolupráci s Czech Smart Ci-
ty Cluster (www.cscc.cz), což je 
sdružení významných firem, uni-
verzit a samospráv, které se rozvoji 
Smart City věnují. 

Odborníci doporučují Žďáru nain-
stalovat a používat vybrané tech-
nologie tak, aby na sebe vzájemně 
navazovaly a byly nadčasové, tedy 
perspektivní. Chytrý Žďár je ale tře-
ba i o tom, že síťaři zesynchronizují 
své práce, a ve stejné ulici se během 
pár let nebude opakovaně kopat, 
ale vše se zvládne při jedné stavební 
akci…

Podněty od lidí vítají
Na Michalu Bačovském spočívá 

zodpovědnost za koncepci celého 
projektu Smart City. Ta musí odpo-
vídat velikosti a individuálním potře-
bám města Žďáru.

Projet tedy rozhodně není jen o 
zapojení všech možných čidel a 
technologií. „Je to hlavně přemýšle-
ní o městě a jeho dalším rozvoji. Tech-
nologie jsou jen podpůrným nástro-
jem. Skutečně chytré jádro ve městě, 
to je právě to, co si lidé vymyslí,“ míní 
garant.

Očekává, že Žďáráci, kteří denno-
denně zažívají ve městě nějaké nedo-
statky, se na tvorbě žďárského Smart 
City budou chtít podílet. „Chceme, 
aby nám lidé řekli, co řeší, s čím se 
potýkají a co by chtěli změnit. My pak 
budeme hledat nástroje, jak to udělat,“ 
slibuje. 

Radnice k novince přistupuje jako 
k projektu multioborovému. Odbor 
komunálních služeb má za úkol rea-
lizovat pasport komunikací, a ve 
spolupráci s odborem informatiky 
připraví městský dispečink. Odbor 
rozvoje zase připravuje generel 
dopravy.

Městský dispečink otevře 
možnosti

Právě městský dispečink bude cen-
trem dění. Zpočátku má fungovat 
v budově MěÚ, a do této centrály 
se budou sbíhat všechny informace 
z čidel a nástrojů, z města a sledova-
ných provozů. Některá čidla jsou již 
nyní osazena a vypovídají... 

„Co je zákonně možné, to chceme 
v rámci Smart City lidem ukazovat 
prostřednictvím on-line mapových 
podkladů,“ plánuje Zdeněk Navrá-
til. Bude to fungovat tak, že si např. 
ve svém mobilu vyhledáme, zda již 
nám vyvezli kontejner, kudy zrov-
na jede náš spoj MHD. Elektronic-
ká detekce parkování zase umožní, 
aby přijíždějící řidič viděl, zda už je 
parkoviště zaplněné, nebo jsou ještě 
volná místa.

Z dispečinku bude také mož-
né korigovat teplotu, a tím úspo-
ry v městských budovách, a třeba 
nastavit chytré křižovatky, aby pus-
tily zelenou vlnu záchranářským 
vozům…

Město se chce vydat cestou úzké 
spolupráce s technologickou společ-
ností SATT, která ve Žďáře spravuje i 
TV a internet; a propojit se se všemi 
síťaři, od plynařů až po vodaře. 

Právě teď…
Na otázku ŽN, v jaké fázi se projekt 

Smart City právě nachází, Michal 
Bačovský uvádí, že 16. listopadu  
proběhlo první jednání se zhotovi-
telem koncepce Smart city (vítězem 
soutěže). Žďár také navštívili ener-
getici z firmy Innogy, aby posoudili 
možné úspory v Relaxcentru. To má 
totiž ze všech městských budov nej-
vyšší náklady na energie.

Michal
Bačovský

Žďár připravuje koncepci Smart City

Stavby města
� Rekonstrukce ulic V Lískách a 

Na Úvoze skončí začátkem prosince. 
Dobíhá pokládka povrchů a asfalto-
vých vrstev.

� V nových ulicích Barvířská a 
K Milířům na Klafaru provádí vodaři 
pokládku splaškové kanalizace. Zdej-
ší technická infrastruktura je rozsáh-
lou zacházkou až do června 2019. 

� V ul. Alšova je hotová prv-
ní, ta jednodušší část rekonstrukce. 
Projektují se zbylé tři etapy. Práce 
začnou zase v létě, a potrvají ještě tři 
roky.  -lko-

Letos již třetím rokem se zapojila 
žďárská veřejnost do rozhodování o 
nových projektech v rámci partici-
patního rozpočtu. 

Z celkem šesti návrhů vyhrály v 
hlasování dva: 

Úprava veřejného prostoru na ul. 
Bří Čapků (získala 589 hlasů) 

 a Rekonstruce sportovního hřiště 
na Polní ulici (276 hlasů). 

Každý z návrhů obdrží od města 
na realizaci 300 tisíc Kč. 

Lidé v anketě podali celkem 841 
platných hlasovacích lístků. 

„Oproti roku 2017 hodnotím pozitiv-
ně, že počet hlasujících stoupl o 71%, 
občané si na parcitipativní rozpočet 
zvykají. Vidí, že svým aktivním přístu-
pem mohou rozhodnout o tom, co se v 
jejich nejbližším okolí může vybudo-
vat,“ říká starosta Martin Mrkos. 

Podle místostarosty Josefa Kle-
menta si radnice váží i těch návrhů, 
které zůstaly pod čarou. „Lidé jim 

věnovali spoustu času a jsou pro nás 
motivací. Budeme se snažit i tyto návr-
hy časem přiblížit k realizaci,“ říká 
Klement. Na realizaci vítězných pro-
jektů by mohlo dojít do léta 2019.

Od zavedení participativního 
rozpočtu v roce 2016 bylo ve Žďá-
ře doposud zrealizováno pět pro-
jektů. V posledních dvou letech 
jsou vybírány vždy jen dva projek-
ty, ovšem s vyšší finanční dotací. 
 -lko-

Našemu městu oficiálně přibyla 
další čtvrť s názvem Klafar - Žďár 
nad Sázavou 8.

Jde o jedinou stavební lokali-
tu, kde se jinak zaplněný Žďár ješ-
tě může rozrůstat. Právě se tu blíží 
ke kolaudaci první domy postavené 
v nejnovější části.

Lokalita byla dle postupně zasíťo-
vaných a obydlených pozemků pra-
covně nazývána Klafar 1, Klafar 2 a 
Klafar 3. Všechny doposud spadaly 
pod sídliště Žďár nad Sázavou 3.

„Žďár se postupně rozšiřuje, nyní 
z hlediska identifikace a prezenta-
ce územní potřebuje lokalita vlast-
ní název. Pokračujeme tedy v uzlu 
nastaveném v 90. letech 20. stol., kdy 
se žďárská sídliště začala číslovat 
arabskými číslicemi,“ uvádí starosta 
Martin Mrkos. 

Jak dodává místostarosta Josef 
Klement, názvy ulic na Klafaru 
budou i nadále ctít zavedený sys-
tém připomínky starých řemesel a 
starého Žďáru. -lko-

Už máme Žďár nad Sázavou 8

Lidé rozhodli o opravě hřišť
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Na ustavujícím zastupitelstvu měs-
ta byl v pátek 2. 11. zvolen starostou 
města 34letý Martin Mrkos (Ždár-
Živé město). Při tajné volbě získal 
17 z celkem 27 hlasů. Do té doby ve-
dl ustavující zasedání nejstarší člen 
ZM, 73letý Petr Stoček (KSČM).

Mrkos je od sametové revoluce 
pátým žďárským starostou. První byl 
Otto Žurek, pak opakovaně Jaromír 
Brychta, Dagmar Zvěřinová, a napo-
sledy Zdeněk Navrátil.

Na žďárskou radnici se po čtyřech 
letech také vrátil úřad dvou mís-
tostarostů. Prvním zástupcem sta-
rosty je staronový místostarosta 
47letý Josef Klement (KDU-ČSL), 
který při komunálních volbách zís-
kal od občanů nejvyšší počet hlasů. 
Při tajné volbě ustavujícího zastupi-
telstva získal 19 hlasů. Další zástup-
kyní starosty je nově 53letá Ludmi-
la Řezníčková (ANO 2011). V tajné 
volbě obdržela od kolegů zastupitelů 
16 hlasů.

Oba místostarostové si po domlu-
vě rozdělili dle svých odborností 
kompetence, a tím „uvolní“ vedou-
cím odborů MěÚ ruce. 

Čtyřkoalici v devítičlenné radě 
města doplnilo zbývajících sedm čle-
nů. Za klub Ždár-ŽM to jsou Zde-
něk Navrátil a Zdeněk Kulhánek. Za 

ANO 2011 je radním Radek Zlesák, 
za KDU-ČSL Romana Bělohlávko-
vá a za ODS jsou radními Jaroslav 
Ptáček a Jan Mokříš. Tajnou volbou 
byly sestaveny i výbory finanční a 
kontrolní. 

Ustavující zastupitelstvo se však 
nečekaně protáhlo. Téměř všechna 
rozhodování probíhala tajnou vol-
bou. Při volbě vedení města padaly 
i protinávrhy opozice. Např. Jaromír 
Brychta (Změna 2018) navrhl do 
čela radnice Josefa Klementa, který 
má, dle něho, ve vedení města ales-
poň čtyřleté zkušenosti. Klement ale 
s díky odmítl. Pro město hodlá pra-
covat na pozici místostarosty, a být 
oporou novému starostovi.

Končící tajemník MěÚ Jan Hav-
lík (Změna 2018) při volbě mís-
tostarostů upozornil na střet zájmů 
u Ludmily Řezníčkové. Připomněl 
asi dva roky starou záležitost měst-
ské zakázky na ošetřování městské 
zeleně (mimo sečení) od firmy, v 
níž tehdy Řezníčková pracovala. Ta 
však odpověděla, že o zakázce, jako 
zaměstnanec jiné divize, nevěděla. 

Ostrou diskuzi na ustavujícím 
zastupitelstvu nakonec ukončil sta-
rosta. Problematika se tak nejspíš na 
pořad zastupitelstva vrátí později. 
 -lko-

Nové vedeNí města. Zleva staronový místostarosta Josef Klement, uprostřed 
místostarostka Ludmila Řezníčková a vpravo starosta Martin Mrkos.

 Foto: Lenka Kopčáková

Žďár má opět dva místostarosty

Aby se demokracie 
nevznášela jen v ušlechtilých 
frázích, je třeba v každoden-
ním žití chránit její základní 
podmínky existence. Jednou 
z nich je dělba moci mezi 
moc zákonodárnou, výkon-
nou a soudní. To nejen na 
úrovni státu, kraje, ale stejně 

tak je to nezbytné u nás na městské úrovni. Princip dělby moci 
stanoví, že uvedené moci se nesmí soustředit v jedné osobě. 
Zjednodušeně řečeno, zvolený zástupce lidu (politik) má roz-
hodovat ve věcech politických, úředník ve věcech úředních. 

Ve Žďáře jsme bohužel svědky hrubého narušení této rov-
nováhy. V jedné osobě je skryt jak tajemník (nejvyšší úředník 
MÚ), tak i zastupitel města (politik). Zákon jakožto minimum 
morálky tento střet řeší. Bohužel, toto řešení je zdlouhavé. A 
tak díky chybějícím morálním hodnotám a sebereflexi součas-
ného tajemníka, potažmo zastupitele, Ing. Havlíka, budeme 
muset několik měsíců žít v systému, který nás vrhá hluboko 
před rok 1989.

Setkávám se s názory, že je to jen malá daň za poslední vze-
pětí klientelistického systému, který, skryt před zraky občanů, 
prorůstal město od devadesátých let. Ale není. Obzvláště pak, 
pokud na komunální úrovni selhává, nebo zcela chybí, zásluž-
ná práce „hlídacích psů demokracie“ - novinářů. Jak by jinak 
bylo možné, že prošlo bez mediálního povšimnutí, že se na 
jedné kandidátce vyskytl nejvyšší městský úředník v roli lea-
dera s představiteli firem, které městu bez opakované soutěže 
dodávaly dlouhodobě služby předražené o miliony. A aby toho 
nebylo málo, tak jim asistovali pro „morální selhání“ vylouče-
ní politici z různých stran. Kdyby se to samé odehrálo v něk-
terém z významnějších krajských měst, tak by večerní zprávy 
nemluvily o ničem jiném. 

O to víc je povinností všech zvolených zastupitelů napříč 
politickým spektrem si těchto bizarností všímat a upozorňo-
vat na ně. 

Pokud zastupitel Ing. Havlík tvrdí, že v roli tajemníka byl čas-
to konfrontován, a vůči jeho osobě byla nejen vedením měs-
ta projevována nedůvěra, pak se jedná jen o projev imunity 
demokracie. Děkuji za ní. 

 Radek Zlesák (ANO 2011)

Vážení Žďáráci,
nejdříve bych Vám chtěla poděkovat za hla-

sy získané v komunálních volbách. Nechci být 
pouze pasivní zastupitelkou, i když mi bude 
určitě nějakou chvíli trvat, než se v této roli 
„rozkoukám“. Prozatím bych alespoň chtěla 
komentovat některé momenty z ustavujícího 
„slavnostního“ zastupitelstva.

Pan Zdeněk Navrátil vyhodnocoval účast ve 
volbách a porovnával ji s předcházejícím obdo-
bím, kdy nárůst účasti o něco málo než 1 % 
označil jako úspěch vedení města. Co je to za 
úspěch, jsem nepochopila. 

Naopak volbu dvou uvolněných místostaros-
tů lze považovat u těch, kteří pro ni hlasovali, 
za výsměch a schizofrenii. Vždyť to byl jeden 
z největších problémů před čtyřmi roky, tedy 
před komunálními volbami v roce 2014. A kdo 
byl tehdy zásadně proti? ANO a ODS, která 
měla dokonce zrušení druhého místostarosty 
jako bod číslo jedna svého volebního progra-
mu. Žďár živé město (ŽŽM) a lidovci (KDU-
ČSL) tehdy pro získání moci popřeli svůj 
volební program. No, a o čtyři roky později, bez 
jakékoli věrohodné a věcné argumentace, byli 
pro dva místostarosty všichni zastupitelé ŽŽM, 
ANO, KDU-ČSL, a samozřejmě také ODS. 
Protinávrh na snížení počtu alespoň jednoho 
ze zbytečných koordinátorů, uměle vytvoře-
ných funkcí, naprosto nepotřebných pro chod 
města, nepodpořili. A po nezvládnuté tajné 
volbě dokonce navýšili počet členů kontrolní-
ho výboru z devíti na jedenáct.

Nejen těm, kteří nám dali důvěru v letošních 
volbách, bych také ráda popsala situaci, kdy16 
zastupitelů vládnoucí koalice zcela otevřeně, a 
dle mého názoru i z obav, že do toho bude pří-
liš vidět, odmítali pana Jana Havlíka jako před-
sedu finančního výboru, ač výsledek voleb pro 
ZMĚNU 2018 toto předurčoval. Dojemný pří-
běh pana Radka Černého (ODS) o malé hol-
čičce, a závěrečná slova pana starosty Martina 
Mrkose s přáním dobré spolupráce bez jakéko-
liv záště a nenávisti, na mne poté působila, jako 
výsměch. Bude to po tom, co předvedli, vůbec 
možné…? Vždyť jenom slova, kterými koalice 
napadala pana tajemníka a současného zastu-
pitele Jana Havlíka, byla alibistická a nemorál-
ní. Místo faktů a argumentů se zmohli pouze 
na ponižování a urážení člověka, který za 21 
let vybudoval jeden z nejlepších úřadů v České 
republice. To vše pak bylo bagatelizováno pa-
nem poslancem Radkem Zlesákem a nazváno 
demokratickou přestřelkou…

Tato koalice si neváží lidí, za kterými jsou 
vidět výsledky a kteří mají zkušenosti. Míst-
ní ODS to ostatně už jednou předvedla před 
dvěma lety, kdy ukončila členství manželovi 
za 24 let práce pro město a pro tuto politickou 
stranu jenom proto, že neohnul hřbet a odmítl 
vstoupit do koalice se stranami, které dosažené 
výsledky minulých zastupitelstev dokázaly pou-
ze pomlouvat a házet na ně špínu.

Vážení spoluobčané, nemám sice velké poli-
tické zkušenosti, ale právě proto Vám můj 
pohled může být blízký. Byla jsem vychována a 
žila v respektu k druhým lidem, k úctě ke star-
ším a těm, kteří za svůj život čestně a poctivě 
něčeho dosáhli, k upřímnosti a pravdě. Neza-
pomínejme na tyto hodnoty. A pokud máme 
pocit, že se setkáváme s jejich ignorací, neboj-
me se ozvat, nerezignujme.Je to totiž to jediné, 
co můžeme udělat, aby se ze společnosti zcela 
nevytratily.

 Miloslava Brychtová (Změna 2018)

Napsali nám

Radek
Zlesák

Když demokracie pláče

Miloslava
Brychtová

Očima nové zastupitelky
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Advent ve firmách, to je podě-
kování zaměstnancům, dobro-
činnost a tmelení vztahů. 
� Lenka Kopčáková

Nastal čas adventu, a s ním i závěr 
firemního roku. Mnohé podniky při-
pravují předvánoční firemní akce. 
Jejich účelem je poděkování zaměst-
nancům za práci odvedenou v končí-
cím roce.

Zaměstnancům je velmi milé, když 
se jim takového uznání dostane před 
Vánocemi přímo od šéfa či ředitele 
podniku. 

Dík má podobu finanční odměny, 
věcných darů, ale i poukazů na zboží 
či do relaxačních center. Každopád-
ně je to gesto, které zaměstnancům 
zvýší chuť a motivaci k další práci. 

V době adventní se také konají 
firemní předvánoční večírky, společ-
né sportovní akce, či rodinné zájez-
dy do divadla. Jsou součástí firemní-
ho teambuildingu. Mnohdy se, vedle 
běžných zaměstnanců, účastní aktiv-
ně soutěží i sami zástupci firmy, což 
velmi upevňuje kolektiv a jeho mezi-
lidské vztahy. 

Některé firmy si již v prvním pro-
sincovém týdnu potrpí na miku-
lášskou nadílku pro děti a vnuky 
zaměstnanců. Jinde zase pořádají 
adventní dílny, kde se sejdou kole-
gové a jejich rodinky při společném 
zábavném odpoledni. Spolu s dětmi 

vyrábějí třeba vánoční dárky a deko-
race…

Vrcholem firemního roku bývá 
vánoční večírek pro zaměstnance, s 
pohoštěním a hudbou k tanci.  Je to 
milé gesto od zaměstnavatele, a ze 
strany zaměstnance je tedy otázkou 
slušnosti zúčastnit se alespoň slav-
nostního projevu zástupců firmy, 
popř. slavnostního oběda či večeře, 
pokud např. neholdují taneční zába-
vě. Popřát si vzájemně, rozloučit se, 
a teprve pak odejít domů. 

Ze strany organizátorů je také vel-
mi náročné vymyslet zábavu pro 
všechny zaměstnance, tedy pro růz-
né věkové spektrum lidí. Proto vět-
šinou volí kombinaci aktivní a pasiv-
ní zábavy. Vhodné soutěže nakonec 
pobaví většinu účastníků. 

V předvánočním čase již také firmy 
ze Žďárska a z Vysočiny stále častěji 
myslí na dobročinnost. Mnohdy už i 
sami zaměstnanci s podporou vede-
ní organizují předvánoční charitativ-
ní akce pro děti a lidi s handicapem, 
či ze sociálně znevýhodněného pro-
středí. 

Někde zaměstnanci v adventním 
čase pořádají dražbu věcí, které při-
nesli z domu, nebo draží předměty, 
které vyrobili klienti či děti z nezis-
kových organizací. Výtěžek z aukcí 
je pak předán konkrétním zařízením 
či dětským domovům…

Někdy se ve firmách snaží zjistit 
předem tajná přání dětí ze sociálně 

Gesto, které zvýší chuť do další práce

A jak je to o adventu ve firmách 
na Žďársku? Některé odpovídaly 
v anketě Žďárských novin. 

„V prosinci každoročně pořádáme 
vánoční večírek a současně se snaží-
me motivovat všechny naše kolegy, 
abychom společně podpořili místní 
charitativní organizace, např. stro-
mem splněných přání, který nám v 
předvánoční době zdobí recepci,“ říká 
Jan Sondag, ředitel závodu Arrow 
International CR, a.s., člen skupiny 
TELEFLEX. Všem zaměstnancům 
a jejich rodinám přeje krásné Váno-
ce a hodně zdraví do nového roku 
2019. 

„Děkujeme, že svou kvalitní prací 
pomáháte zachraňovat lidské životy,“ 
vzkazuje ředitel společnosti. 

Ve žďárské dopravní společnosti 
ZDAR, a.s., je období kolem vánoč-
ních svátků časem společných setká-
ní se zaměstnanci, i časem hodnoce-
ní uplynulého roku. „Respektujeme 
však, že zaměstnanci chtějí být v tom-
to období především se svými rodina-
mi, a účast na firemních večírcích je 
tedy dobrovolná. Pokud jde o odměny, 

ty předvánoční jsou spíše symbolické-
ho charakteru, snažíme se odměňo-
vat své zaměstnance za dobře odvede-
nou práci v průběhu celého roku,“ říká 
ředitel společnosti Richard Latislav.

Jak uvádí Marie Pilařová, perso-
nalistka společnosti NKT, s.r.o., ve 
velkomeziříčské firmě plánují uspo-
řádat tradiční vánoční večírek pro 
zaměstnance a jejich doprovod.

„K poslechu bude hrát kapela, která 
na našich večírcích vystupuje již něko-
lik let. Hlavním tahákem večera bude 
skupina Fredy Mercury Revival,“ uvá-
dí M. Pilařová. Jako každoročně, i 
letos se mohou zaměstnanci těšit na 
vánoční odměnu.

Ve žďárských firmách Compas 
automatizace, spol. s r.o., se zaměst-
nanci sejdou na tradičním večírku s 
netradičním programem. „Pak při-
jde Mikuláš, který donese hry a dár-
ky dětem, a všichni naši zaměstnanci, 
spolu s poděkováním za práci a přá-
ním do nového roku, dostanou i pěkný 
dárek,“ naznačuje ředitel Vladimír 
Klíma. Spolu s celým vedením firmy 
přeje všem hezké Vánoce. -lko-

Firmy si svých lidí váží

slabých rodin či z dětských domo-
vů, napsaná na lístečcích, nebo dět-
mi nakreslená. Na dobrodincích pak 
záleží, jaké přání se dle svých mož-

ností rozhodnou vyplnit. Adventní 
a vánoční čas je zkrátka o lidskosti a 
dobrých skutcích. Tak ať jsme všich-
ni hodně zdraví!
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Celkem 84 vystavovatelů, z 
toho osm podniků, se předsta-
vilo při letošním již 23. roční-
ku Festivalu vzdělávání v Domě 
kultury dne 8. listopadu.
� Lenka Kopčáková (foto autorka) 

Prezentační výstava vzdělávacích 
možností a pracovního uplatnění 
nabízí ukázky středních škol, odbor-
ných učilišť a vyšších forem vzdělání 
z celé ČR, a prezentovali se i místní 
zaměstnavatelé. Jak se pro ŽN ohlíží 
Marcela Lorencová, ředitelka pořá-
dající organizace Kultura Žďár n. S., 
většina škol se již na festivalu pre-
zentuje akčně, což návštěvníci vítají. 
„Studenti jsou totiž na formu propa-
gace velmi citliví,“ říká ředitelka. Pře-
sto se ještě našly tzv. statické stánky. 
„Tyto školy by se měly nad svou propa-
gací zamyslet a na festival vysílat lidi, 
kteří umějí školu a její činnost dobře 
prodat,“ míní Lorencová. S návštěv-
ností festivalu je spokojena. 

Na festival totiž přišlo kolem dvou 
tisíc lidí, zejména starších žáků ZŠ 
s rodiči, a pak studentů hledajících dal-
ší formy vzdělávání. U některých stán-
ků jsme se zastavili i my z redakce.

Mladí lesáci
Na ploše před vchodem do DK 

upoutali svým umem dva mladí dře-
vorubci, kteří motorovými pilami 
vytvářeli dřevěné plastiky. 

Byli z novoměstské SŠ Bělisko. „Já 
jsem ze 3. ročníku oboru lesnictví,“ 
říká 18letý Jirka.  „K práci s motoro-
vou pilou se dostaneme ve druhém roč-
níku, a není to zas tak těžké,“ dodává. 

Jeho 19letý parťák Matiáš se prý 
pustil na škole už do druhého obo-
ru, a tím je opravář lesnických strojů.  
Kluci vytvarovali velký hřib, stoličku, 
a návštěvníky zaujal kumšt s jakým 
z kmenu ukrajovali kolečka dvouře-
zem. „To je kombinovaný řez: Zespo-
du, a pak navázat svrchu,“ upřesňuje 
Matiáš.

Elektrotechnici s Legem

Milovníci stavebnic by zaplesa-
li. Na této škole si evidentně hrají 
s Legem! Kluci z oboru elektronika 
ve stánku jihlavské technické ško-
ly rozpohybovali bagr z Lega, který 
se automaticky otáčel, a sám sbíral 
a přenášel předměty. „Na Legu si tré-
nujeme, jak budeme vyvíjet stroje. Na 
tomto bagru bylo nejvíce komplikova-
né vyladit program, aby stroj bezvad-
ně fungoval,“ říká 17letý Viktor ze 2. 
ročníku.

Šikovní průmyslováci

Kovová růže jako z nějaké pohád-
ky... „Toto je ukázka oboru umělec-
kořemeslného zpracování kovu,“ říká 
17letý Jarda, student z třebíčské 
průmyslovky. „Vlastně jde o maturit-
ní práci zdejšího maturitního oboru s 
výučním listem. Ve čtvrťáku by měl být 
schopen takovou růži vytvořit každý 
student,“ dodává Jarda. 

On sám je ale z jiného ranku. Stu-
duje obor průmyslová automatizace. 

„Nyní ve druháku pracujeme na tvoře-
ní desek plošných spojů, kde pájíme a 
vyrábíme různé obvody,“ vysvětluje. 
Jednou se uplatní v seřizování auto-
matizovaných výrobních linek. 

Nádherné sladkosti

Budoucí cukrářky ze žďárské gast-
ronomické školy zaujaly malovaný-
mi perníčky a postavičkami z mand-
lové hmoty. Jak říká 17letá Martina, 
vše je o získané šikovnosti, předsta-
vivosti, a hlavně trpělivosti s detai-
ly. „Čas je až na druhém místě, někdy 
vytvoření postavy trvá hodinu, a někdy 
15 minut,“ dodává. Budoucí cukrářky 
proto ve škole pilně trénují i kresbu 
jedním tahem. Pevná ruka a rychlé 
otáčky jsou potřeba při zdobení per-
níčků či dortů, aby dekor byl pěkný 
a neroztřepený. U perníčků je podle 
dívek důležité také „vychytat“ kon-
zistenci těsta, aby perníčky pěkně při 
pečení držely tvar.

 (Pokračování na str. 8)

Festival vzdělávání přilákal tisíce lidí
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KANTÝNSKÁ
- pravidelná pracovní doba po - pá (od 5.15 hod.; víkendy a svátky volné) 
- nástup dohodou 
 

KUCHAŘE/KU
- praxe v oboru podmínkou, práce na hlavní pracovní poměr 
- pravidelná pracovní doba po - pá (od 4.00 hod.; víkendy a svátky volné) 
- nástup dohodou

KONTAKTUJTE NÁS

Přijmeme do závodní jídelny zaměstnance na pozici:

Čerstvě narozené děti v novoměst-
ské nemocnici hlídá nově 13 monito-
rů dechu. 

Dar sponzorů v hodnotě 26 tisíc 
korun předala nedávno nemocni-
ci Nadace Křižovatka, jediná čes-
ká organizace zaměřená na podpo-
ru povědomí veřejnosti o syndromu 
náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o 
možnostech ochrany ohrožených dětí 

v prvním roce věku. Monitory dechu 
Babysense jsou klinicky testovanou 
pomůckou. 

„Monitor dechu hlídá nejen zástavu 
dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), 
a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťát-
ka,“ vysvětluje mluvčí novoměstské 
nemocnice Tamara Pecková. V přípa-
dě potíží okamžitě spustí alarm, aby 
přivolal pomoc dospělého.  -lko- 

Novorozence hlídají monitory dechu

Festival vzdělávání přilákal...
Vánoce ladí do růžova

Kristýna, 17letá budoucí � oristka 
ze žďárské školy obchodní a služeb, 
předváděla výrobu adventních věn-
ců. Naučit se ten správný gryf jí prý 
trvalo asi měsíc. Tvorba adventních 
věnců je nyní její zálibou. „Tento 
netradiční adventní věnec je vyrobený 
z živých květin. Spodek korpusu tvoří 
nasákavá hmota, takže květy dlouho 
vydrží,“ vysvětluje Kristýna. Letošní 
barvy Vánoc prý ladí do růžova. Ale 
nic nezkazíme českou klasikou, čer-
venou a zelenou.

Reprezentant v biatlonu

Laserovou zbraň imitující maloráž-
ku mohli zájemci vyzkoušet u stánku 
novoměstského sportovního gymná-
zia. To pod dohledem Josefa Kabrdy, 
17letého reprezentanta ČR v biatlo-
nu  „K biatlonu mě zlákal kamarád. 
Zpočátku jsem dělal ještě atletiku a fot-
bal,“ říká gymnazista. Zvládat školu 
a sport prý při dobré vůli jde. K uče-
ní Pepa využívá každou cestu autem, 
a učí se i po večerech.

Zdobí lovecké pušky

Natálka a Eliška, studentky 2. ročníku 
oborů umělecké rytectví kovu a puš-
kařství z Uherského Brodu, předváděly 
zdobení loveckých zbraní. „Vytváříme 
i tiskadla, pečetidla, nože a ozdoby růz-
ných předmětů,“ upřesňují dívky. 

Škoda je sníst...

Takto krásně vyzdobit ovoce a zele-
ninu umí 17letá Jana z meziříčské 
hotelovky. Svůj první výrobek prý 
zvládla už kolem Vánoc v prváku. 
„Není to tak těžké, člověk ale musí mít 
trpělivost. Dnes je pro mě výroba podob-
ných ozdob relaxem,“ říká dívka.

Petrův zdar!

Budoucí jihočeští rybáři, vodohospo-
dáři a tvůrci příštích vodních děl berou 
ekologii velmi vážně. Jak dva studen-
ti vodňanské školy konstatovali, letoš-
ní sucho má dopad na českou vánoční 
rybu. Kapři, stejně jako ostatní ryby, 
trpěli při dlouhodobém suchu nedo-
statkem kyslíku a málo vyrostli.

A víte, proč se rybáři zdraví Petrův 
zdar? Patronem rybářů a obchodníků 
s rybami není nikdo jiný než Svatý Petr.

Práce je posláním

Zájemkyně u stánku žďárské zdra-
votnické školy se chtějí stát zdra-
votními sestřičkami. Nejde však jen 
o práci, ale přímo o životní poslání. 
Studenti se, vedle odborného vzdě-
lání, učí i ochotě, vstřícnosti, empa-
tii, entuziasmu. To jsou předpoklady 
nezbytné pro lidi ve zdravotnictví.

(Dokončení ze str. 6)
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Chcete s dětmi zcela netradičně 
prožít 5. prosince, kdy v podvečer 
vyrážejí do ulic tajemné bytosti, a 
děti už se nemohou dočkat? 

Naším tipem je výlet na Mikuláš-
ský den do Světlé nad Sázavou. 

Od 14 hodin zde ožívá čertovské 
podzemí s Luciferem na trůnu a čer-
tovskou školičkou. V bludišti cho-
deb se páří z kotlů, a odevšud vylé-
zají rozpustilí čertíci i velcí čerti.

Město již ráno ožije adventním 

trhem, soutěžemi, pohádkami i tvo-
řením v duchu rodinné zábavy. Se 
tmou přijde sám Mikuláš rozsvítit 
vánoční strom. 

Pokud vyrazíte do Světlé, ještě za 
světla se vydejte do zámeckého par-
ku. Své mosty tu hlídají anděl a čert. 
Ten dokonce ukazuje na zlobivé 
děti...Pro ty hodné bude jistě dob-
rodružstvím mosty objevit. Sochy 
jsou dílem studentů zdejší umělecké 
školy. -lko-

Včelaři ze žďárského spolku Čes-
kého svazu včelařů mají jeden pěkný 
předvánoční zvyk. 

Věnují med seniorům z Domo-
vů důchodců na Žďársku a dětem z 
Domova pro handicapované v Kři-
žanově. 

„Už to tak děláme roky. Kdysi jsme 
se tak usnesli na naší výroční schůzi, a 
včelaři byli pro,“ říká předseda spolku 

Vlastimil Bubeníček. Každý z vče-
lařů prý věnuje po kilogramu svého 
medu. 

„Sejde se mi obvykle kolem 70 kg 
medu, který pak rozdělíme. Asi 25 kg 
vezeme do Křižanova, 30 kg Sociálním 
službám města Žďáru - oni si již med 
přerozdělí do svých zařízení, a zbytek 
medu putuje do Domova důchodců ve 
Škrdlovicích,“ informuje Vlastimil 
Bubeníček. -lko-

Zcela netradiční Mikuláš

Med nadělí dětem i seniorům

Vánoční příloha
STRANA 9

Slavnostní odpoledne 24. prosince. 
Dospělí honem obalují řízky, a chys-
tají nadílku pod stromeček. Vše musí 
klapnout, až se s dětmi vrátí z podve-
černí procházky...

Ve stejný čas trumpetisté Žďárské-
ho žesťového kvintetu ladí nástroje 
a oblékají další vrstvy oblečení. Ve 
věži kostela sv. Prokopa to v tento 
čas pořádně protahuje... 

Úderem 17. hodiny začnou dle 

zavedené tradice trubači vyhrávat 
české vánoční koledy. Předtím ale 
musí do věže kostela sv. Prokopa 
vystoupat víc jak sto schodů…

...Dole už se to hemží lidičkami. 
Podupávají v mrazu a čekají, až se na 
ochoze objeví muzikanti v historic-
kých barvách města. 

S prvními tóny koled se malí i vel-
cí okamžitě přidají a nechávají se 
unášet štědrovečerní vlnou…Zpěv 

doléhá přes údolí až na druhý břeh 
Sázavy…

Když utichnou poslední tóny, lidé 
si podají ruce, popřejí „Šťastné a 
veselé“, a již pospíchají k domovu. 

Děti se už nemohou dočkat, až za 
dveřmi pokoje zacinká zvoneček... 

Trubači z věže vyčistí nástroje, 
uloží historické obleky a též zamíří 
k rodinnému stolu… -lko-

Štědrovečerně troubí z věže už 29 let

Když nám zamrzly nástroje,
začali jsme zpívat

ŽĎÁRŠTÍ trubači, kteří o Štědrém večeru tradičně vyhrávají z věže. Vlevo kapel-
ník Jaroslav Šimek.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďárští trubači letos chys-
tají štědrovečerní zajíma-
vost. Premiéru autorské 
koledy. Více o Troubení 
z věže kapelník Žďárského 
žesťového kvintetu
Jaroslav Šimek.
� Lenka Kopčáková

Kapelník trubačů je i učitelem hud-
by na ZUŠ Františka Drdly. Dnes 
odpovídá na dotazy ŽN. 

Jak starou tradici už tato akce ve 
Žďáru má, a jak dlouho v ní účin-
kuje Žďárský žesťový kvintet?

Tradice byla založena hned v roce 
sametové revoluce, tzn. v prosin-
ci 1989, kdy jsme společně s Oldři-
chem Růžičkou oslovili místní muzi-
kanty - kamarády, on během měsíce 
rozepsal noty na nejznámější koledy, 
a šli jsme na věž. Tenkrát nás bylo 
sedm nebo osm, a název ještě nee-
xistoval - prostě muzikanti ze Žďáru 
a okolí.

Jaké nástroje při Štědrovečerním 
troubení vyhrávají z věže?

Posledních 15 let slyší posluchači 
z věže na Štědrý den dvě trubky, dvě 
baskřídlovky a tubu.

 (Pokračování na str. 10)
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Když nám zamrzly nástroje, začali...
(Dokončení ze str. 9)

Jak se tam nahoře v průvanu 
bráníte omrzlinám? Muzikanti si 
prý snad potírají rty tukem, aby 
jim nepřimrzly k náústku...

Teplé oblečení je základem úspě-
chu, protože nahoře fouká vždy. A 
teploty nebývaly vždy tak milosrd-
né, jako v posledních asi pěti letech. 
Nástroje včetně nátrubku se musejí 
zahřívat dýcháním i v krátkých pau-
zách mezi koledami, ale rty si ničím 
nemastíme. 

Také vyšlápnout schody do věže, 
a pak podávat hudební výkon, dá 
asi pořádně zabrat...

Celkem 113 schodů na věž zvlá-
dáme v pohodě. Nejstarším čle-
nem souboru jsem já, takže zatím 
v pohodě (smích). Když se dostane-
me nahoru ke zvonům, tak máme 
asi ještě pět minut na vydýchání. 

Budete opět vystupovat v histo-
rických barvách Žďáru? 

Hrajeme v přehozech a baretech, 
které pro nás nechalo zhotovit 
vedení města někdy kolem milénia. 
Za to jsme velmi vděční.

Přidáte nějakou štědrovečerní 
příhodu kolem Troubení? 

Váže se k mrazům v roce 1997, 
kdy nám během hraní foukalo 
přímo do obličeje a do korpusů. 
Během poslední koledy nám zamrz-
ly písty trumpet v mezipoloze, 

Málokdo ví, že nový žďárský starosta, 
dnes 34letý Martin Mrkos, je také včela-
řem. S tímto koníčkem začínal coby vyso-
koškolák, a včelaření se věnuje už nejméně 
osm let. 

„Prvně jsem měl jedno včelstvo, pak se počet 
rozrostl až na deset. 

Zde pan Holeczi mně léčil včely, když jsme 
měli moc varoázy, a pan Bubeníček je mým 
velkým učitelem. Vše, co vím, mám od něho. 
Velice mě to baví,“ vyznává se. Učení o vče-
lách, to je prý věda na celý život.

„Včelařím u babičky v Jamách. Za vsí ma-
jí naši kousek lesa, a tam stojí včelnice,“ říká 
nadšenec. Zároveň připouští, že jde o veli-
ce časově náročný koníček, hlavně v sezó-
ně. 

„Otec už je v důchodu, a tak má teď ve vče-
laření hlavní slovo. A já mu dělám ́ přidržtaš-
ku´“ zlehčuje se smíchem žďárský starosta.

O včely se prý zajímá i pětiletý Mrkos 
junior, a táta jej bere do včelnice za dědou. 
Vypadá to, že rodinná tradice se udržuje...

A žihadla? Na to Martin Mrkos se smí-
chem odpovídá: „No štípou, že jo...“ Vzpo-
míná, jak ve svých začátcích „koupil“ hned 
šest žihadel najednou. „To jsem fakt lehl. 
Musel jsem si vzít Zyrtec a zaspat to,“ říká. 

Na štědrovečerním stole včelařské rodi-
ny bude mít jasný prim kapr. „A samozřej-
mě perníčky slazené medem, a víno,“ dodává 
Martin Mrkos.  -lko-

Jak včely spojily
tři generace

Žďárský spolek včelařů letos sla-
ví 90 let od svého založení. V lis-
topadu uspořádal v Knihovně M. 
J. Sychry interaktivní výstavu, na 
níž nechyběl prosklený úl se vče-
lami, historické nástroje i názorné 
pomůcky o životě v úle. Veřejnost 
vyslechla přednášky Mariána Sol-
čanského o včelích produktech. 

Na výstavu pak mířily školní děti. 
Ty včelaři vítají, potřebují si totiž 
vychovat pokračovatele. 

Jak na vernisáži opakovaně zazníva-
lo, stále platí varování vědce Alberta 
Einsteina, že bez včel by lidstvu zbý-
valy pouhé čtyři roky života. 

Ač se to nezdá, je tomu tak.  My 
lidé jsme na včelách zcela závislí. 
Celých 80 % rostlin, rozmnožují-
cích se opylením, nezvládne opylo-
vat jiný hmyz, než právě včela. Jen 
v Evropě by bez včel v krátké době 
vyhynulo 20.000 druhů rostlin. Tak 
by se nenávratně narušil potravní 
řetězec, a nejspíš by došlo k maso-
vému vymírání...

Jubilující spolek přišli pozdra-
vit nejen včelaři ze sousední novo-
městské organizace, ale i zástupci 
kraje a města. Jak se ukázalo, nový 
žďárský starosta Martin Mrkos není 
ve spolku nováčkem. „Vše, co jsem se 
o včelaření naučil, mám od mého uči-
tele,“ obrátil se na předsedu spolku 
Vlastimila Bubeníčka. 

O zdraví včel na Žďársku informo-
val MVDr. Božimír Kobylka, který je 

vlastně takovým „dvorním lékařem“ 
zdejších včeliček. Měl dobrou zprá-
vu: nejobávanější nákazy - mor včelí-
ho plodu i varoáza (co dokážou zde-
cimovat celá včelstva), jsou ve Žďáře 
a okolí zcela pod kontrolou. 

Ze včelařské kroniky...
...O včelařství v našem kraji máme 

jen ojedinělé zprávy od 16. stole-
tí... R. 1910 bylo v soudním okresu 
Žďár 632 úlů. V té době se o rozvoj 

včelařství zasloužili učitelé Koněr-
za, Koudela, a dále faráři. Včelařilo 
se ponejvíce na moravských stoja-
nech „almárkách“.

Teprve r. 1928 byl založen „Vče-
lařský spolek pro Žďár a okolí“. 

Popud k tomu dal ředitel Hospo-
dářského družstva Frant. Chrastný, 
sám také včelař. Ustavující schů-
ze se konala 20. května 1928 a pří-
tomno bylo 15 včelařů ze Žďáru a 
okolí... -lko-

STArOSTA Martin Mrkos se svým učitelem včelařství Vlastimilem Bubeníč-
kem. Foto: Lenka Kopčáková

Vůně medu nás přiblížila k adventu

takže z nástrojů nešel vyloudit ani 
tón. Oldřich Růžička začal poho-
tově zpívat, my se přidali, a koledu, 
namísto hraní, jsme dozpívali.

Na jaké vánoční písně se letos 
můžeme těšit?

V předchozích letech jsme se 

snažili proložit klasické české kole-
dy i cizími, ale nesetkalo se to s 
pozitivními reakcemi. Takže i nadá-
le tvoříme program z těch notoricky 
známých koled.

A co to letošní překvapení?
Bude to premiéra naší koledy. 

Josef Kabrda, varhaník z Jam (a 
bývalý student ZUŠ F. Drdly) na-
psal krásný text, a já jej zhudebnil. 
Lidé, co přijdou na Štědrý večer 
pod věž, už si s námi koledu mohou 
zazpívat. 

A ŽN tuto novou koledu zveřejňu-
jí exkluzivně pro své čtenáře. 
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ŽN přináší přehled duchovních 
akcí během adventu a Vánoc. 

(ŘK farnost sv. Prokopa ZR 1)
Kostel sv. Prokopa

� Ne 2. 12. 1. NEDĚLE ADVENT-
NÍ: 7.30 a 10.30 mše sv. s žehnáním 
adventních věnců; 18.00 mše sv.

� Po 3. 12. až so 22. 12. 6.30 
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ (denně 
mimo nedělí a 8.12; v soboty 7.30 se 
světelným průvodem)

� Po 17. 12. 9.00–12.00; 14.00-
19.00 (více zpovědníků)

� Pá 21. 12. 16.00–
18.00 SVÁTOST 
SMÍŘENÍ

� Po 24. 12. 
ŠTĚDRÝ DEN - 
Vigilie Narození 
Páně:

16.00 Mše sv. pro 
rodiče s dětmi; dětská 
schola od sv. Prokopa

17.00 Troubení z věže 
kostela sv. Prokopa

24.00 Půlnoční mše 
sv., J. E. Kypta - Mis-
sa pastoralis (chrámový 
sbor sv. Prokopa a orches-
tr učitelů ZUŠ)

�Út 25. 12. SLAVNOST NARO-
ZENÍ PÁNĚ: 7.30 mše sv.;10.30 J. E. 
Kypta: Missa pastoralis (chrám. sbor 
sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ); 
18.00 mše sv.; 14.30 Dětské pásmo u 
jesliček: Program s dětským divadlem 
a zpěvem dětské scholy.

� St 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁ-
NA, JÁHNA A MUČEDNÍ� : 7.30 
(mše sv. se scholou mladých);10.30 
mše sv.

� So 29. 12. 16.00 Vánoční koncert 
Svatopluku; 18.00 mše sv.

� Ne 30. 12. SVÁTEK SV. RODI-
NY: 7.30 a 10.30 mše sv. s obnovou 
manželských slibů; 18.00  mše sv.

� Po 31. 12. 16.00 mše sv. na podě-
kování s prosbou o Boží pomoc do 
Nového roku

� Út 1. 1. 2019 NOVÝ ROK – 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PAN-
NY MARIE: 7.30; 10.30 a 18.30 mše 
sv.

� Ne 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ: 7.30 a 10.30 mše sv. s žehná-
ním kadidla, vody a křídy; 18.00 mše 
sv.

� Ne 13. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 
– končí doba vánoční: 7.30; 10.30 a 
18.00 mše sv.

(ŘK farnost Nanebevzetí 
P. Marie, ZR 2)

Bazilika N. P. Marie
a sv. Mikuláše

Ne 2. 12. 1. NEDĚLE ADVENT-
NÍ: 9.00 mše sv. s žehnáním advent-
ních věnců 

Čt 6. 12. SVÁTEK SV. MIKULÁ-
ŠE, biskupa: 17.15 liturgická oslava 
spolupatrona baziliky

So 8. 12., 15.12., 22.12. RORÁT-
NÍ MŠE SVATÉ: 7.30 s průvodem 
dětí s lampami

Ne 23. 12. SVÁTOST 
SMÍŘENÍ:14.00-17.00 

(více zpovědníků)
Po 24. 12. ŠTĚDRÝ 

DEN - Vigilie Naroze-
ní Páně: 21.00 Půlnoč-
ní mše sv. – Jiří Pavlica:  
Missa brevis (chrámový 

sbor Fons a orchestr žá-
ků ZUŠ)
Út 25. 12. SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ: 9.00 
mše sv.; 10.00 sváteční hraní – 

Venkovská kapela (před bazi-
likou) 

St 26. 12. SVÁTEK 
SV. ŠTĚPÁNA, jáhna a 

mučedníka: 9.00 mše sv.; 
14.00 modlitba dětí u jesliček, pásmo 

koled; 17.00 Zpívej v čase vánočním: 
koncert sboru Fons 

Ne 30. 12. SVÁTEK SV. RODINY: 
9.00 mše sv. s obnovou manželských 
slibů

Út 1. 1. SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ, PANNY MARIE: 9.00 mše sv.

Ne 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ - Tří králů: 9.00 mše sv. s žeh-
náním kadidla, vody a křídy (doprová-
zí chrámový sbor sv. Prokopa)

Ne 13. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 
končí doba vánoční: 9.00 mše sv.

Poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého

Čt 13. 12. 18.30 SLAVNOST 
SVĚTLA k oslavě svátku svaté Lucie

Ne 16. 12. (19.00-21.00) NIKO-
DÉMOVA NOC: Kostel otevře-
ný k tichému rozjímání, modlitbě či 
duchovnímu hovoru.

Po 31. 12. PAMÁT�  SV. SILVES-
T� : 22.30 Troubení koled v ambi-
tech Zelené hory; 23.00 mše sv. na 
poděkování, prosba o Boží požehnání 
do roku 2019. (Pokračování na str. 14)



Milí čtenáři Žďárských novin, 
po roce jsme tu opět s uceleným přehledem adventních a 

vánočních akcí v našem městě. Některé proběhnou v duchu 
letošního jubilea republiky. Pro přehlednost řadíme akce do 
tematických celků a v úvodu vždy uvádíme pořadatele.

 Vaše redakce

(Město Žďár n. S.)
Ne 2. 12. (16.00-17.00) nám. Repub-

liky
PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU S ROZ-

SVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STRO-
MU: Vystoupí PS Svatopluk.

(Active-SVČ)
St 5. 12. 16.00, sál DDM Horní 2
MIKULÁŠ: Soutěžní podvečer pro 

děti s návštěvou očekávané trojice. Tanec 
s čertem, malování dřevěných hraček…

 
(Rodinné centrum Srdíčko)
� Čt 6. 12. 15.30 a 17.00, RC polikli-

nika
MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ
Tradiční mikulášská nadílka s anděly a 

malými čertíky (přihlášky od 15. 11. do 
3. 12.) 

� Čt 20. 12. 15.00, RC poliklinika
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Tradiční besídka s koledami, příběhem 

o narození Ježíška, vzájemnou nadílkou 
a rozsvícením vánočního stromu.

( Jízdárna Starý dvůr)
Pá 7. 12. Starý Dvůr 32/1, Žďár 2 
MIKULÁŠ NA STARÉM DVOŘE: 

v 16.30 prohlídka stájí, v 17.00 příjezd 
Mikuláše s družinou na koních. Možnost  
opékání špekáčků.

(Ostrov pohody)
13. – 16. 12.
Již 21. ročník tradiční rodinné předvá-

noční akce. Pohádky, hudba, vyprávění, 
adventní tvoření i vánoční zvyky. Tento-
krát v duchu prvorepublikových Vánoc... 

(Oldskauti)
Ne 16. 12. 7.30, příjezd rychlíku od 

Brna
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018 - Old-

skauti z přístavu Racek jej tradičně pře-
vezmou u vlaku a roznesou po Žďá-
ře. Světlo bude k dispozici po ranních 
bohoslužbách: od 9.00 v Bazilice minor 
a od 10.30 v kostele sv. Prokopa.

Od 17. 12. bude Světlo i na recepci 
MěÚ a v Květince na Veselské (dle ote-
vírací doby).

(Kopretina)
Út 18. 12. 9.30,. Centrum pro rodiče s 

dětmi, Horní 22 
VÁNOČNÍ BESÍD� : pohádka 

Vánoční příběh, výroba drobné dekora-
ce, posezení u šálku sváteční kávy s cuk-
rovím

(ŘK farnost ZR 1)
Út 18. 12. (16.00-17.00) náměstí 

Republiky
ŽIVÝ BETLÉM: Příběh narození 

Ježíše Krista v podání herců ze žďár-
ských církevních škol a obou žďárských 
farností.

(Město)
24. 12. 2018 17.30, u kostela sv. Pro-

kopa

TROUBENÍ Z VĚŽE: Tradič-
ní vánoční koledy pro lidi dobré vůle. 
Žďárský žesťový kvintet, premiéra autor-
ské koledy.

(ŘK farnost N. P. Marie, ZR 2)
Do 2. 2., poutní kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH
ŽĎÁRSKÝ BETLÉM: Víc jak sto 

lidových � gurek sestavených v jeslič-
kách, až do Hromnic. O Vánocích 25. a 
26. 12. (14.00-17.00). 

(Město)
Út 1. 1. 17.30, nám. Republiky
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ: 
Tradiční společné uvítání nového roku 

ve Žďáře.

(Kultura Žďár n. S.)
So 1. 12. (9.00-16.00) Dům kultury 
ADVENTNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH: 

Výtvarně zpracované výrobky tvůrců ze 
Žďárska.

(SE.S.TA)
So 8. 12., ne 9. 12. (9.00-16.00) Zá-

mek
VÁNOČNÍ TRH – Adventně laděná 

akce v běžně nepřístupných prostorách 
zámku.

(Město Žďár n. S.)
Čt 20. 12. (8.00-18.00) nám. Repub-

liky
ZIMNÍ TRH: Tradiční vánoční zboží 

a adventní občerstvení.

(Regionální muzeum města)
Út 4. 12. – ne 13. 1. Tvrz, Moučkův 

dům
VÁNOCE V MLADÉ REPUBLICE 

– Vánoce za První republiky a tradiční 
horácké zvyky s praktickými ukázkami. 
Jaké si tehdy lidé dávali dárky - a jaké 
pohlednice si posílali? Lišila se nějak 
štědrovečerní tabule dělnictva a průmy-
slníků? Přijďte se podívat (9.00-17.00; 
12.00-12.30 pauza). 

(Kultura Žďár a Active-SVČ)
4. 12. - 6. 1. (út-pá 10.00-12.00 a 

14.00-17.00; so, ne a sv. 14.00-17.00) 
Galerie Stará radnice

PERNÍČKY A KE� MI� , 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA: Vernisáž 4. 12. 
v 17.00. 

(Farnost sv. Prokopa, Žďár 1)
St 19. – ne 30. 12. (9.00-17.00) kaple 

sv. Barbory
VÝSTAVA BETLÉMŮ: K vidění bet-

lémy papírové, perníkové, dřevěné, kera-
mické, textilní... Zajímavostí je prvore-
publikový sádrový betlém z kostela sv. 
Prokopa, nyní zrestaurovaný, i s původ-
ním pozadím. Otevřeno denně. 

(Kultura Žďár n. S.)
So 1. 12. – St 30. 1. Městské divadlo
VÁNOČNÍ VÝSTAVA: Práce dětí ZŠ 

a MŠ Polnička. Otevřeno hodinu před, a 
během představení.

(SŠ obchodní a služeb)
Pá 7. 12. (9.30-16.30), areál školy, 

Komenského 10
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ: 

Zvyky, obyčeje a výrobky adventního a 
vánočního času. K ochutnání tradiční 
vánoční pokrmy našich babiček. 

(Knihovna M. J. Sychry)
�  Do 2. 12., Čechův dům 
ADVENT S TEPLEM DOMOVA: 

Floristická výstava

�  Do 9. 12., odd. pro dospělé
VÁNOČNÍ VÝSTAVA KLUBU V 9 

(centrum služeb pro podporu duševní-
ho zdraví).

� Út 4. 12. – pá 4. 1., Galerie u Sych-
ry

ELEKTRICKÁ ZEMĚ: Snímky Pavla 
Remara (4. ročník fotofestivalu Ve sto-
pách Daguerrových).

� St 5. 12. – pá 4. 1., Čechův dům
NASTAL ČAS VÁNOČNÍ: Výtvarné 

práce žáků ZŠ Zámek. Zahájení výstavy 
v úterý 4. 12. od 15.00.

� Po 10. 12. (18.00-19.40) Promí-
tej i Ty! 

THULETUVALU: Grónské městečko 
� ule je nejseverněji obývaným místem 
na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní 
stát. Osudové spojení: tající led v Grón-
sku zvedá hladinu oceánu. Brzy zaplaví 
tichomořské ostrovy...

�Odd. pro děti a mládež: „NEVADÍ, 
ŽE MARODÍME - STEJNĚ RÁDI 
VYRÁBÍME“: Výtvarné práce malých 
pacientů z novoměstské nemocnice.

(Klub v 9)
Út 11. 12. (12.00-16.00) a 12. 12. 

(9.00-16.00) Klub v 9, Okružní 1, Žďár 
3

VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ: 
Udělejte si radost s Klubem v 9.

(Kultura Žďár n. S.)
�Dětské divadelní předplatné 
St 5. 12. 9.00 a 14.00; Čt 6. 12. 8.45 

a 11.00, Městské divadlo 

VÁNOČNÍ HVĚZDA: Vánoční 
pohádka s tradičními zvyky a koledami. 
Divadlo Scéna, Zlín

�Kulturní minimum I.
St 12. 12. 11.00; Čt 13. 12. 9.00 a 

11.00, Městské divadlo
JAK SI H� JÍ TATÍNKOVÉ: Diva-

dlo Drak, Hradec Králové

(Kultura Žďár n. S.)
� DP ZELENÉ
Ne 2. 12. 19.00, Městské divadlo 
DÁMSKÁ ŠATNA: Režie A. 

Gold� am; hrají D. Kolářová, D. Batulko-
vá, E. Pacoláková, P. Tenorová. …Tajem-
né, mystické a vzrušující místo, kde se 
rodí, určuje a probírá vše kolem diva-
dla… Agentura Harlekýn Praha. 

� DP ŽLUTÉ
Út 11. 12. 19.00, Městské divadlo 
DÁMY Z ANIANE: Režie V. Čermá-

ková; hrají D. Kolářová, D. Syslová, J. 
Meduna, M. Stehlík / J. Čapka, L. Per-
netová / M. Sejnová …Marie a Ester. 
Dvě sestry, dva lidské příběhy z opač-
ných pólů lidské existence. Divadlo Pala-
ce Praha.

� DP KOMORNÍ
Po 17. 12. 19.00, Městské divadlo 
TŘI STRÁŽNÍCI: Režie I. Kuče-

ra; hrají a zpívají: O. Vacke, P. Husa, W. 
Valerián, M. Mikulášek …Písně geniál-
ního skladatele Jaroslava Ježka, neleh-
ký Ježkův osud a jeho přátelství s V+W, 
osobitý nadhled a humor…Agentura 
Pierot Praha. 

� Út 18. 12. 19.00, Městské divadlo
ANDĚLÉ V MÉM SRDCI: Hrají G. 

Filippi, host I. Adamcová …Skutečné 
příběhy žen, které komunikují s anděly. 
Léčivé divadlo Gabriely Filippi.

(Batyskaf)
Čt 27. 12. 20.00, Kulturní centrum 

nám. Republiky 11
GT HLINSKO 100: VELKÉ CÍLE, 

PLNÉ ŽALUDKY: Divadelní předsta-
vení. 

(Kultura Žďár n. S.)
So 1. 12. 19.00, Městské divadlo
PECHA KUCHA NIGHT: Noc poví-

dání… 

(Senior Point)
Út 4. 12. 9.30, 4. patro polikliniky
DOBRO VOLNĚ - Beseda s Jitkou 

Milčákovou z dobrovolnického centra 
Kambala.

(Klub kardiaků)
Čt 6. 12. 9.00, sál DDM Horní 2 
ADVENTNÍ KLUBOVÉ SETKÁNÍ: 

u vánočního čaje se vzájemně obdaruje-
me cukrovím a zaposloucháme do poe-
zie J. Seiferta a melodií v podání J. Kuče-
ry. Nový plán stěžejních akcí. Přejeme 
krásné Vánoce, v roce 2019 pevné zdraví. 

 (Pokračování na str. 14)
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OZNÁMENÍ
ZELENÁ HO� , stavební bytové družstvo, 
Žďár nad Sázavou oznamuje svým členům 

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

od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019
UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu 
řešili nejdéle do 19. 12. 2018 nebo až v lednu roku 2019.

Předseda představenstva

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí do nového roku

členům družstva 
a obchodním partnerům

přejí
představenstvo, kontrolní komise 
a zaměstnanci SBD Zelená hora

Stačí tedy zadat do políčka dole Váš 
registrační kód a stisknout klávesu 
„Pokračuj“. Program Vás již sám pro-
vede registrací, na jejímž konci bu-
dete mít své jméno a heslo, které si 
musíte uschovat a které Vám do bu-
doucna kdykoliv umožní se připojit 
na Váš účet. 

Kde získáte Váš registrační kód? 
Ten jste dostali již v minulosti na 
předpise záloh na rok 2018 nebo na 
vyúčtování záloh za rok 2017. A pro 
ty z Vás, kteří tyto materiály někam 
založili, a nechce se Vám je hledat, 
uvedeme tento kód znovu na předpi-
se na rok 2019, který obdržíte v pro-
sinci letošního roku.

Co všechno na svém účtu najdete? 
Obrázek o tom si můžete udělat z ná-
sledujících ukázek nabídky, která se 
Vám zobrazí po přihlášení se na Váš 
účet zadáním jména a hesla.

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že 
si můžete zvolit, zda si chcete pro-
hlížet informace o svém bytě nebo o 
celém domě. V prvním případě máte 
pod nadpisem „VÝSTUPY ZA UŽI-
VATELE“ výběr dokumentů, které si 
máte možnost prohlédnout. Kliknu-
tím na Vámi zvolené tlačítko se Vám 
zobrazí další členění nabídky, kde si 
můžete dále zvolit například rok, za 
který chcete uvedený údaj prohlížet.

Pokud se rozhodnete pro údaje o 
domě, tak pod nadpisem „VÝSTUPY 
ZA DŮM“ máte pouze jedno tlačít-
ko a po kliknutí na něj se Vám zobra-
zí jednotlivé dokumenty o domě, ze 
kterých si máte možnost vybrat ten, 
který Vás zajímá. Ukázka těchto do-
kumentů je na obrázku vpravo. Tyto 
dokumenty si pak v klidu můžete pře-
číst nebo i vytisknout pro další pou-
žití.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, 
že samotná registrace na portále a 
pak i vlastní prohlížení účtu není nic 
složitého a tyto operace zvládne kaž-
dý, kdo umí alespoň trochu pracovat 
s internetem. Přínosem pro Vás je 
to, že můžete získávat aktuální infor-
mace přímo z domova. Ti, kteří jsou 
zaregistrováni, mají i tu výhodu, že 
dostanou například předpis nebo vy-
účtování záloh v elektronické podobě 
dříve, než ti, co čekají na jejich vytiš-
tění a doručení. 

Pokud je na portál uloženo nějaké 
nové důležité sdělení, budete o tom 
informováni prostřednictvím e-mai-
lu. Stačí Vám se jen podívat na portál 
a zjistit, co je nového.

Chcete více informací o domu či bytu 
– registrujte se na portále www.poschodech.cz
V roce 2016 zahájilo ZELENÁ HO� , stavební bytové družstvo, provoz por-

tálu www.poschodech.cz, který umožňuje nájemcům družstevních bytů a vlast-
níkům bytů ve správě družstva (dále jen „uživatelům bytů“) získat volný přístup 
k informacím o domě či jejich bytě. Od letošního roku pak družstvo zahájilo pl-
ný provoz těchto stránek a postupně zde zveřejňuje většinu materiálů a údajů tý-
kajících se společenství vlastníků a jednotlivých bytů. Pokud chcete získávat tyto 
informace i Vy, stačí se jen zaregistrovat na těchto stránkách.

Jak to máte udělat? To Vám ukážeme v tomto článku.
Stačí si otevřít stránky www.poschodec.cz, kde se Vám objeví mimo jiné i tato 

nabídka na provedení registrace. 

Registrace na tomto portále je vý-
hodná i pro zástupce statutárního 
orgánu domu, kteří touto formou 
dostávají k dispozici navíc další úda-
je o domě, jako například stav a čer-
pání dlouhodobé zálohy na opravy, 
seznamy členů společenství vlastníků 
a pod. Tyto informace pak mohou 
kdykoliv použít při jednání s uživateli 
bytů.

Jste již registrováni na portále 
poschodech.cz? Máte tedy možnost 
nejen přístupu k údajům na něm uve-
deným, ale budeme Vás i průběžně 
informovat prostřednictvím SMS či 
e-mailu o novinkách, které zde budou 
zveřejněny. A abychom tak mohli či-
nit, je třeba, aby Vaše telefonní číslo a 
e-mailová adresa byly stále aktuální. 
Proto dojde-li u vás k jakékoliv změ-
ně těchto údajů, je třeba je změnit i 
na Vašem účtu na těchto stránkách.



(Dokončení ze str. 12)
(Církev čsl. husitská)
Čt 6. 12. 16.00, Husova kaple, Kopeč-

ná 13  
Hymny a vlasteneCké pís-

ně - Beseda Zdenka Kovalčíka ke 100. 
výročí vzniku samostatného státu Če-
chů a Slováků.

Nejstarší hymny a vlastenecké písně; 
cyrilometodějské oslavy r. 1863, Sokol 
a jeho písně, CČS a písně k Husově 
památce, vzpomínka na Karla Hašle-
ra…

(kultura Žďár n. s.)
po 10. 12. 19.00, Městské divadlo 
laDIslav ZIBURA: Už nikdy pěš-

ky po arménii a Gruzii… Přednáška.

(kopretina)
Út 11. 12. 19.00, Rodinné centrum, 

Horní 22 
BůH se stal Člověkem: Před-

nášející P. Jan David SAC z farnosti 
Jámy.

(knihovna m. J. sychry) 
st 12. 12. 17.00 
po práCI leGRACI - Jan nejed-

lý & Jakub Šofar: Setkání s autory. Víte, 
co bylo Husákovo ticho, Chruščovova 
hlava či metoda ŽAVES? Digitalstrasse, 
Červotočenko, feduál? Kde je Dráku-
lov, Šeremetěvo 3 či Ústav pro tvarování 
housek? Dobové vtipy a písňové paro-
die z let 1948-1989…

(Batyskaf)
26. 12. 19.00, KC nám. Republiky 11
maDIHo Cesty: Cestovatelská 

přednáška

�so 1. 12. (9.00-12.00)
Den pro DětskoU knIHU - 

12. ročník celostátní akce SKIP ČR.
Tvůrčí dílny, pohádka Miloše Zablou-

dila (10.00-11.00)

�Út 4. 12. 16.00
ZDoBení skleněnýCH 
vánoČníCH oZDoB: Tvůrčí díl-

na pro dospělé se Zdenkou Jelínkovou 
(přihlášky předem).

(kopretina)
Út 4. 12. a 11. 12. (15.00–18.00), 

RC Horní 22 
aDventní Dílny: Šité ozdoby; 

Svícen v plechovém květináči se Zden-
kou Formánkovou.

(se.s.ta)
so 8. 12., 15. 12. a 22. 12 (10.00-

17.00) Zámek
vánoČní tvořIvá DílnIČ-

ka: Kreativní zábava pro děti s rodiči.

(rC srdíčko)
Čt 13. 12. 15.00, RC poliklinika
aDventní tvořIvá Dílna
Přijďte si vyrobit pěkné adventní a 

vánoční dekorace. Vhodné pro rodiče, 
děti i seniory.

(active-svČ)
17. 12. (14.30-16.30) sál DDM, Hor-

ní 2 
vánoČní Dílny pro veřeJ-

nost

(knihovna)
st 19. 12. 14.00
tRADIČní vánoČní tvořIvá 

Dílna: vánoční dekorace s Asociací 
rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí, klub Úsměv

(senior point)
Út 8. 1. 9.00, SP 4. p. polikliniky 
ZImní tvoření: Lektorka Silvie 

Slámová

(active-svČ)
Út 11. 12. 18.00, keramická dílna 

DDM. Horní 2
BaBIneC: vánoční dekorace

(kultura Žďár n. s.)
Út 4. 12. 19.00, Dům kultury: 

ČeCHomor koopeRAtIva 
toUr 2018, host Martina Pártlová

(oáza Worship Band, praha)
�so 8. 12. 13.30, Zámecká konírna 

(IV. nádvoří) 
vánoČní konCert - Oáza Wor-

ship Band Praha; 17.00, před zámeckou 
kavárnou: rozsvícení vánočního stro-
mu se zpěvem.

(kC Batyskaf) 
� so 1. 12. (21.00-23.15) Kulturní 

centrum, nám. Republiky 11
matěJ ptasZek & st. JoHn-

ny: Tradiční blues z delty Mississippi
so 8. 12. (21.00-23.30) KC: Jolly 

Joker & p.B.U.
�so 15. 12. (21.00-23.05) KC: UŽ 

Jsme Doma
�19. 12. 20.00 KC: CImBálovka 

sylván

(ZUŠ Františka Drdly)
Út 11. 12. 16.00 a 17.30: vánoČ-

ní konCerty ZUŠ

(knihovna m. J. sychry) 
po 17. 12. 16.30
přeDvánoČní Zastavení: 

Vánoční příběhy a koledy v podání žáků 
ZUŠ z kytarové třídy M. Kozla.

(kultura Žďár n. s.)
st 19. 12. 19.00, Městské divadlo 
DavID UlIČník a JIří 

Škorpík: 4tet 

(active-svČ)
st 19. 12. 16.00, 
vánoČní konCert: účinkují 

děti z kroužků Active

(Chrámový PS Fons)
� po 24. 12. 21.00, Bazilika
JIří pavlICa mIssa BrevIs 
PS Fons doprovází liturgii Půlnoční 

mše. 

� st 26. 12. 17.00, Bazilika
ZpíveJ v Čase vánoČním
Zazní Pavlicova Missa Brevis a pásmo 

koled od Karla Steckera.
Zpívá Fons, doprovází komorní 

orchestr ZUŠ.

(kC Batyskaf)
Út 25. 12. 21.00, KC nám. Republiky 

11
vánoCe s FUGoU

(Dokončení ze str. 11)
�Út 25. a st 26. 12. (14.00–17.00) 

otevřené kostely: Naplánuj-
te si sváteční procházku do baziliky a na 
Zelenou horu (Žďárský betlém).

(Církev československá 
husitská)

Husova kaple, Kopečná 13 
ne 2. 12. 8.30 BoHoslUŽBa
Čt 6. 12. 16.00 Hymny a vlas-

teneCké písně v pořadu Zdeňka 
Kovalčíka (více v odd. Besedy)

ne 9., 16. a 23. 12. 8.30 BoHo-
slUŽBy

po 24.12. ve 22,00 „půlnoČní“ - 
Pobožnost

Út 25.12. 8.30 BoHoslUŽBa 
ne 30. 12. 8.30 BoHoslUŽBa 
po 31.12. 17.00 poBoŽnost
Út  1. 1. 8.30 novoroČní 

BoHoslUŽBa 
ne 6. 1. 8.30 BoHoslUŽBa 

(Českobratrská církev 
evangelická)

�ne 2. 12. 8.30 modlitebna ČCE 
Husova 10; 10.00 kostel ČCE Sázava

aDventní BoHoslUŽBy 
s vysluhováním svaté večeře Páně a se 
křtem

�ne 9. 12. 8.30 modlitebna Husova; 
10.00 kostel Sázava

aDventní BoHoslUŽBy vede-
né mládeží sboru

 � ne 9. 12. 18.00 klub Batyskaf

aDventní BoHoslUŽBy: Slo-
vem provede farářka Alžběta Hatajová, 
hraje skupina Betsaida z Brna.

�ne 16. 12. 8.30 modlitebna Huso-
va; 10.00 kostel Sázava

aDventní BoHoslUŽBy
�pá 21. 12. 18.00 kostel ČCE Sázava
aDventní konCert - karel 

mužátko & matěj Bok
�ne 23. 12. 10.00 kostel ČCE Sázava
vánoČní slavnost: BoHo-

slUŽBy s DětskoU vánoČní 
HroU ‚o lví Jámě‘ 

�po 24. 12. 22.00 kostel ČCE Sázava
půlnoČní: Pojďme spolu slavit a 

naslouchat vánočnímu slovu.
�Út 25. 12. 8.30 modlitebna Husova; 

10.00 kostel Sázava 
BoŽí HoD vánoČní: Narodil 

se Kristus Pán, veselme se! Slavnostní 
bohoslužby s vysluhováním svaté Veče-
ře Páně

�ne 30. 12. 8.30 modlitebna Huso-
va; 10.00 kostel Sázava 

neDělní BoHoslUŽBy
�po 31. 12. 17.00 stodola u fary ČCE 

Sázava
loUČení se starým rokem: 

Neformální setkání s fotkami. Co vše js-
me v tomto roce zažili...

�Út 1. 1. 10.00 kostel Sázava;  16.00 
modlitebna Husova

novoroČní BoHoslUŽBy
�ne 6. 1. 8.30 modlitebna Husova; 

10.00 kostel Sázava
neDělní BoHoslUŽBy -red-
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(pěvecký sbor svatopluk)
so 29. 12.18.00, kostel sv. Prokopa
tRADIČní vánoČní kon-

Cert: 
Tradiční Rybova mše Hej, mistře! 

Doprovází členové orchestru Janáčkova 
divadla a Filharmonie města Brna.

(Farnost sv. prokopa)
ne 13. 1. 16.00, kostel sv. Prokopa
konCert renesanČní a 

Barokní DUCHovní HUDBy: 
Účinkuje mužský PS Novocantus Nové 
Město n. M. a brněnský host Castello in 
Aria.

--

(senioři Čr)
pá 28. 12. 18.00, Sokolovna: 

setkání s HUDBoU a tanCem 
- Hraje Žďárská trojka J. Šimka

(kC Batyskaf)
so 22. 12. 21.00, KC nám. Republi-

ky: ples v BatyskaFU

(kultura Žďár n. s.)
pá 28. 12.20.00, Dům kultury: DIs-

ko v – lUkáŠ vaCek

(Hokejisté Žďár)
ne 2. 12. 8.45, Zimní stadion
mIkUláŠský trénInk: Na tré-

nink s Mikulášem, andělem, čerty a Pla-
meny mohou přijít děti ze Žďáru a okolí. 
Stačí mít s sebou brusle, hokejku, ruka-
vice (stačí i lyžařské) a přilbu (i cyklis-
tickou). Děti čeká spousta pohybu, leg-

race i dárečků!

(se.s.ta)
so 15. 12. (9.00-16.00) Zámek
vánoČní kemp: Celodenní hra 

na andělské téma (pro děti od 4 do 12 
let)

(active-svČ)
so 15. 12. (9.00-11.00) Active Club, 

Dolní
vánoČní JUCHUCHU: Pohybo-

vě-sportovní odpoledne (choreografie 
na vánoční hudbu, opičí dráha s plně-
ním úkolů…) 

(active-svČ)
Út 18. 12. 14.30, sál DDM, Horní 2
střelBa o vánoČníHo kap-

RA: Již 14. ročník soutěže. Starší děti 
střílí ze vzduchovky, mladší házejí šipky. 
Vítězové loví z kádě živého kapra.

(orientační běh)
Čt 27. 12. start 13.00-17.00, u restau-

race Pavlač, ZR 6
vánoČní kUFrování: Oddíl 

OB zve ambiciózní běžce i rodinky 
s kočárky. Zkuste se zorientovat v terénu 
a nalézt kontrolní stanoviště zazname-
naná na mapě...

(klub českých turistů)
vyCHáZky pro veřeJnost
1. 12. nížkov - přibyslav (8 km) 7.25 

nádraží ČD; 8. 12. veselíčko mikuláš 
(10 km) 9.00 MěÚ; 15. 12. a 22. 12. 
vycházka kolem Žďáru (12 km) 9.00 
nádraží ČD; 30. 12. k pramenu Chru-
dimky (12 km) 10.00 nádraží ČD; 1. 1. 
novoroční výšlap na peperek (17 km) 
9.00 MěÚ.

 připravila lenka kopčáková
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lyžařský set
    na sezónu

Půjčte si

od 1.490,-

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ

‘



Kultura Žďár n. S., p. o.

Regionální muzeum

Prosincové pořady uvádíme ve velkém 
přehledu Od adventu po Tři krále na 
stranách 12 a 14.

Připravované akce:
 8. 1. F� NKIE & JOHNNY, Měst-

ské divadlo
 9. 1. T� BANTEM NAPŘÍČ 

KONTINENTY – Dan Přibáň, kino 
Vysočina 9. a 10. 1. ÚŽASŇÁKOVI 2 
(DDP), kino Vysočina

17. 1. TANEČNÍ OBOR ZUŠ 
F� NTIŠ�  DRDLY, Městské diva-
dlo 

20. 1. ZPÍVÁME A TANČÍME S 
MÍŠOU RŮŽIČKOVOU, Dům kultu-
ry

22. 1. CO TAKHLE KE ZPOVĚ-
DI… (mimo předplatné), Městské diva-
dlo 

30. 1. H� DIŠŤAN O SLUNOV� -
TU, Dům kultury

Předprodej: Pokladna DK (Po, Út, St 
13.00–17.00) Info: tel. 566 502 253, e-
mail: dkzdar@dkzdar.cz. Pokladna KV 
tel. 564 407 559). On-Line vstupenky 
(www.dkzdar.cz).

Čt 6. 12. 16.00, Moučkův dům
Obrana státu v roce 1938: Před-

náška Milana Mynáře o možnostech 
obrany ČSR proti německé agre-
si v roce 1938. Ukázky z � lmových 
žurnálů; přednáška od 16.45 hodin. 
 -red-
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18. prosince 2018 | 19.00 hodin  
Horácká galerie  | Nové Město na Moravě

BROLN
Symbolické vstupné.  Vybraná částka poputuje 
na sbírkový účet na vybavení dětského oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě.

M É SV TO ON

 

NE ACI MN OC RO AM VE
N

p ecís ap ziv nk ao grvá o

Sólisté | Kamila Šošovičková 
Klára Blažková, František 
Černý, Michal Janošek

Znak města nesli hasiči
Náš redakční šotek dal o sobě zase 

vědět. To v minulém vydání, ve článku 
o slavnostním průvodu k výročí repub-
liky. Nedopatřením jsme uvedli, že his-
torický znak města nesli strážníci MP. 
Přitom aktéry byli dobrovolní hasiči ve 
slavnostních uniformách. Za překlep 
se omlouváme.  Redakce

V říjnovém vydání ŽN jsme uvedli 
recept na vítězné Honzovy buchty ze 
soutěže žen žďárského Senior pointu. 
Upekla je Marie Blažíčková ze Žďáru. 

V receptu je uvedeno 1 majoné-
za. Tím je ovšem myšlen jeden sáček. 
Některý výrobce uvádí 100 g, jiný 100 
ml. Ne tedy celá lahvička, jak se někteří 
čtenáři mylně domnívali. To by buch-
ty byly moc mastné. Upřesněný recept 
uvádíme znovu: 

Sobota 1. 12.
14.30 ČERTÍ BRKO - Pohádka (Čes./ 

Slov. 2018, 2D)
17.00 TEN, KDO TĚ MILOVAL – Kri-

mikomedie (Čes. 2018,2D)
19.30 BOHEMIAN RHAPSODY - 

Hudební (VB / USA 2018, T 12+ 2D)

Neděle 2. 12.
14.00 ČERTÍ BRKO – Pohádka, opako-

vání
17.00 VDOVY - Krimi (USA / VB 2018, 

T 12+ 2D)

Čtvrtek 6. 12.
17.00 ONI A SILVIO (Novinka Paolo 

Sorrentina) - Životopisné drama (Ital. / Fran. 
2018, T 15+ 2D)

19.30 TEN, KDO TĚ MILOVAL – Kri-
mikomedie, opakování 

Pátek 7. 12.
17.00 ZLATÝ POD� Z - Drama (Čes. 

2018, 12+ 2D) 
19.30 SMRTELNÉ STROJE - Fantasy 

(N. Zéland / USA 2018, T 12+ 2D)

Sobota 8. 12.
14.30 PAT A MAT: ZIMNÍ � DOVÁN-

KY – Animovaný (Čes. 2018, 2D)
17.00 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 

V BESKYDECH - Krimi komedie (Čes. 
2018, 12+ 2D)

19.30 VE SPÁRECH ĎÁBLA - Horor 
(USA 2018, T 15+ 2D)

Neděle 9. 12.
14.30 ČERTÍ BRKO – Pohádka, opako-

vání
17.00 BLACK SABBATH - THE END 

OF THE END - Hudební dokument (V. 
Brit. 2017, T 15+ 2D)

Čtvrtek 13. 12.
15.00 Bio senior: TEN, KDO TĚ MILO-

VAL - Krimikomedie, opakování 

17.00 FE� L - Dokument Charlieho Sou-
kupa (Čes. 2018, 2D)

19.30 BOHEMIAN RHAPSODY – 
Hudební, opakování 

Pátek 14. 12.
17.00 SMRTELNÉ STROJE – Fantasy, 

opakování
19.30 AQUAMAN - Fantasy (USA 2018, 

T 12+ 2D)

Sobota 15. 12.
14.30 SPIDER MAN: PA� LELNÍ 

SVĚTY – Animované Sci-Fi (USA 2018,
ČD 2D)
17.00 VÁNOCE A SPOL. - Rodinná 

komedie (Fran. 2017, ČD 2D)
19.30 SMRTELNÉ STROJE – Fantasy, 

opakování

Neděle 16. 12.
14.30 GRINCH - Animovaný (USA 2018, 

ČD 2D)
17.00 AQUAMAN – Fantasy, opakování

Středa 19. 12.
19.15 UP END DOWN SYMPHONY 

- Přímý přenos kultovní inscenace Cirku La 
Putyka. Unikátní provedení za doprovodu ži-
vého symfonického orchestru.

Čtvrtek 20. 12.
17.00 BUMBLEBEE - Sci-Fi (USA 2018, 

ČD 2D)
19.30 Filmový klub: ZLODĚJI - Drama 

(Japon. 2018, T 15+ 2D)

Pátek 21. prosince
17.00 MARY POPPINS SE V� CÍ – 

Rodinný muzikál (USA 2018, ČD 2D)
19.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

GRINDELWALDOVY ZLOČINY  - Fan-
tasy (VB / USA 2018, T 12+ 2D)

Sobota 22. 12.
14.30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-

ZELNÉHO LEKTVARU - Animovaný 
(Fran. 2018, ČD, 2D)

17.00 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH - Opakování

19.30 CARMEN: VÁNOČNÍ OPE�  V 
KINĚ – Záznam opery pod taktovkou sira 
Marka Eldera (VB). 

Neděle 23. 12.
14.30 FILM NA SLEPO PRO DĚTI; 

17.00 FILM NA SLEPO PRO DOSPĚLÉ: 
Nevíte na co jdete, nic neplatíte, můžete 

odejít. Kdo zůstane do konce, zaplatí do klo-
bouku částku, na kterou si � lm sám cení...

Čtvrtek 27. 12.
Vánoce v kině Vysočina
13.00 HOTEL T� NSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ - Animovaný 
(USA 2018, ČD 2D)

15.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V 
ZEMI ZRCADEL - Animovaný (Rusko 
2018, ČD 2D)

17.00 ZPÍVÁNÍ V DEŠTI - Romantický 
muzikál (USA 1952, T 12+ 2D)

19.30 AQUAMAN – Fantasy, opakování

Pátek 28. 12.
Filmové hity 2018
13.00 ČERTÍ BRKO – Pohádka, opako-

vání
15.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ - Komedie 

(Čes. 2018, 2D) 
17.00 ZRODILA SE HVĚZDA - Hudeb-

ní (USA 2018, T 12+ 2D)     
Bude upřesněno
20.00 BOHEMIAN RHAPSODY – 

Hudební, opakování 

Sobota 29. 12.
14.30 BUMBLEBEE - Sci-Fi, opakování 

ve 3D
17.00 ZNOVU VE HŘE - Romantický 

(USA 2018, T 12+ 2D)
19.30 AQUAMAN – Fantasy, opakování

Neděle 30. 12.
14.30 SPIDER-MAN: PA� LELNÍ SVĚ-

TY – Animované Sci-Fi, opakování ve 3D
17.00 UTOP SE, NEBO PLAV - Kome-

die (Fran. 2018, T 2D) 

Add... vítězné Honzovy buchty
Vítězné Honzovy buchty

38 dkg hladké mouky, 13 dkg polohrubé mou-
ky, 1/4 l mléka nebo méně, sůl, 42 g kvasnic, 2 
lžíce cukru, 3 žloutky, 1 celé vejce, 1 sáček majo-
nézy (100 ml), 1 dcl oleje, rumu. 

Zaděláme jako klasické kynuté těsto, po vyky-
nutí buchty plníme náplněmi, které mají ti na-
ši Honzové nejraději. Skládáme na vymaštěný 
plech (počítáme, že buchty ještě nakynou). Pak 
buchty potřeme máslem, upečeme dozlatova a 
vychladlé pocukrujeme.  -lko-

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
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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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V TERMÍNU 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

j12-soštD

Od listopadu funguje na Vyšší 
odborné škole a Střední průmyslové 
škole ve Žďáru n. S. centrum obnovi-
telných zdrojů energie (OZE).

Žďárská průmka, jak jí místní říkají, 
se již dlouhodobě účastní podobných 
vývojových aktivit, podpořených růz-
nými grantovými programy. Některé 
projekty jsou vytvářeny v přímé spo-
lupráci s vysokými školami a průmys-
lovou odbornou praxí.

Na Vysočině byla letos vytvořena 
tři centra obnovitelných zdrojů ener-
gie. Vedle žďárské VOŠ a SPŠ ma-
jí podobná centra i technické školy 
v Jihlavě a Třebíči. 

Konkrétně do učeben a laborato-
ří žďárské školy byly pořízeny foto-
voltaické panely, sluneční kolektory, 

tepelná čerpadla a kogenerační jed-
notky. Ovládací a monitorovací prvky 
jsou vyvedeny na řídící pult a převe-
deny do software v počítačích. 

Studenti mohou zkoumat reálné 
situace a naměřené hodnoty, ale také 
simulovat různé provozní a porucho-
vé stavy a pořizovat výstupy v podobě 
tabulek a grafů.

Technologie ale neslouží pro při-
pojení k distribuční síti elektrické 
energie; instalované systémy jsou 
využívány výlučně pro výuku stu-
dentů. Zařízení nejsou určena ani 
pro komerční provoz, ale v budoucnu 
se předpokládá napojení na stávající 
energetické a topné systémy školy.

Žďárská škola v tomto regionálním 
projektu získala i vnitřní konektivitu, 

Centrum obnovitelných zdrojů energie na žďárské průmce je čerstvě otevřeno, 
a učitelé a žáci se postupně seznamují s jeho možnostmi. Foto: archiv školy

Výzkum v moderním centru je baví
tedy wifi síť, firewally, záložní zdroj, 
server, datové úložiště ad…

Zaváděním moderních vyučovacích 
metod, které přibližují teorii k praxi, 
a také řešením modelových situací se 
zvyšuje kvalita výuky. Znalosti a osvo-
jené dovednosti umožní žákům žďár-
ské VOŠ a SPŠ již v průběhu studia 
absolvovat odbornou praxi na pra-
covištích využívajících obnovitelné 
zdroje energie. Po ukončení studia 
jim usnadní vstup do praxe. 

Na otázku ŽN, jaký má OZE nej-
větší přínos pro výuku, odpovídá Ing. 
František Kadlec, učitel odborných 
předmětů oboru Technická zaříze-
ní budov. Jak říká, přínos spatřuje v 

možnosti reálného seznámení se s 
technologiemi jednotlivých zdrojů, 
jejich vzájemného porovnání, a způ-
sobu výuky na tomto jedinečném 
zařízení. Dodává, že studenty práce 
s novým moderním zařízením baví. 
„Odlišný je i způsob výuky. I když jsme 
na samém začátku, jsou první pocity z 
reakcí a zájmu velmi pozitivní,“ říká 
odborný učitel.

Studium moderních technologií je 
dle Františka Kadlece v současnosti 
spíše doménou chlapců. „Očekávám, 
že se tento stav do budoucna změní a 
přiláká i děvčata. O absolventy oboru 
je v praxi stálý zájem,“ dodává učitel.
 -lko-
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Logická
olympiáda 2018
Logická olympiáda každoroč-

ně prověřuje samostatnost, logiku 
a kreativitu žáků a studentů. Uni-
kátní soutěž pořádá Mensa ČR, 
což je pobočka světové společnosti 
v Oxfordu. 

Mensa cílí na děti s nadprůměrným 
IQ a pomáhá rozvíjet jejich schop-
nosti logického uvažování, a to ve 
věku od předškoláčků po studenty. 

Letos se olympiády zúčastnilo 
rekordních 61.761 soutěžících z více 
jak tří tisíc českých škol. Mezi nimi i 
logici ze Žďáru.  

Krajské kolo proběhlo v Havlíč-
kově Brodě, a finále hostí Míčovna 
Pražského hradu. Zatím tedy máme 
jen výsledky krajského kola. 

� V kategorii 1. stupeň(3.–5. 
třída) soutěžilo 46 žáků z Vysoči-
ny, ze Žďáru šest. Takto se umístili:  
13. Jan Šebesta; 15. Roman Pohan-
ka; 21. Ondřej Mráček; Jiří Dokulil 
(Komenského 2). 31. Tadeáš Jadr-
ný; *Agáta Kobylková (ZŠ Švermo-
va 4).

� V kategorii 2. st. ZŠ a vícele-
tých SŠ bylo 50 soutěžících z Vyso-
činy, ze Žďáru devět. Takto se umísti-
li: 8. Eduard Dítě (ZŠ, Komenského 
2); 4. Petra Musílková; 26. Eliška 
Chmelařová (ZŠ, Švermova 2). 11. 
Sylvie Troubilová; 32. Adéla Drá-
palíková (BIGY); 20. Jakub Mašek; 
23. Anna Mašková; 36. Daniela Bal-
vínová; *Petra Suchá (Gymnázium 
Neumannova). 

(* Řešitelé bez pořadí). -lko-

Hru na velké africké bubny djem-
be se učí děti ze Základní školy 
Komenského 6.

Muzikoterapie je zde jednou ze 
speciálních rehabilitačních metod. 
Hudba coby terapie je významným 
činitelem pro rozvoj osobnosti žá-
ka.

Víte např., že hudba ovlivňuje 
srdeční rytmus, krevní tlak, dýchá-

ní, svalový tonus i termoregulaci? 
Zmírňuje i úzkost a strach, rozví-
jí také motorické i komunikační 
dovednosti lidí... 

V muzikoterapii zdejší žáci nejen 
že hudbu poslouchají, ale i aktivně 
provozují. Bubny pro žáky pořídilo 
sdružení VerVia, které si klade za 
cíl pomoc lidem ve složitých život-
ních situacích. 

Motto této základní školy zní: 
Úspěch pro každého. Vytváří féro-
vé podmínky pro vzdělávání všech 
žáků. Tedy se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, i bez nich.

Malé africké bubeníky můžeme 
slyšet při různých školních i měst-
ských akcích. Naposledy to bylo 
při znovuotevření historického 
domu Veliš. -lko-

Když duní africké bubny...

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909
724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
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Naše děti ve škole nebo již
ve školce zlobí a takzvaně 
neposedí. Mají obtíže
s udržením pozornosti,
nevydrží si hrát s jednou hrač-
kou a přebíhají z jednoho
místa na druhé… Může jít
o syndrom ADHD. 
� Lenka Kopčáková

ADHD je v poslední době často 
diskutovanou diagnózou. Dle názo-
ru zejména starší generace se však 
někdy za diagnózou schovává oby-
čejná zlobivost a nevychovanost 
dětí, na kterou dle dřívějších metod 
platí „jedna na zadek“. Dnešní děti 
z pohledu seniorů vůbec postrádají 
respekt a poslušnost… Ale to je věc 
další…

Pokud mají naše ratolesti pro-

Nezapomenutelný hyperaktivní prv-
ňáček Jirka Oliva z kultovního seriálu 
My všichni školou povinní (1984) doká-
zal učitelce Hajské (Gabriela Vránová) 
pořádně pocuchat nervy... 

A jak při jedné žďárské besedě v knihov-
ně prozradila scénáristka Markéta Zinne-
rová, pro postavu Jirky se nechala inspiro-
vat kousky svého syna. Tak to bylo třeba s 
mýdlem z Madridu, co prvňáček uplácal 
ze zbytků své učitelce... -lko-

HYPERAKTIVNÍ prvňáček Jirka Oliva je 
znám snad všem televizním divákům. V civilu 
se jmenuje Milan Šimáček. Foto: archiv ČT

Jak to bylo s mýdlem z Madridu

Děti i adolescenti s ADHD potřebují naši 
podporu, jasná pravidla i důslednost

blém při školním zaměstnání nebo 
i domácí činnosti se soustředěním, 
pořád se vrtí nebo poskakují, a snad-
no se nechají od úkolu vyrušit různý-
mi podněty, může jít opravdu o pro-
jevy syndromu ADHD, a je namístě 
obrátit se na odborníka. Tím je v 
prvním kroku pediatr, a pak dětský 
psycholog. 

Pro tyto děti je typické i časté nedo-
končování práce. Ve škole bývají často 
napomínány a tak nějak nezapadají do 
kolektivu…

Děti s ADHD také nejsou často 
schopné odlišit, co je právě důležité.

Mají obtíže s udržením pozornosti při 
činnosti vyžadující trpělivost a zvýšené 
soustředění.  (Pokračování na str. 22)
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(Dokončení ze str. 21)
Musíme je tak stále motivovat, a 

domácí přípravu do školy prokládat 
častými přestávkami.

Přes to všechno dokáží tyto děti 
nás rodiče a učitele překvapit svojí 
šikovností a nápady v oblastech, kte-
ré je baví…

Jak vlastně tato nemoc vzniká? 
Dle některých názorů za ni mohou 
již špatné vlivy v těhotenství, a stre-
sování budoucí matky. Také kouře-
ní, nadužívání léků, někdy i těžký 
porod...Nevhodná je zvýšená kon-
zumace sladkostí, nápojů a potravin 
obsahujících barviva a stabilizátory, 
a to i u samotných dětí…

Víte co je ADHD?
Odborné vysvětlení zkratky zní: 

„Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder“ – hyperkinetická poru-
cha (HKP)), porucha pozornosti s 
hyperaktivitou. Patří mezi neurový-
vojové poruchy. 

Tato porucha se projevuje již od 
raného dětství, nejvíce však ve škol-
ním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. 
Ve 40–50 % případů přetrvává do 
dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % 
dospělých.

Děti i adolescenti s ADHD potřebují... 
Na otázky ŽN, směřující k problé-

mům ADHD, odpovídá PaedDr. 
Milan Pavlík, ředitel Pedagogicko-psy-
chologické poradny a Speciálně peda-
gogického centra Vysočina. Žďárská 
pobočka sídlí v tzv. Smeykalově vile ve 
Veselské ulici. 

Když bylo našemu dítěti proká
záno ADHD, jak je máme v rodině 
vést?  

Mezi hlavní zásady patří naslouchání 
dítěti. Dítě má vědět, že je rodiče přijí-
mají a mají je rádi, přestože mají výhra-
dy k jeho chování.

Určíme jasná pravidla a hranice cho-
vání. Dbáme na důslednost, jedno-
duchost a srozumitelnost požadavků, 
souhlasný postoj rodiny a rodičů k 
výchově dítěte.

Důležitou součástí je odměna - a 
nezapomenout na ni.

Zavedeme pravidelný denní režim. 
Nutná je i pravidelná spolupráce rodi-
čů se školou.

V jakých oblastech mají vaši nácti

letí klienti s ADHD šanci se nejlé
pe uplatnit při výběru budoucího 
povolání? 

Ke každému klientovi se přistupuje 
individuálně, nelze zobecnit, že jsou 
některá povolání vhodná, či nevhodná 

pro děti s ADHD.
V našem zařízení mohou klienti 

požádat o vyšetření profesní orienta-
ce. Na základě výsledků tohoto šet-
ření pak získají doporučení k výběru 
budoucího povolání.

A když už jsou lidé s ADHD 
dospělí, přetrvává u nich problém 
soustředit se a ujasnit si priority? 
Dokážou být spolehliví? 

Každý člověk je opravdu jiný, takže 
některý může mít problémy i v dospě-
losti, a jiný zase nikoli. 

Spolehliví určitě být mohou, a vět-
šina z nich také je. Je ale vždy nutné si 
svoje potíže uvědomit, naučit se s nimi 
pracovat, a najít si způsob, který nejlé-
pe pomáhá se s nimi vyrovnat.

Naleznou lidi s ADHD ve Žďáře 
pomoc i v dospělém věku?

V dospělém věku se mohou lidé 
obracet o pomoc na klinické psycho-
logy, terapeuty a psychiatry.  lko

PaedDr. Milan Pavlík

Lásku dětem projevme bez výhrad

Z vašich dopisů redakci

Děkuji přátelům za péči
Chci touto cestou z celého srdce moc 

poděkovat všem mým přátelům a zná-
mým, kteří se o mě starali v mé těžké 
nemoci. Nenechali mě v nemocnici, 
ale chtěli, ať se vrátím domů. Dokázali 
mi dát znovu sílu a povzbuzení, abych 
se zase snažila o sebe postarat jako dřív. 

Především mému synovi, který, 
i když bydlí hodně daleko a je vel-
mi pracovně vytížený, vždy si pro mě 
našel čas a přijel za mnou, ať jsem byla 
v nemocnici v Brně, nebo v Praze.

A také děkuji mým nejlepším kama-
rádům, Marušce a Ludvíkovi Suchých 
a bezvadným sousedům Bambuso-

 1. a 2. 12. MUDr. Petra Coufalová, 
Strojírenská 6, ZR 1 (566 643 805)

8. a 9. 12. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

15. a 16. 12. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

22. 12. MDDr. Veronika Chytrá, 
Tyršova 855, N. Město n/M. (739 
093 334)

23. 12. MDDr. Radka Prouzová, 
Radostín n/O. 71 (799 505 925)

24. 12. MUDr. Milada Trojáková, 
Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 
688 231)

25. 12. MUDr. Tomáš Konečný, 
Žďárská 73, N. Město n/M. (566 
618 060)

26. 12. MUDr. Jiřina Fialová, nám. 
Republiky 65, ZR 1 (604 334 823)

29. 12. MUDr. Jitka Řezáčová, 
Tyršova 223, V. Bíteš (607 785 326)

30. 12. MDDr. Kristýna Stará, 
Zahradní 271, Bystřice n/P. (566 
552 332)

1. 1. MDDr. Marie Kopečná, Oso-
vá Bitýška 303 (566 536 712) 

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

Víkendové služby 
stomatologů

Hala 2. ZŠ, Žďár 3:
So 1. 12. 16.00 Vlci – Kolín, liga kadetů 

U 17
Ne 2. 12. 10.00 Vlci – Poděbrady, liga 

kadetů U 17
Pá 7. 12. 18.30 Vlci – Prostějov, liga žá-

ků U 14
So 8. 12.  9.00 Vlčata – KP Brno, OP 

minižákyně U 13
12.30 Vlčata – Dubňany, OP minižáky-

ně U 13
15.00 Vlci „B“ – Vysočina, JM liga mužů
17.00 Vlci – Kolín, liga juniorů U 19
Ne 9. 12. 10.00 Vlci – Nymburk B, liga 

juniorů U 19
12.00 Vlčice – Vyškov, regionální liga 

kadetek U 17 
13.45 Vlčice – Vyškov, regionální liga 

kadetek U 17
So 15. 12. 16.00 Vlci – Tygři Praha, liga 

kadetů U 17
18.00 Vlčice – Vysoké nad Labem, 2. liga 

ženy
Ne 16. 12. 10.00 Vlci – Jindřichův Hra-

dec, 2. liga muži
12.00 Vlci – Pelhřimov, liga kadeti U 17.
Změna začátků utkání vyhrazena. Sle-

dujte místní tisk nebo nástěnku na hale 
(ZR 3).

Sportovní hala Bouchalky
So 8. 12. 9.00 a 13.00, Svitavy - 2. 

liga žen
So 8. 12. 11.00 a 15.00, Praha 

Modřany - 2. liga mužů

Tělocvična ZŠ Palachova
Ne 9. 12. 10.00 a 13.00, čtvrtfiná-

le play-off –kraj. přebor juniorek
So 15. 12. 10.00 a 13.00, Štoky – 

kraj. přebor mužů
Ne 16. 12. 10.00 a 13.00 Drásov – 

kraj. přebor juniorů

Rozpisy veřejného bruslení na pro-
sinec nebyly v době uzávěrky ŽN 
úplné, čeká se na vývoj hokejové 
soutěže mládeže. 

Lze očekávat, že veřejného brusle-
ní bude více než uvádíme. Všechny 
doplňky najdete na www.sportispo.
cz (záložka Rozvrh sportovišť)

Ne. 2. 12. (13.30-15.00)
Ne  9. 12. (15.30-17.00)
Ne 16. 12. (13.45-15.15)
Po 24. 12. (10.30-12.00)
Út 25. 12. (9.00-10.30 a 15.00-

16.30)
St 26. 12. (12.00-13.30 a 19.15-

20.45)
Čt 27. 12. (18.45-20.15)
So 29. 12. (11.45-12.45)
Ne 30. 12. (11.00-12.30) 
Po 31. 12. (12.30-14.00)
Út  1.  1. (14.00-15.30)

SKLH Žďár n. S.
Muži – 2.liga
So  1. 12. 17.30 ZR - Tatra Kop-

řivnice
So 15. 12. 17.30 ZR - HK Nový 

Jičín
St 19. 12. 18.00 ZR - HC Tábor

DHL extraliga juniorů; ELIOD 
extraliga dorostu:  V době uzávěrky 
nebylo známo rozlosování další fáze 
soutěží.

Nábor malých hokejistů a hoke
jistek: Víkendový trénink náboru (so, 
ne) dopoledne, ve středu dle rozpisu 
ledu. Více na www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice 
(stačí i lyžařské), přilba (i cyklistic-
ká) Veškeré tréninky zdarma, mož-
nost zapůjčení výstroje.

Basketbal BK Vlci Žďár

Volejbal

Bruslení veřejnosti Hokej

vým. Všichni se o mě starali s velikou 
péčí a obětavostí.

Protože se blíží konec roku, chtěla 
bych jim popřát krásné Vánoce, a do 
nového roku a dalších let hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti a lásky, aby se 
dožili vysokého věku. 

 Ještě jednou velký dík. 
 Jitka Ž., Žďár n. S.

Sto let republiky
se dalo slavit různě

Ve středu 17. 10. jsem navštívil Gast-
roden Hotelové školy Světlá ve Vel-
kém Meziříčí. Právě uplynulo 60 let od 
mé maturity (1958) na tehdejší čtyřle-
té Vyšší hospodářské škole.

S notnou dávkou nostalgie jsem se 
podíval do „naší“ třídy a prošel jednot-
livé výstavní akce. 

Při své návštěvě Prahy jsem v sobo-
tu 20. 10. byl aktérem Divokého běhu 
Šárkou. Za slunečného odpoledne 
jsem podnikl výlet na Pražský hrad. 

V neděli 21. 10. mě čekala cesta do 
Českého Brodu, kde se již po sedmnác-
té konal Běh Republiky českosloven-
ské. Diplom, a zejména tričko s map-
kou tehdejšího Československa jsou 
pro mne památkou na stoleté výročí 
našeho státu. 

Víkend 27. a 28. 10. nás nepříjem-
ně překvapil deštivým a chladným 
počasím. Přesto mi o nedělním stát-
ním svátku neušly žďárské oslavy: mše 
v kostele, slavnostní průvod s kolekti-
vem sportovců Žďárské ligy mistrů, a 
pak posezení v hostinci...

Na pondělí 29. 10. mi zbývalo splně-
ní ještě jednoho úkolu. S manželkou 
jsme se časným vlakem vypravili do 
Brna, abychom tam u pobočky ČNB 
vystáli v dešti hodinovou frontu a za 
dvěstěkorunovou bankovku získali 
deset dvacetikorunových mincí, vyda-
ných ke stoletému jubileu republiky. 

 Alois Bradáč (ročník 1940)
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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

Holičství

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: nabízí: 
vánoční stromky, jedlové, smrkové a 
jiné větvičky, svícny, adventní věnečky a 
další vánoční dekorace. Stále nabízíme 
rašelinu, zahradní substrát a smuteční 
vazby. Zpracujeme návrhy zahrad.
Otevřeno Po- So – 7,30 – do setmění, 
tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz.

� Od 2.1.2019 bude pro vás otevřeno 
holičství v přízemí budovy Hasičské 
pojišťovny na Stalingradě.Nabízím služby 
pro pánské a dětské kadeřnictví.
Tel.: 608 052 568 Pospíchalová Simona

� 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
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30. 11. 2018. Vychází od roku 1994. 
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Žďárské noviny

PRODÁM
� Prodám piano zn. Rösler. Cena 
dohodou. Tel: 736 626 441 

KOuPíM
� Koupím Škrdlovické hutní sklo.Vázy 
mísy a jiné druhy i celé komplety, tel.kontakt 
704 787 323
� Koupím škrdlovické sklo. 
Tel. 723 970 479

� 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
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