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� V roce 2019 si připomínáme 30 let 
od sametové revoluce. ŽN vás rokem 
1989 provedou měsíc po měsíci.  
 Začínáme dnes na str. 4.

Na první straně novo
ročního vydání Žďár
ských novin se hodí po
zdrav spoluobčanům. 
Zvláště když stojíme na 
prahu roku s výročím 
sametové revoluce. Tu 
správnou osobu naše 
redakce našla v MUDr. 
Marii Košťálové. 

Coby dětská lékař
ka piplala generace 
Žďáráků, po sametové 
revoluci patřila k aktiv
ním členům rodícího 
se Občanského fóra, za 
něž také v roce 1990 
zasedla v prvním zastu
pitelstvu města. V roce 
1992 byla zakládající 
členkou ODS ve Žďá
ře. Jako zastupitelka a 
radní pracovala střídavě až do roku 2014, 
tedy 24 let. Navíc, letos Marie Košťálová 
jubiluje.

Jak vzpomíná, Žďár milovala od útlé
ho dětství, kdy jezdívala z Řevnic u Pra
hy ke žďárské babičce a tetě. V roce 1963 
se rodina natrvalo přestěhovala do Žďáru, 
a zde Marii okouzlilo ochotnické divadlo. 
Členkou Žďárského divadelního spolku 

je doposud. V mládí 
prý dostávala samé tzv. 
kalhotkové role. Hrá
la kluky, šašky a čerty... 
A role, na kterou Marie 
Košťálová nezapome
ne? „To je razítkující 
paní Toufarová z finanč-
ního úřadu ve veselo-
hře  Šamani,“ směje se. 

Vzpomíná, jak v roce 
1972 nastoupila coby 
24letá „čerstvá“ lékař
ka na dětské oddělení 
novoměstské nemoc
nice. Od listopadu 
1975 spolupracova
la s MUDr. Blankou 
Jochovou na dětském 
středisku ve Žďáře n. 
S. To tehdy bylo v níz
ké budově za Ves

nou. Jako praktický lékař pro děti a dorost 
Marie Košťálová pracuje dodnes. Odhadu
je, že za těch 43 let měla v péči až pět tisíc 
zdejších dětí.

Současně je Marie Košťálová předsedky
ní Sboru pro občanské záležitosti. Na Sta
ré radnici vítá do života nové žďárské dětič
ky, organizuje oslavy významných životních 
jubileí a ostatních občanských obřadů. -lko-

MUDr. Marie Košťálová

Lékařka, zastupitelka, 
divadelnice

Od té doby, co před Starou 
radnicí stojí zvonička přání, 
její zvonek nezahálí a klinká
ní se nese po náměstí. 

Během dne si přichází 
zazvonit rodiče a prarodiče 
s dětmi, večer svá přání občas 
vyšlou do oblak i dospělí...

Tak ať nám všem, zvonek 

vyrobený přímo ve Žďáře, 
přivolá štěstí a pevné zdraví 
v novém roce 2019. Sejde
me se 1. 1. od 17.30 při tra
dičním Vítání nového roku 
s hudbou PS Fons a ohňo
strojem. Ten by měl tematic
ky zakončit století republiky. 
 -lko-

ZvoneK přání si před vánocemi vyzkoušela i malá emička. Rozu-
měl Ježíšek vyslaným signálům? Foto: Lenka Kopčáková

Žďárský zvonek přání

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v roce 2019 oslavíme jedno významné 

výročí.
Bude tomu třicet let, co se do naší země 

vrátila demokracie a svoboda. Jistě máte 
na ten čas vzpomínky, které se nevymažou. 
Dostali jsme šanci vzít svůj život do svých 
rukou, užívat plnými doušky svobodu svých 
rozhodnutí. 

Svoboda je totiž ten největší dar, který 
život poskytuje. Ale je to dar křehký. Je třeba 
o něj pečovat a bránit ho pro sebe, ale záro
veň respektovat svobodu svých bližních. 

Naše demokracie je ještě mladá a trpí dět
skými neduhy. Já jako dětská lékařka dou

fám, že se jich co nejdříve zbaví a dospěje. 
Musíme jí v tom však všichni pomáhat, a to 
ze všech sil. 

Vážení spoluobčané, do celého roku 2019 
Vám přeji zdraví, spokojenost, úspěch při 
všem Vašem konání. 

Přeji Vám, abyste měli vždy práci, dobré 
zázemí ve svých rodinách, abyste byli las
kavými a trpělivými rodiči svým dětem, 
dobrými sousedy a spolupracovníky. Abys
te měli kolem sebe dobré lidi. A to nejdů
ležitější: abyste měli vždy zdravý rozum, 
který Vám ukáže tu správnou životní cestu. 

 Marie Košťálová 

Události před třiceti lety


