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Žďárský vánoční strom v podve-
čer první adventní neděle rozzářil 
nejen dětské oči. Koronavirus však 
nabírá na síle a letošní svátky mohou 
být dost podobné těm loňským.

Denní přírůst nakažených koro-
navirem v posledním listopadovém 
týdnu stoupal k 28 tisícům lidí a vlá-
da zakázala konání vánočních trhů. 
To bohužel postihlo i žďárský zimní 
trh na náměstí a Vánoční trh v zám-
ku. Dle vládních nařízení je možný 
jen prodej stromků a kaprů.

Vysočinská města tak 28. listopadu 
většinou svůj vánoční strom rozsví-
tila bez diváků. Žďár měl původně 
k přivítání adventu připraven boha-
tý kulturní program, ale ten se kvů-
li situaci zúžil do formy uzpůsobené 
k přenosu přes Facebook a YouTube. 

„Náměstí je veřejný prostor, takže 
pokud sem někdo v tu dobu přijde, 
nelze jej vykázat,“ uvedl krátce přes 
zahájením adventu starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM). Litoval, že měs-
to nemohlo pro spoluobčany udělat 
více.

Většina Žďáráků tak alespoň na dál-
ku sledovala koncert pěveckého sbo-

ŽĎÁRSKÉ náměstí nabralo slavnostní atmosféru blížících se Vánoc. Nechybí ani Zvonička přání. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár se přenesl do adventní nálady

Tomu, kdo právě 
čte t��o řádky, 

vinšujeme radost�é 
vánoční svátky.
Štěstí a pohodu 
do každé rodiny.
To vše vám přejí 
Žďárské noviny 

ru C-Vox s doslova andělskými hlasy. 
Lidé vyslechli zdravice tří zástupců 
církví a starosty města. Jejich dojem-
nými vzkazy se šířilo mo� o křesťan-
ské vzájemnosti a pomoci bližním, 
chudým a osamělým. 

I přes vládní omezení přišly na 
náměstí rozptýlené skupinky. Pro 
děti bylo rozsvícení vánočního stro-
mu zážitkem, stejně jako možnost 
rozklinkat Zvoničku přání.

Před Starou radnicí je tradiční sla-
měný betlém a kašna Devíti prame-
nů dostala osvětlený adventní věnec z 

chvojí. Keramické ozdoby vyrobili žáci 
ZUŠ Františka Drdly. V neděli 28. lis-
topadu na věnci zazářila první svíce. 

„Na náměstí Republiky nebude ani 
letos chybět Strom splněných přání. 
Každý si může cedulku s přáním utrh-
nout a dárkem přinést radost dětem a 
lidem v neblahé sociální situaci,“ uved-
la místostarostka Ludmila Řezníčko-
vá (ANO 2011).

Dle jejích slov je letos vánoč-
ní výzdoba města stejná jako loni, 
postupně opravovaná ulice Nádražní 
bude do světelné výzdoby zapojena 

až po ukončení své obnovy.
Žďáráci musí letos bohužel oželet 

i očekávanou lidovou hru s názvem 
Živý betlém. Měla se na náměstí 
konat 14. prosince.

Naše redakce na stranách 12, 14 a 
16 přináší přehled pořadů s názvem 
Od adventu po Tři krále. V době 
tisku ŽN byl přehled platný. Kvůli 
nevyzpytatelnému vývoji covidové 
situace však může docházet k rušení 
dalších akcí. Je třeba sledovat aktuál-
ní situaci. -lko-
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Město Žďár nad Sázavou má od 
listopadu nového místostarostu. Je 
jím 64letý Rostislav Dvořák (KDU-
ČSL).

Nahradil ve funkci politickou kole-
gyni Romanu Bělohlávkovou, která 
při říjnových sněmovních volbách 
získala mandát poslankyně. V rám-
ci plnění koaliční smlouvy Romana 
Bělohlávková rezignovala na funkci 
místostarostky.

Klub KDU-ČSL nominoval na 
místo uvolněného místostarosty 
dlouholetého zastupitele a radního 
města Rostislava Dvořáka a zastu-
pitelé města dne 4. 11. 2021 volbu 
schválili. 

Jak Rostislav Dvořák říká, chce 
pokračovat v kontinuitě započatých 
prací své předchůdkyně v oblasti 

zdravotnictví i sociálních věcí. Blíz-
ko má ale i k problematice energií. 

Lze tedy očekávat, že právě ceny 
energií pro Žďár budou pro nového 
místostarostu tématem. 

Rostislav Dvořák ve strojírenské 
firmě Žďas pracoval 48 let, zastával 
vedoucí funkce, ke konci měl coby 
uvolněný předseda odborové orga-
nizace na starosti rekreační středisko 
Zubří. 

Romana Bělohlávková se bude 
na chodu města i nadále podílet 
z pozice radní města, kde se vymě-
nila s Josefem Klementem, zároveň i 
senátorem za Žďársko. 

Školství zůstane Josefu Klemento-
vi i nadále v gesci. Oblast bude řídit 
jako neuvolněný zastupitel města, 
což je právně možné. Za práci však 
nebude pobírat finanční odměnu.

„Takové řešení vítám, protože se 

udělá práce, aniž by to stálo měs-
to peníze navíc,“ komentuje staros-
ta města Martin Mrkos (Žďár-ŽM). 
Školství dle jeho slov není jednodu-
chou oblastí a město má čtyři velké 
základní školy. Dostat se do proble-
matiky, podchytit veškeré právní, 
legislativní a vyhláškové záležitosti, a 
také mnohdy jemné předivo vztahů 
v pedagogických kolektivech a  spe-
cificích škol, to je dle Mrkose otáz-
kou dlouhých měsíců nebo až roku. 

„Z hlediska efektivity a kontinuity 
je dobré, že pan senátor má agendu i 
nadále na starosti a doběhneme voleb-
ní období s tímto rozložením gescí a 
sil,“ vítá starosta. Klub KDU-ČSL se 
svými čtyřmi mandáty má tedy mís-
tostarostu, radního a dva zastupitele.

 -lko-

ROSTISLAV DVOŘÁK

Místostarostou je Rostislav Dvořák

Žďár se pouští do budování dět-
ských hřišť atypickým systémem 
„Navrhni a postav“. Znamená to, že 
vítěz výběrového řízení vytváří vše 
od počátečního projektu až po finál-
ní stavbu. Riziko případných více-
prací nese na svých bedrech, a to 
vyžaduje úzkou spolupráci mezi pro-
jektantem a stavbyvedoucím v rámci 
dodavatelské firmy. Město má takto 
navíc lepší kontrolu nad rozpočtem 
stavby.

Na dlouhodobý městský projekt 
Revitalizace a koncepce dětských 
hřišť je v rozpočtu města alokováno 
5 mil. Kč.

První trojice staveb – hřiště Pur-
kyňova, na Farských humnech a 
psí hřiště Ring Park, která vznikne 
v novém režimu „Navrhni a postav“, 
měla dle původního plánu města stát 
3,2 mil. Kč (včetně návrhu a vlastní 
výstavby). Městu se ale ve výběro-
vém řízení podařilo zakázku vysou-
těžit za cenu o 125 tisíc Kč nižší. 

„Z pěti oslovených potenciálních 
dodavatelů zvítězila pražská firma 
Yggdrasilmont s.r.o., která dle refe-
rencí realizovala řadu hezkých veřej-
ných prostor a hřišť v ČR. Věřím, že 
její návrhy budou kvalitní a zajíma-
vé,“ očekává starosta Martin Mrkos 

(Žďár-ŽM).
Z uzavřené smlouvy vyplývají jas-

né lhůty. Pro všechna tři hřiště je to 
60 dní na zajištění projektové doku-
mentace od data podpisu smlouvy, 
pro všechna hřiště 90 dní pro zajiš-
tění stavebního povolení, 150 dní 
pro získání územního souhlasu. Pak 
vlastní výstavba na Purkyňově a Far-
ských humnech 90 dní od předání 
staveniště a získání územního sou-
hlasu. 

U psího hřiště je lhůta 120 dní. 
To proto, že psí hřiště bude v pro-
storu mezi Göttlerovým rybníkem 
a garážemi u Vodojemu. Ale prá-
vě tudy budou během rekonstrukce 
páteřní Jamborovy ulice jezdit míst-
ní obyvatelé. Je tedy třeba obě stavby 
zkoordinovat. 

První dvě stavby hřišť vychází rea-
lizačně na letní prázdniny, psí park 
bude hotový o něco později. 

V plánu města je i renovace tří stá-
vajících hřišť, která se již projektu-
jí. „Jde o hřiště v ulicích Palachova, 
Haškova a dolní Okružní. Proběhlo i 
setkání s občany v lokalitách, abychom 
od nich načerpali podněty a doporuče-
ní a také viděli reálie daného místa,“ 
informuje žďárský starosta.  -lko-

Postaví dětská hřiště
Nově odlehčovací služba

Bývalá hala s prodejnou koberců 
v ulici Jihlavská půjde brzy k zemi. 
Musí uhnout plánované propojce 
ulic Jihlavská a Brněnská na silnici 
I/37. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
nedávno získalo pravomocné povo-
lení k odstranění objektu o zastavě-
né ploše asi 1311 m2.

Poté se pustí do přípravy území pro 
staveniště silnice. 

Dle vysvětlení mluvčího ŘSD 
Martina Bučka bude bývalá prodej-
na koberců odstraněna standard-
ním způsobem, tedy od shora dolů. 
Po odpojení objektu od veškerých 
inženýrských sítí budou v první fá-
zi odstraněny střešní krytiny, nosná 
konstrukce střechy, výplně otvorů, 
rozvody ZTI, plynovodu a elektro-
instalačních zařízení. Ve druhé fázi 

zmizí zděné konstrukce společně s 
dřevěnými sloupy, včetně obvodové-
ho pláště budovy. 

Demolici za cenu 1,8 mil. Kč bez 
DPH provede odborná firma Envi-
point, která podala ŘSD nejlepší 
nabídku ve veřejné soutěži. „Zaháje-
ní demoličních prací je plánováno na 
polovinu ledna v závislosti na aktuál-
ních klimatických podmínkách,“ infor-
muje Buček. Dle jeho slov ŘSD prá-
vě dokončuje čistopis dokumentace 
pro stavební povolení a bude žádat o 
vydání. 

„V rámci předrealizační fáze přípravy 
také vybereme zhotovitele a pokud tedy 
všechny procesy proběhnou bez větších 
zdržení, mohla by samotná výstavba 
budoucí propojky začít v polovině roku 
2022,“ dodává mluvčí pražského 
centra ŘSD. -lko-

Hala musí uhnout propojce
V listopadu proběhla médii zpráva o 

lékaři ordinujícím na žďárské poliklini-
ce, který je vyšetřován pro podezření 
z trestného činu, že za úplatu předepi-
soval léky zneužitelné k výrobě drog.

Jak na dotaz ŽN uvádí mluvčí Kraj-
ského ředitelství Policie ČR Kraje 
Vysočina mjr. Dana Čírtková, v dota-
zované věci probíhá současně trestní 
řízení. 

„Až do jeho ukončení nebudeme k pří-
padu poskytovat žádné další informace, 
abychom nemařili jeho účel. Proti jedné 
osobě vedeme trestní stíhání a tato oso-
ba je stíhána na svobodě,“ dodala Čírt-
ková.

Na otázku, zda má město ve své poli-
klinice nějakou možnost jak nastavit 

preventivní opatření proti podobné-
mu zneužívání nebezpečných a psy-
chotropních látek, starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM) předesílá, že zatím 
platí presumpce neviny.

„Ale ptáte-li se spíš obecně, tak něco 
takového je neetické a amorální. Pokud 
orgány činné v trestném řízení vyhodno-
tí věc jako porušení zákona a kriminální 
čin, pak to má jasnou proceduru,“ míní 
starosta.

Prevenci dle jeho slov nelze nijak 
podchytit. „Při podpisu můžeme 
vyžadovat etický kodex... Ale to jsou 
všechno prakticky nevymahatelné 
dokumenty a záleží to vždy na mrav-
ní a morální integritě daného nájemce,“ 
dodává starosta Mrkos. -lko-

Lékař má co vysvětlovat

Městem vybraná stavební firma 
Zdeňka Galušky se pouští do rekon-
strukce a modernizace celkem čtyř 
malometrážních bytů v sídlišti Stalin-
grad.

„Na svobodárně č. 1 proběhne částeč-
ná rekonstrukce stavební části a ve svo-
bodárnách č. 5, 6 a 7 proběhne celková 
rekonstrukce bytů, včetně elektrorozvo-
dů,“ popisuje místostarosta Rostislav 
Dvořák (KDU-ČSL). Opravy vyjdou 
město na celkem 1,2 mil. Kč a měly by 
proběhnout v rychlém sledu, aby měs-
to nepřicházelo o nájmy.

„Dokončení stavby plánujeme na konec 
února 2022. Byty chceme okamžitě 
nabídnout zájemcům, kteří již dnes čeka-
jí v pořadníku,“ dodává místostarosta. 
 -lko-

Opravené byty

Od nového roku budou sociální 
služby města nabízet v Domě klid-
ného stáří na Okružní ulici novinku 
v podobě odlehčovací služby.

Vychází tak vstříc rodinám, které 
trvale pečují o své příbuzné, zejména 
seniory se zdravotním postižením. 

Je to péče velmi složitá a náročná jak 
fyzicky, tak i psychicky. Často sami 
pečující, např. protějšky pečovaného 
nemají prostor pro sebe. 

„Rodina si čas od času potřebuje tzv. 
odpočinout, řešit vlastní zdravotní pro-
blémy, odjet na dovolenou či do láz-
ní, aby načerpala nové síly,“ vysvětluje 

důvody ke zřízení odlehčovací služby 
Rostislav Dvořák (KDU-ČSL) nedáv-
no zvolený místostarosta města. 

V budově DKS na Okružní ul. se 
nyní přestavuje bývalé administrativ-
ní zázemí.  Vzniknou tak třílůžkové 
pokoje 

„Stavební úprava má být hotová do 
konce letošního roku. Službu bychom 
měli nabízet od nového roku. K její-
mu rozjezdu bude na stránkách měs-
ta zveřejněn ceník a podmínky, za kte-
rých mohou rodiny seniory do zařízení 
umisťovat,“ dodává místostarosta Dvo-
řák.  -lko-

DNEŠNÍ ŽN provází obrázky dětí 
ze ZŠ Palachova. Mikulášský prů-
vod dle Beáty Prokopové (7 let).
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FIREMNÍ AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA PRO VÁS. 
DO PRÁCE I Z PRÁCE.

 TRASA 
HAVL. BROD

 TRASA 
ŽĎÁR N. SÁZ.

 TRASA 
POHLED

HB hotel Slunce
15 Kč

Žďár nad Sázavou
15 Kč

Pohled, Sv. Jan Nepomucký
10 Kč

HB, Mírovka *
15 Kč

Hamry nad Sázavou
15 Kč

Krátká Ves
10 Kč

HB, Herlify rozc.
15 Kč

Sázava
10 Kč

Česká Bělá
10 Kč

Bartoušov
10 Kč

Velká Losenice
10 Kč

Oudoleň, křižovatka
10 Kč

Dlouhá Ves
8 Kč

Nové Dvory
8 Kč

Havlíčkova Borová, nám.
10 Kč

Přibyslav, Utín
5 Kč

Ronov
8 Kč

Modlíkov
8 Kč

Hesov Přibyslav, Hesovská 
5 Kč

Přibyslav, Bechyňovo nám.
5 Kč

– Hesov Hesov

 * Jedná o dočasnou zastávku z důvodu výluky.

Od pondělí do pátku (kromě svátku) – Na ranní, odpolední i noční směnu, tam i zpět. 
Evidence jízd: Přes docházkový čip, placeno na konci měsíce ze mzdy.

 

Zájemci o práci ve společnosti Savencia F&D 
se mohou obrátit na email: hesov@savencia-fd.cz, 

telefon (vrátnice) – 569 493 410/411 
a více informací také na https://savencia-fd.jobs.cz/
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Na 384 stromů bylo na pod-

zim vysázeno po Žďáře nad 

Sázavou. Převážně mladé duby 

a jilmy nyní lemují průtahovou 

silnici I/37. Stromy nižšího 

vzrůstu se zase objevily v rezi-

denčních částech města.

� Lenka Kopčáková

Nové stromy jsou podél hlavní sil-
nice doslova od příjezdu na Brněn-
ské až po výjezd z města v ulici Bez-
ručova. Budou odborně zapěstovány 
na podjezdovou výšku náklaďáků, 
takže po letech jejich koruny vytvoří 
nad silnicí efektní zelenou klenbu.

Nově získaly stromy i ulice, kde 
předtím z technických důvodů stro-
my být nemohly, a mnohdy jsme se 
již smířili, že tu ani nebudou. Vše se 
letos dělo v rámci projektu Obnova 
stromořadí, který ve Žďáře navazuje 
na projekt revitalizace zeleně z roku 
2018. 

Ve II. etapě Obnovy se město 
postaralo o ozelenění 12 žďárských 
lokalit. To stálo celkem 5,7 mil. Kč. 
Celkové způsobilé výdaje činí ně-
co přes 4,2 mil. Kč a městu se na 
ně podařilo získat 60 % evropskou 
dotaci, tedy skoro 2,5 mil. Kč z ope-
račního programu Životní prostředí.

Autorem návrhu Obnovy stromo-
řadí je projektant a dendrolog Josef 
Souček, který již léta s radnicí spo-
lupracuje, veškeré práce provádí hra-
decká firma Arbo-Linné, s.r.o.

Výsadba začala koncem října a 
v polovině listopadu již stromy stá-
ly zajištěné kotvením, s natřenými 
kmeny a v polštářích ze štěpky. Pár 
dní nato napadl první sníh. 

Těšit se můžeme na jaro, až efekt 
výsadby vyzní naplno. V ulicích roz-
kvetou růžové sakury nebo hrozny 
květů na ozdobných kaštanech. Jde 
o vzrůstově menší kultivar jírovce, 
odolný proti klíněnce jírovcové. 

Na založení koruny záleží
Arboristé pracovali na projektu již 

od předjaří, kdy ošetřili na 70 stro-
mů a 113 stromů odstranili kvů-
li jejich špatnému stavu. V příštích 
třech letech firma ÁLMA – Linné 
zajistí následnou péči o mladé stro-
my.

Jak pro ŽN vysvětluje správce 
městské zeleně Jiří Hemza z odbo-
ru strategického rozvoje a investic, 
u mladých stromů je velmi důležitý 
výchovný řez ke správnému založení 
koruny. „Pokud to se zanedbá, pak 
u dospělých stromů vznikají nechtě-
né defekty a tlaková větvení. Speciál-
ní zásahy na takových stromech pak 
bývají poměrně nákladné,“ dodává. 

Při těchto slovech laiky ihned 
napadnou starší javory v některých 
ulicích, které mají ony kyjovité vět-
ve způsobené nevhodným řezem. 
Žádné stromy ale město nenechalo 
kácet zbytečně. Odstraňované stro-
my byly buď na konci životnosti, 
poškozené nebo překážely průjezdu 
vozů. 

Se svými 9000 stromy patří Žďár k 
nejzelenějším městům a tento trend 
si dle slov starosty Martina Mrkose 
(Žďár-ŽM) chce také udržet. Zna-
mená to však i náročnou a náklad-
nou péči. 

Ekologické město
„Snažíme se Žďár profilovat jako eko-

logické město, což se prolíná jako červe-
ná niť řadou projektů,“ říká starosta. 
Město v tomto smyslu spolupracuje i 
s místními podnikateli. Vzrostlé stro-
my z první etapy Obnovy stromořadí 
již lidé začínají oceňovat.

„Stromy ve městě zachycují prach, 
mírní hluk, udržují vlhkost a poskytují 
stín. Mají i psycho-hygienickou funkci, 
která je v této době velice důležitá pro 
přívětivost a kvalitu života ve městě,“ 
připomíná Martin Mrkos s tím, že 
žďárská Obnova stromořadí se dočká 
i dalších etap.

Nová výsadba nyní probíhala v uli-
cích Drdlova, Jungmannova, Dolní, 
Bezručova, Santiniho, Veselská, Bará-
kova, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 
1.máje, Horní a Brněnská.

Jak vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková (ANO 2011), den-
drolog a autor projektu Obnovy 
stromořadí Josef Souček prochodil 
pozorně město a druhovou sklad-
bu stromů pasoval přesně na potřeby 
daných lokalit.

Josef Souček později vysvětlil pro 
ŽN, že každá ulice má své vnitřní 
měřítko. „Záleží, jak je ulice široká, jak 
daleko jsou stavby od silnice, jak široký 
je chodník. Podle toho volíme druh stro-
mů. Čím širší ulice, tím mohou být stro-
my mohutnější,“ říká.

Kopromis se síťaři
Místostarostka připomíná, že před 

samotnou výsadbou byla pro měs-
to nejsložitější jednání se správci sítí. 
Každá síť má totiž nějaké ochran-
né pásmo, ale nakonec se podařilo 
domluvit kompromisy.

K výsadbě stromů kolem průtahové 
silnice I/37 muselo město získat také 
povolení Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Nakonec vše klaplo a stromy ny-
ní rostou i tam, kde to předtím neby-
lo možné. 

„Všichni chceme topit či svítit, ale také 
chceme mít ve městě kvalitní zeleň. 
Nakonec každý trošku ustoupil ze svých 
požadavků,“ kvituje správce městské 
zeleně. S ním souhlasí i projektant 
Josef Souček. Chválí, že firma je skvě-
lá a síťaři rozumní lidé. 

Kompromisem je v alejích tu a tam 
občasná nepravidelnost. Proluky jsou 
způsobené přítomností inženýrských 
sítí, aby se všechny složky zdravého 
města do ulice vešly.

Když se dendrolog ze svého pohle-
du ohlíží za žďárskou érou kulovitých 
javorů, míní, že ty nemívaly očekáva-
ný efekt. 

„Spíš byly estetickou stafáží v ulici, 
nežli něco, co má zlepšit mikroklima ve 
městě. Navíc do těch ,kuliček´ neustále 
narážela auta,“ konstatuje Souček. I 
přesto zatím kulovité javory zůstáva-
jí v ulici Husova. Projektant tu chce 
v budoucnu obnovit celé stromořadí 
najednou. Volbou budou jednoznač-
ně urostlé stromy s volnou korunou.

Příkladem místa, kam se stromy 
vrací po dlouhých desetiletích, je uli-
ce Drdlova nedaleko parku. Arboristé 
zde zasadili japonské okrasné třešně. 
Asi sedmileté sazenice mají korunu 
nasazenu ve výšce tří metrů. „Snaží-
me se volit dřeviny, aby byly co nejméně 
konfliktní a přitom vytvářely lepší mik-
roklima ulice,“ uvádí dendrolog. 

Jde o stromy kónického tvaru, které 
ve finále dorostou výšky asi 10 met-
rů a budou vytvářet lehký stín. Efekt-
ní sakury brzy zjara vykvetou zápla-
vou růžových květů a na podzim se 
jejich listí zbarví rudě. Ani zde není 
osmimetrový spon mezi stromy zcela 
přesný. V ulici je celá řada zájmů jako 
infrastruktura a parkování. 

Podle letitých zkušeností Josefa 
Součka bývají ulice v centru měst na 
navážkách a v historické urbální vrst-
vě bývá zhutněná suť. I s tím projek-
tant počítá. Např. ve zrekonstruované 
části ulice Nádražní musely být okras-
né třešně vysazeny do strukturálního 
substrátu. 

Strom má přinášet radost
Jak Josef Souček říká, není přízniv-

cem výsadby stromů ve velkém, tzv. 
za každou cenu. Dobrý strom má 
podle něho přijít na správné místo, 
aby se tu mohl dlouhodobě rozvíjet a 
také zestárnout. „Sázet stromy je třeba 
s rozvahou, aby byli všichni spokojeni a 
měli ze stromů radost. Je to dlouhodobý 
prvek,“ míní odborník.

Správce zeleně Jiří Hemza připo-
míná i druhou stranu mince, a to je 
následná zodpovědnost za stromy a 
náklady na jejich údržbu. 

„Někdy to končí tak, že se stromy 
s velkou slávou vysází, ale pak skončí 
ve špatném stavu a mnohdy se uškrtí na 
kotvení,“ konstatuje.

Až skončí tříletá následná péče o 
nově vysazené stromy v režii doda-
vatelské firmy, pak město převez-
me stromy do své správy. To budou 
i náklady navíc. Jak správce zeleně 
vysvětluje, jednotlivé činnosti pra-
videlné údržby žďárské zeleně jsou 
vedeny a vyčísleny v plánu péče.

Náklady se ale letos navyšují kvů-
li nutným zásahům na dříve zane-
dbaných stromech. Jiří Hemza chce 
dostat zeleň do stavu, kdy nebude 
nebezpečná. 

Žďáráci dle jeho zkušeností reagu-
jí na novou výsadbu většinou pozi-
tivně. I když i negativní reakce se prý 
objeví. V průběhu podzimního sáze-
ní se např. ozývali lidé, kteří nechtějí 
žádné stromy nebo nejsou spokojeni, 
že zrovna před jejich domem je nyní 
strom. Jiní naopak chtějí stromů ještě 
víc. „Je to takové balancování na hra-
ně mezi těmito skupinami,“ konstatu-
je správce. O sběr spadaného listí se 
město každoročně v exponovaných 
lokalitách stará.

VÝSADBA okrasných třešní v ulici 
Drdlova.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďár dostal stovky nových stromů

AUTOR projektu Obnovy stromořadí Josef Souček (vlevo) a správce městské zele-
ně Jiří Hemza.
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Na podzimním shromáždění delegátů 
byly zvoleny nové orgány družstva

Dne 21. října 2021 se kona-
lo shromáždění delegátů ZELE-
NÁ HO� , stavebního bytového 
družstva, jehož hlavním cílem bylo 
zvolit nové členy orgánů družstva 
na funkční období 2021–2026. 
Předseda představenstva ve svém 
vystoupení stručně zhodnotil uply-
nulé funkční období. Seznámil dele-
gáty s plněním hlavních úkolů, které 
si představenstvo na končící volební 
období stanovilo. 

Bylo konstatováno, že se poda-
řilo udržet příznivý ekonomický 
vývoj družstva, i když se do něj již 
od roku 2014 začal negativně pro-
mítat pokles úrokových sazeb, který 
výrazně ovlivnil pokles fi nančních 
výnosů z hospodaření s volnými 
fi nančními prostředky družstva. V 
některých letech uplynulého voleb-
ního období bylo ke konsolida-
ci výsledků třeba použít průběžně 
vytvořené rezervy v letech, kdy bylo 
dosahováno vyššího zisku s tím, 
že k 1. 1. 2017 činila rezerva 4 247 
tis. Kč a k 1. 1. letošního roku pak 5 
443 tis. Kč. Ke konci roku se očeká-
vá její částečné snížení, protože část 
z ní bude použita ke krytí nákladů 
na generální opravu střechy admi-
nistrativní budovy družstva.

Podařilo se splnit i všechny úko-
ly v oblasti legislativně – právní. 
V důsledku neustálých změn záko-
nů týkajících se družstev a spole-
čenství vlastníků v tomto volebním 
období to byl poměrně náročný 
úkol. Přesto se podařilo reagovat 
včas na tyto změny, když byla zpra-
cována v roce 2018 a následně 
na základě zákona č. 110/2019 Sb. 
v roce 2019 i aktualizována směrni-
ce k zajištění zpracování a ochrany 
osobních údajů. Na základě nove-
ly zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník a zákona č. 90/2012 SB., 
zákona o obchodních korporacích, 
byly přizpůsobeny stanovy družstva 
těmto novelám a na podzimních 

zasedáních společenství vlastníků 
v letošním roce jsou novelizovány 
i stanovy těchto společenství vlast-
níků. 

Průběžně byl naplňován i úkol 
zajistit plynulou generační obmě-
nu zaměstnanců družstva. V prů-
běhu volebního období odešli do 
důchodu celkem 4 zaměstnanci 
družstva, další dva ukončili pracov-
ní poměr výpovědí a odešli k jiné-
mu zaměstnavateli a na mateřskou 
dovolenou nastoupily další dvě 
zaměstnankyně. Na postupně uvol-
něná místa bylo přijato celkem osm 
nových zaměstnanců, z nichž jeden 
ukončil svůj pracovní poměr výpo-
vědí. Došlo tedy k výrazné obmě-
ně zaměstnanců, která byla dob-
ře zvládnuta a neprojevila se nijak 
negativně na činnosti družstva.

V rámci odchodu do důchodu 
byla dořešena i otázka souběhu 
funkce předsedy a ředitele, když 
v průběhu roku 2019 bylo rozhod-
nuto o rozdělení funkce předse-
dy a ředitele družstva. Na základě 
výběrového řízení jmenovalo před-
stavenstvo družstva do funkce ředi-
tele Ing. Michaelu Šmídovou a Ing. 
Zdeněk Štursa dále vykonává funk-
ci předsedy představenstva jako 
neuvolněný funkcionář na zákla-
dě smlouvy o výkonu funkce. Tato 
změna byla realizována k 1. 1. 2020.

Dařilo se i v oblasti získává-
ní prostředků z dotačních progra-
mů na opravy domů. V uplynulém 
volebním období existovaly dva 
dotační programy, které mohly byto-
vé domy využívat. Tím prvním byl 
program „IROP“ v rámci něhož bylo 
možné provádět komplexní rekon-
strukce domů. Do tohoto programu 
se zapojilo celkem šest domů, které 
získaly dotaci v celkové výši 11 628 
tis. Kč. Druhým programem pak byl 
program „Bytové domy bez bariér“, 
který umožňoval dodatečné vybu-
dování výtahů u domů, kde neby-

OZNÁMENÍ
ZELENÁ HO� , stavební bytové družstvo, Žďár nad Sázavou 

oznamuje svým členům a obchodním partnerům, že bude družstvo 

(kanceláře i pokladna)

od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2021 UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu 

řešili nejdéle do 22. 12. 2021 nebo až v lednu roku 2022.

Předseda představenstva

ly pořízeny v rámci výstavby a dále 
možnost vybudovat bezbariérový 
přístup do domu. Do tohoto pro-
gramu se zapojilo celkem šest domů 
s výší dotace 3 699 tis. Kč. Celkem se 
tedy podařilo získat dotace v celkové 
výši 15 327 tis. Kč.

V roce 2018 byl úspěšně zahájen 
proces využívání nových možností 
v oblasti informatiky, když byl všem 
nájemcům a vlastníkům zaslán pří-
stupový kód k možnému přihlá-
šení se na portál „poschodech.cz“. 
Postupně byly na portálu zveřejňo-
vány jak vnitřní předpisy jednot-
livých společenství vlastníků, tak 
i zápisy ze zasedání společenství 
vlastníků v jednotlivých letech, ale 
i základní dokumenty týkající se 
jednotlivých bytů, jako je předpis 
měsíčních záloh, roční vyúčtování 
měsíčních úhrad, stav dlouhodobé 
zálohy na opravy apod. Aktuálně 
eviduje družstvo 1124 registrova-
ných uživatelů, tj. 23,32%.

Dále byl společně s předpisem 
měsíčních zálohových plateb na rok 
2021 zaslán všem nájemcům a vlast-
níkům formulář k vyjádření souhla-
su s elektronickým doručováním 
písemností. Družstvo tak reagova-
lo na situaci, kdy kvůli šíření nemo-
ci Covid 19 byl omezen přístup 
na družstvo a kontakt mezi lidmi. 
Aktuálně evidujeme 1 543 souhla-
sů s tímto způsobem doručování tj. 
31,7 % a další souhlasy získáváme 
na probíhajících zasedáních spo-
lečenství vlastníků. Toto opatření 
je jedním z možných a důležitých 
nástrojů, jak zvýšit informovanost 
nájemců a vlastníků, ale i jak při-
spět ke snížení nákladů na činnost 
družstva.

Závěrem svého vystoupení kon-
statoval předseda představenstva, 
že činnost družstva byla v posled-
ních dvou letech ztížena v důsledku 
nemoci Covid 19. Přesto se poda-
řilo zajistit jak chod družstva, tak 
i spravovaných domů bez podstat-
ných nedostatků. Poděkoval pro-
to všem nájemcům i vlastníkům 
bytů za ochotu tolerovat ztížené 
podmínky, všem zástupcům domů 

za vstřícnost a ochotu spolupraco-
vat s družstvem zejména při zajišťo-
vání zápisů per rollam a zajištění 
provozu jednotlivých domů. Dále 
poděkoval i všem zaměstnancům 
družstva, kteří to vše úspěšně zvlád-
li. Závěrem rovněž poděkoval všem 
členům orgánů družstva, kterým 
skončilo funkční období, ve kterém 
část svého osobního času věnovali 
ve prospěch družstva a jeho členů.

Po zhodnocení uplynulého funkč-
ního období probíhaly pod vede-
ním předsedy volební komise vol-
by nových členů představenstva 
a kontrolní komise. Do pětičlenné-
ho představenstva bylo navrženo 
celkem šest kandidátů a do pěti-
členné kontrolní komise bylo 
navrženo pět kandidátů. Po před-
stavení se všech kandidátů proběh-
ly volby formou tajného hlasování, 
ve kterých byli za členy předsta-

venstva zvoleni: 
• Dvořák Jiří, Žďár nad Sázavou 4 
• Ing. Formánek Michael, Žďár nad 
Sázavou 4 
• JUDr. Hájek Miroslav, Žďár nad 
Sázavou 2 
• Ing. Štursa Zdeněk, Žďár nad Sáza-
vou 1
• Ing. Večeřa Stanislav, Žďár nad 
Sázavou 4
• Náhradníkem člena představenstva 
byl zvolen Ing. Bedřich Králíček, 
Žďár nad Sázavou 1

Za členy kontrolní komise byli 
zvoleni:
• Hrubý Stanislav, Žďár nad Sázavou 4
• Kujínek Radek, Žďár nad Sázavou 6
• Machová Irena, Žďár nad Sázavou 1
• Mgr. Sobotka Ladislav, Žďár nad 
Sázavou 6
• Vostrejš Miroslav, Žďár nad Sáza-
vou 4

Po uplynutí funkčního období se 
konaly dne 25. 11. 2021 ustanovu-
jící schůze představenstva, na kte-
ré si členové představenstva zvoli-
li za předsedu představenstva Ing. 
Zdeňka Štursu a za místopředsedu 
představenstva pana Jiřího Dvořáka. 

 Předseda představenstva

 Ing. Zdeněk ŠtursaPříjemné prožití svátků vánočních

a mnoho štěstí do nového roku

členům družstva 

a obchodním partnerům

přejí

představenstvo, kontrolní komise 

a zaměstnanci SBD Zelená hora
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Petr Stoček,

klub ZM KSČM

a SPOZ 

Ludmila 

Řezníčková, 

klub ANO 2011

Martin Mrkos, 

klub ŽĎÁR- ŽM

Otázka pro politické kluby na prosinec:

� Na jaké nejzvláštnější Vánoce ve vašem životě nikdy nezapomenete? 

Překvapení pro rodiče
Otázka je ryze osobní, tedy i odpověď 

jen za mne. V dobách mého dětství a 
mládí advent nebyl tak úporně mediali
zován a především zkomercionalizován. 
Patřil spíše převážně praktikujícím kato
líkům, takže moje vzpomínky nezbyly. 

Zato nikdy nezapomenutelné Vánoce 
pro mne budou ty z roku 1956, kdy jsem 
sobě i rodičům na Štědrý den rozsvítil 

vlastnoručně vyrobené elektrické osvětlení vánočního stromečku, tehdy ješ
tě málo rozšířené. 

Bylo ze žároviček do ruční svítilny, nabarvených anilinovými barvami. Při
lepeny byly Kanagomem na původní skřipce pro voskové svíčky. Napájely 
se z transformátoru od elektrického vláčku. Ve své původní podobě světélka 
vydržela a byla používána především jako památka více než dvacet let.

Mé vnímání adventu změnil covid
Mám toto období opravdu hodně rád. 

Přichází klidná a příjemná atmosféra, tra
dice, zvyky, setkávání s blízkými, vzpo
mínky nebo zamyšlení. Rád si udržuji tu 
tradiční atmosféru adventu a Vánoc. 

Právě tradice a možná někdy stále se 
opakující rituály mě těší snad čím dál 
víc. Možná je to i tím, že mám na co a na 
koho vzpomínat a že mám okolo sebe 
lidi, se kterými jsem rád. 

O to více je samozřejmě překvapující, když někdo tento tradiční rituál na
ruší. A to se nám všem stalo v loňském roce. Epidemiologická situace moje 
vnímání adventu úplně změnila. Přicházely obavy, stovky dotazů od obča
nů, médií a zdravotníků. Snažili jsme se o udržení funkčnosti zdravotnictví a 
měli strach o samotné zdravotníky, aby vše zvládli. Ten tlak byl opravdu vel
ký. 

A i letos mám obavy, že nadcházející advent a vánoční svátky budou znovu 
velmi podobné. Ale právě v průběhu tohoto období si přejeme hlavně zdraví. 
Tak pro něj udělejme vše, co můžeme. Pomozme zdravotníkům, aby zvlád
li nelehkou situaci. Aby překonali ten zvláštní, pracovně, fyzicky i psychicky 
náročný advent a vánoční svátky tak, abychom si všichni mohli pro příští rok 
popřát hodně štěstí, zdraví a konečně se volně nadechnout. 

Pak můžeme věřit, že ten další advent bude jako před tím, tedy tradičně 
obyčejný, a právě proto krásný.

Ať lodičky drží při sobě
V naší rodině dodržujeme v adventní 

době všechny zvyky, které se přenáší z 
generace na generaci. Proto mi mnoho 
roků splývá, jen na fotkách je vidět, jak 
děti postupně rostly. 

Nikdy nedokáži zapomenout na 
poslední Vánoce strávené s mojí mamin
kou. Již od rána byla u nás skvělá atmo
sféra, všechno se mimořádně dařilo. 

Strojili jsme stromeček, obalovali kapra, vesele se smáli. A pak mamka řekla, 
že teď budeme pouštět lodičky ze skořápek ořechů se svíčkami po vodě. 

Věřili jsme, že pokud lodička zůstane pohromadě s ostatními, nic nás 
nemůže roztrhnout a zůstaneme následující rok spolu. Každý rok se některá 
oddělila a plula si, kam chtěla, ale tenhle rok všechny lodičky zůstaly u sebe, 
ani ta maminčina neodplula pryč. 

Později v novém roce, když maminka zemřela, jsem si na tento okamžik 
palčivě vzpomněla a chtěla jsem tradici opustit, protože nefunguje. Pak jsem 
si uvědomila, že to tak není, protože mamka s námi navždy zůstane i se svým 
smíchem, a tak v pouštění lodiček pokračujeme a pouštíme tam i tu mamky, 
která vždy zůstane v kruhu ostatních.

Nezapomeňme na opuštěné a nemocné
Vzhledem k mému věku nejsem zas až 

takový pamětník, nicméně pro odpověď 
není třeba vůbec sahat do historie. Je to 
loňský advent, kdy se vánoční stromy na 
náměstích rozsvěcovaly bez účasti veřej
nosti a tradiční předvánoční odlehčené 
hemžení se konalo ve zvláštní úzkostné, 
sevřené a nervózní atmosféře.

A bohužel letošní vyhlídky nejsou 
o moc růžovější. V parafrázi na slova klasika  takový způsob adventu zdá se mi 
poněkud nešťastný. 

Pak si také vzpomínám, že na mě působilo poněkud zvláštně, když jsem se v 
předvečer Vánoc (připadaly zrovna na víkend) vracel ze služební cesty z Anglie. 
Byl to takový zvláštní teskný pocit ve studených zamračených mracích někde nad 
Evropou, a dole v domácnostech vonělo cukroví a vládla teplá vánoční atmosféra. 

Ať tak či jinak, přeji všem pokojný a klidný advent i období Vánoc. Abyste se ve 
shonu a každodenních povinnostech této zvláštní současnosti zastavili, dopřáli si 
čas sami pro sebe a své blízké. A také nezapomeňme na ty, kteří jsou opuštění, osa
mocení, nemocní, chudí. Darem, pomocnou rukou nebo vlídným slovem udělej
me radost těmto lidem.  (Pokračování na str. 8)

Advent a Vánoce jsou časem lidskosti

Vladimír

Novotný,

klub ČSSD

Betlémské světlo přijede do Žďáru 
v sobotu 18. prosince v 7.28 hodin 
rychlíkem Vysočina od Brna.

Tento den jej skautští kurýři roz
váží po celé naší vlasti.

Na žďárském nádraží se Betlém
ského světla ujmou tradičně old
skauti. Jak pro ŽN vysvětluje Petr 
Bednář, kapitán přístavu Racek, 
žďárského střediska Junák  český 
skaut, s ohledem na covidovou situ
aci nepočítají skauti letos s žádnou 
akcí pro veřejnost.

Betlémské světlo roznesou po 
žďárských kostelech, do Květinky 
ve Veselské ulici a na městský úřad. 
Tam všude si pak můžeme s lucer
nou pro světlo přijít.

Světlo naděje
Jak kapitán Petr Bednář připomí

ná, myšlenka šíření předvánočního 
pokoje a míru vznikla v Rakousku. 
Úplně poprvé plamínek přicesto
val v roce 1986 letadlem do Lince, 
kde se stal součástí vánoční sbír ky rakouského rozhlasu a televize 

na pomoc znevýhodněným dětem. 
„Světýlko si v místě narození Ježíše 
Krista, v Betlémě, přebírá každý rok 

kluk nebo dívka, kterým se říká Dítě 
světla. Letos je jím dobrovolný hasič 
Tobias Nußbaumer,“ uvádí pro zají
mavost kapitán přístavu Racek.

Cestu z Betléma do Rakouska 
absolvuje vánoční plamínek letec
ky ve speciálním bezpečnostním 
obalu, zde se pak během slavnost
ní ekumenické bohoslužby předává 
skautům z jednotlivých evropských 
zemí.

Letos slavnost proběhne v sobo
tu 11. 12. v Salcburku. Světlo pak 
ve večerních hodinách dorazí spolu 
s naší skautskou delegací do Česka 
a v neděli 12. 12. bude předáno do 
rukou brněnského biskupa v kated
rále svatých Petra a Pavla. 

Týden nato, v sobotu 18. 12., se 
vánoční plamínek díky skautským 
dobrovolníkům rozšíří po celé vlas
ti. „Rozvoz probíhá tradičně po vla-
kových trasách. Celý projekt Bet-
lémského světla má na starosti tým 
skautů a skautek z Brna,“ dodává 
Petr Bednář. -lko-

MOMENTKA z příjezdu Betlémského světla do Žďáru v roce 2019, vpravo Petr 
Bednář. Foto: archiv přístavu Racek

Betlémské světlo převezmou oldskauti
u ranního vlaku 18. prosince
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Původně chtěl být učitelem, ale při přijímačkách 
jej zradil hlas, a tak šel na medicínu. I tak může osud 
zasáhnout. 

Ale šťastně zasáhnul. 
Náš krajan z Vysočiny, mezinárodně uznávaný 

český lékař a vědec Karel Stýblo, se totiž nesmaza
telně zapsal do světového boje s tuberkulózou. Byl 
horkým kandidátem na udělení Nobelovy ceny, ale 
bohužel zemřel dřív, než se tak stalo. K uctění jeho 
památky nově vyšla poštovní známka. Osobnost 
představuje jménem pneumologické společnosti 
Markéta Pudilová z MAVE PR. Zajímavosti vybí
ráme: 

Karel Stýblo přišel na svět právě před sto lety, 26. 
11. 1921. Ve  Vilémově na Havlíčkobrodsku se na
rodil jako pátý syn tamního strojníka.

Na podzim 1939 se coby medik zúčastnil manifes
tace kvůli uzavření škol po tragické smrti Jana Ople
tala. Německý okupační režim poslal jeho a další 
stovky vysokoškoláků do koncentračního tábora. 
Zde se Karel Stýblo nakazil tuberkulózou, přežil 
však a tato nemoc nasměrovala jeho další kroky. 

V 50. letech pobýval v Edinburghu u známé
ho bojovníka proti tuberkulóze – lékaře sira Johna 
Wenmana Croftona  a převzal po něm pečlivost, 
s jakou cíleně uzdravoval nemocné nebezpečným 
bacilem Mycobacterium tuberculosis. 

Podle dostupných pramenů dokonce Karel Stýblo 
v 60. letech 20. stol. stál za povinnými preventivní
mi plošnými prohlídkami v pojízdných autobusech. 
V 70. letech přijal pozvání vedoucího tuberkulózní 
jednotky Světové zdravotnické organizace a odjel 
do Nizozemí, kde se stal ředitelem vlastní výzkum
né jednotky. Pod jeho vedením se podařilo pro
vést řadu důležitých výzkumů v zemích s vysokým 

výskytem nemoci. 
V roce 1968 se chtěl Karel Stýblo vrátit zpět do 

Československa, ale těsně před řazením do letadla 
byl upozorněn, že právě v tuto chvíli vojska Var
šavské smlouvy obsazují jeho rodnou zemi. A tak 
nenastoupil... 

Krajan z Vilémova se stal ředitelem Mezinárodní 
unie proti tuberkulóze, a to mu umožnilo se zamě
řit na TBC v nevyvinutých zemích jako Tanzánie 
a ukázat, že tuberkulózu lze úspěšně léčit. Strate
gie DOTS (directly observed treatment short cour
se) spočívala v pečlivém sledování užívání léků u 
nemocných. Celosvětově se využívá v léčbě nemoci 
dodnes. 

Karel Stýblo zemřel v Haagu 13. 3. 1998 v nece
lých 77 letech. 

„O tomto muži, který se narodil v Čechách a napros-
to zásadně ovlivnil boj proti tuberkulóze po celém svě-
tě, se mluví málo a vydání známky k jeho výročí je o to 
významnější,“ říká předsedkyně České pneumolo
gické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Mar
tina Koziar Vašáková, Ph.D. 

Na světovém poli lékaře Karla Stýbla experti 

docenili. Světová zdravotnická organizace jej navrh
la na Nobelovu cenu, které se sice již nedožil, ale za 
svůj úspěšný boj proti tuberkulóze v zemích s je
jím vysokým výskytem získal prestižní cenu obje
vitele bacilu Mycobacterium tuberculosis Roberta 
Kocha. 

Jedním z mála žijících českých pneumologů, který 
se s dr. Stýblem osobně setkal, je předseda Českého 
občanského spolku proti plicním nemocem MUDr. 
Stanislav Kos, CSc. 

„Viděli jsme se na setkání Mezinárodní unie proti tuber-
kulóze v Paříži. Byl to velmi příjemný, vstřícný člověk s 
hlubokými odbornými znalostmi, který byl vždy ochoten 
poradit a pomoci,“ vzpomíná MUDr. Kos. 

Shodou okolností je letos i 100 let od prvního 
podání vakcíny (BCG) proti tuberkulóze. 

Česká pošta na popud Národní jednotky dohledu 
nad tuberkulózou Fakultní nemocnice Bulovka a 
odborné společnosti sdružující plicní lékaře vydala 
známku k poctě lékaře. 

Známka je pro pneumology důležitá v tom, že 
připomíná význam jejich oboru. „Tuberkulózu se 
nedaří a zřejmě asi i nikdy nepodaří vymýtit vzhle-
dem k tomu, že je infikována asi čtvrtina světové popu-
lace, především v méně rozvinutých zemích, kde navíc 
narůstá odolnost proti antituberkulotikům. Reálně 
tak hrozí, že po světě budou kolovat kmeny, které jsou 
rezistentní na všechny dostupné léky,“ uvádí předseda 
České aliance proti chronickým respiračním one
mocněním doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. 

Česká republika má díky pečlivosti plicních léka
řů nízké počty nemocných – loni se dostala popr
vé pod 400 případů za rok. Podle MUDr. Jiřího 
Wallenfelse, vedoucího Národní jednotky dohle
du nad tuberkulózou FN Bulovka, loni klesl výskyt 
tuberkulózy celosvětově. Vliv na to měla protiepi
demická koronavirová opatření či omezení agentur
ních pracovníků, co přijíždějí do vyspělých zemí za 
prací.  -lko-

NÁŠ KRAJAN Karel Stýblo celosvětově mýtil tuber-
kulózu. Poctou je mu nyní poštovní známka.

Bojovník s TBC má vlastní známku 

Profesní příběh



STRANA 8 Zaměstnání / Názory ŽN - PROSINEC 2021

Jan Mokříš,

klub ODS

Tomáš

Augustýn, 

Koalice TOP 09

a Svobodní

Advent a Vánoce jsou...

Miloslava 

Brychtová,  

Změna 2018

Romana

Bělohlávková,

klub KDU-ČSL

(Dokončení ze str. 6)
Stopy lásky zůstávají

Nejkrásnější Vánoce jsou, když se lidé 
mohou scházet a navštěvovat. Lidé se se-
jdou a všichni mohou strávit kouzelný čas 
Vánoc spolu. 

Bohužel v poslední době tomu tak 
nemůže být. Už minulé Vánoce byly časem, 
kdy jsme s dětmi nemohli zpívat kole-
dy, navštívit a potěšit seniory v domovech 
důchodců. V rodinách jsme trávili Vánoce 

jen v úzkém rodinném kruhu z důvodu obav nákazy druhých. To se pak vytrácí ta 
krásná, voňavá atmosféra sounáležitosti tradičních bílých Vánoc. 

Zamýšlím se nad slovy Alberta Schweitzera: „Jediné, co bude důležité, až ode-
jdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ 

Přejeme vám, abyste i přes tuto nelehkou dobu všechny překážky překonali, 
nenechali se otrávit a společně připravili hlavně pro své děti a vnoučátka, babičky 
a dědečky hezké Vánoce. 

Do nového roku 2022 vám, milí občané, přejeme hodně zdraví, sil, optimismu 
a návrat k běžnému chodu života bez pandemie. Děkujeme všem, kteří nás pod-
porují a obrací se na nás s problémy a návrhy na změny v chodu města, a těšíme 
se na další spolupráci ve volebním roce 2022.

Jedinečný advent roku 1989
Zcela jiný než všechny ostatní byl pro mě 

advent roku 1989. Pro tehdy 19letého stu-
denta 1. ročníku lékařské fakulty v Brně byl 
celý advent naplněn aktivitami ve student-
ském revolučním hnutí. 

Přes den jsme vytvářeli a kopírovali infor-
mační letáky. V noci jsme je po celém městě 
vylepovali. Odpoledne jsme jezdili po Brně a 
obcích v jeho okolí, chodili do fabrik a škol, 

informovali, diskutovali a přesvědčovali lidi po kulturácích a hospodách, pomá-
hali zakládat místní buňky Občanského fóra. A byli jsme úspěšní. Večer vždy pro-
bíhala masivní demonstrace za svobodu na nynějším náměstí Svobody. 

A ty svíčky, svazky klíčů, radost a odhodlání všech, odvaha, pospolitost a pozdě-
ji i společná radost z nastávajících změn, to všechno byla jedinečná, nezapome-
nutelná, neopakovatelná a pro mě neskutečná krásná adventní doba.

Můj Štědrý den v Hanoji
Vánoce mám moc rád, vždy se těším, 

až skončí předvánoční šílenství a čas 
pak jakoby zpomalí a můžeme si uží-
vat klidu a pohody se svými blízkými. 
Mojí libůstkou je kuchání kapra a hlav-
ně vaření rybí polévky, to je takový můj 
sváteční obřad.

Jednou jsem tyto svátky strávil sám ve 
Vietnamu. S několika dalšími cestova-

teli jsme vyrazili na Štědrý den ke katedrále v Hanoji, kde nás po rezervovaném 
čase rozehnala policie. 

Ač jsou Vietnamci většinou jiného vyznání, i oni rádi na Vánoce slaví. No a sla-
vili tolik, že ráno, když jsem spěchal na autobus, byl východ z hotelu zavřený a 
recepce prázdná. Na volání a křik také nikdo nereagoval, tak jsem zvolil plán B. 
Oknem ve druhém patře se mi podařilo slézt do poměrně rušné ulice. Naštěstí 
se nad tím nikdo nepozastavoval, já si neublížil a i ten autobus stihl. Nakonec tak 
byly tyto Vánoce šťastné a veselé. Letos se těším na klidnější prožití vánočních 
svátků.

Vánoční stromeček
Za mého dětství jsme vánoční strom-

ky u nás na vesnici nekupovali v tržni-
ci, ale chodilo se na ně do lesa. Pan haj-
ný s úsměvem vypsal lístek na jedličku, 
borovičku či smrček, zaplatilo se 20 Kčs 
a mohli jsme vyrazit.

Pro stromeček jsme chodívali až těsně 
před Štědrým dnem, aby nám vydržel 
dlouho krásně zelený. Ten rok nám to 

ale pořád nevycházelo, až jsme se nakonec s tatínkem vydali pro stromeček 
ráno na Štědrý den. Chtěli jsme jedličku-douglasku, která rostla jenom v jed-
nom lese poblíž sousední vesnice. 

Tatínek vzal pilku, lístek od hajného a šli jsme. Ale štěstí nám nepřálo. 
Dlouho jsme hledali místo, kde douglasky v zasněženém lese rostly, a pak ne 
a ne vybrat tu pravou. Nakonec jsme v zimním lese zabloudili. 

Čas běžel, bylo poledne, pak už se začaly stíny prodlužovat, a my stále blou-
dili. Já už měla slzy v očích, ale tatínek se tvářil statečně. Nakonec vše dobře 
dopadlo. Podle zvuků silnice jsme našli správný směr a cestou z lesa potkali i 
krásnou jedličku. 

Ten rok jsme si s mladším bráškou naplno uvědomili, jak moc jsme rádi, že 
se máme. Že jsme rodina a můžeme být spolu!

 -lko-
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„Tati, já vím, že i kdybych 

se hodně snažil, tak nikdy se 

nenaučím řvát jako ty!“ 

Tak tohle řekl známému 

opernímu pěvci jeho devítiletý 

syn a pod bradu nasadil housle.

� Lenka Kopčáková

Řeč je o Jakubu Pustinovi. Před 
15 lety Žďárák založil Mezinárod-
ní pěveckou soutěž pro začínající 
operní pěvce, jako byl předtím i on 
sám. Dnes je otcem dvou ratolestí.

Původně vystudovaný chemik razí 
heslo, že nic není nemožné. Toužil 
zpívat operu - a zpívá. O pěveckých 
úspěších začínajícího pěvce až u 
protinožců jsme v našich novinách 
informovali už v roce 2006. Jakub 
Pustina je dnes ředitelem umělecké 
agentury Opera mladých. 

„Když jsme před patnácti lety spo
lečně s manželkou zakládali Meziná
rodní pěveckou soutěž, ani ve snu by 
nás nenapadlo, že bude jednou pat
řit mezi pětici nejprestižnějších sou
těží na světě,“ ohlíží je pěvec. Začí-
nal jako barytonista, nyní exceluje 
coby tenor wagnerovské opery.

Událost zrozená ve Žďáře se dnes 
jmenuje Mezinárodní pěvecká sou-
těž Gabriely Beňačkové. Každoroč-
ně hostí stovky pěvců z více než 60 
zemí světa. 

Prezidentka soutěže a předsed-
kyně odborné poroty Gabriela 
Beňačková je legendární pěvkyní, 
která přes 50 let reprezentuje svoji 
vlast na nejprestižnějších operních 
scénách světa, třeba v Metropolitní 
opeře v New Yorku, Vídeňské stát-
ní opeře či milánské La Scale. 

„Také upřímně věřím, že díky naší 
soutěži zůstane její jméno navždy v 
mysli operního světa,“ přeje si Jakub 
Pustina. „Gabriela Beňačková je 
opravdovou žijící legendou světové 
opery. I když v březnu oslaví 75. na
rozeniny, stále společně vystupujeme 
a je umělecky aktivní, což je obdivu
hodné,“ váží si Jakub Pustina. 

Letos v říjnu se v Jihlavě uskuteč-
nilo finále již 14. ročníku této mezi-
národní soutěže, kde se představili 
nejlepší mladí operní pěvci součas-
nosti. Krom okolních zemí přijeli 
soutěžící až z Japonska, USA, Kos-
tariky, Chorvatska, Dánska, Fran-
cie, Maďarska, Číny, Iránu, Iráku, 
Litvy, Ruska či Ukrajiny. 

Vyburcovala
jej hořkost zrady

Kdo by řekl, že impulzem pro 
vznik takové prestižní akce byla 
nespravedlnost. Jak dnes žďárský 
tenorista vzpomíná, jako mladý 
účastník nejmenované mezinárod-
ní soutěže vyslechl náhodně roz-
hovor, který jej šokoval. Porotci se 
domlouvali, kdo vyhraje. 

„Podle nich nezáleželo na kvalitě 
pěveckého výkonu, ale na známos
tech. To jsem vnímal jako obrovskou 
zradu na všech těch vynikajících pěv
cích, kteří neuspěli a byli objektivně 
lepší než domluvení vítězi,“ ohlíží se 
Jakub Pustina. 

Po návratu domů mladý muž 
odhodlaně založil vlastní soutěž. 
V ní vyhrávají objektivně ti, co jsou 
ve zpěvu nejlepší! 

„V té době byl starostou Jaromír 
Brychta, který nevynechal žádný z 
mých koncertů a fandil mi. Představil 
jsem mu svůj nápad a jemu se zalí
bil. Byl to právě on, který mi pomo
hl nastartovat tento projekt,“ říká 
pěvec. Jedním dechem však dodá-
vá, že uvést v život novou soutěž 
byl nelehký úkol. Ale za 15 let své 
existence má soutěž pevné místo 
na mezinárodním poli. 

„Ani jedenkrát za celou dobu 
jsem nezapochyboval o správnosti ji 
založit. Kdybych mohl se svými ny
nějšími zkušenostmi vrátit čas, určitě 
bych nic neudělal jinak. Jen už bych 
si tak nepřipouštěl hloupé poznámky 
nepřejících lidí,“ je dnes již nad věcí 
ryšavý sympaťák. 

Uspěch je velmi zavazující
V manželce našel Jakub Pustina 

velkou oporu. Věří, že jejich maxi-
mální nasazení pomohlo soutěži 
vyrůst do takovýchto rozměrů. 

Jak říká, každý ročník je jedineč-
ný a přináší mnoho krásných, ale i 
náročných okamžiků. „Jsem vždy 
rád, když se akce podaří a pěvci 
odjíždějí nadšeni se slovy, že podob
nou soutěž ještě ve svém životě neza
žili. Je to pro nás velice radostné  a 
především zavazující,“ vysvětluje 
ředitel Opery mladých. 

Otázku organizačního týmu prý 
již mnohokrát s manželkou otevře-
li, ale nakonec vždy došli k tomu, 
že to i nadále zvládnou ve dvou. 

Soutěž je jako „jejich dítě“. Za tu 
dobu dospěla. Na otázku, zda se 

jí Jakub Pustina snaží ještě nabíd-
nout nový náboj, se smíchem říká, 
že soutěž si žije opravdu vlastním 
životem. 

„Ale jak tomu bývá i v životě, neu
stále potřebuje své rodiče a obětavou 
péči. Každý rok se snažíme soutěž 
pozvednout o kousek výše,“ plánuje.

Např. v roce 2021 pořadatelé 
zavedli novou pěveckou kategorii 
„Gustav Mahler“, v níž mohou pěv-
ci představit skladbu G. Mahlera a 
mít šanci na získání speciální ceny. 

Mahlerovo jméno ve světě veli-
ce rezonuje a ve spojení s Jihlavou 
(jako regionu, kde se významný 
skladatel symfonické hudby naro-
dil) přináší soutěži další rozměr. 

„Stále také máme vizi udělat soutěž 
za doprovodu symfonického orchest
ru. Doufám, že se nám tuto myšlenku 
podaří jednou zorganizovat,“ očeká-
vá Jakub Pustina. 

Příznivci soutěže jistě zazname-
nali velkou účast asijských pěvců. 
Jak Jakub Pustina vysvětluje, větši-
na korejských i japonských pěvců 
studuje hudbu v Evropě. „Díky své 
houževnatosti a nesmírné pracovitosti 
velice často dosahují na přední příčky 
soutěže. Dle mého názoru je evropská 
hudba fascinující a strhující, a to cítí 
i oni,“ dodává.

Operu přináší do škol
V laické společnosti bývá někdy 

opera těžkým a nepochopeným 
tématem. Jakub Pustina se snaží 
tuto hudební disciplinu přivést 
mezi školáky.

„Dělat osvětu opernímu umění v 
mladé populaci mě velmi baví. Pra
videlně pořádám motivační besedy 
na základních školách,“ vysvětluje. 
Většinou se zaměřuje na vycházejí-
cí ročníky.

„Žáky nepřesvědčuji o tom či onom, 
ale snažím se jim představit moji 
životní dráhu od studenta chemie, 
přes učitele chemie na ZŠ až k oper

nímu zpěvu a velkým operním jeviš
tím,“ shrnuje Jakub. Děti během 
besedy naučí i jednu veselou ital-
skou píseň, kterou si pak všichni 
společně zazpívají. 

Při závěrečné autogramiádě pěvec 
naslouchá bezprostředním dojmům 
dětí. Některé tuto hudbu neznaly a 
velice pozitivně je oslovila. Před 
časem oslovil pěvce v supermar-
ketu dospělý mladík a svěřil se, že 
dodnes vzpomíná na školní besedu 
o opeře, která byla pro něho zážit-
kem.

„Práce s dětmi, kterou mám velice 
rád, dává smysl. Jsem pevně přesvěd
čen, že tato aktivita je společnosti 
nadmíru prospěšná a mě samotného 
naplňuje,“ uvádí Jakub Pustina. 

Ratolesti umí překvapit
Na otázku, zda poslal své ratolesti 

ve vlastních šlépějích, tedy v první 
fázi do pěveckého sboru Žďáráček, 
pěvec se smíchem dává zajímavou 
odpověď. 

„Můj syn již chodil do přípravného 
sboru, ale nějak ho to nenadchlo. Prý 
se ho všichni ptali, jestli bude jako 
tatínek a on se necítil dobře. Nakonec 
mi řekl krásnou větu:

,Tati já vím, že i kdybych se hodně 
snažil, tak se nikdy nenaučím řvát 
jako ty!´“, směje se chápající otec. 
„Velice si cením, že má svoji před
stavu, a tak raději hraje na housle,“ 
dodává. 

U čtyřleté dcery se prý ještě uvidí, 
ale hlas určitě zdědila a často doma 
otce paroduje. „Ještě že nebydlíme v 
panelovém domě – to by nám souse
di dali. Když se jí zeptám, jestli bude 
zpěvačka, tak sebejistě odpoví, že 
ne. Že bude zubařka. Tak se těším!“ 
dodává Jakub Pustina. 

Vánoce a šťastná rodina
Nyní v adventním čase je pěvec 

zahlcen prací a zpívá téměř každý 
den. Jak vysvětluje, během covidu 
se všechny koncerty a vystoupení 
neustále někam přesouvaly. A teď 
to chtějí všichni dohnat. 

„V listopadu jsem premiéroval Wag
nerova Tristana, v prosinci mě čeká 
nová inscenace G. Donizettiho opery 
Favoritka, kde zpívám hlavní tenoro
vou úlohu Fernanda. Do konce roku 
ještě v bratislavském Slovenském 
národním divadle obnovujeme opere
tu J. Srausse Netopýr,“ vyjmenovává. 
Na Vysočině bude Jakub Pustina 
vystupovat pouze 17. 12. v Novém 
Městě na Moravě. 

Pro pěvce jsou Vánoce vždy 
časem klidu, pohody a zastavení. 
Letos to platí dvojnásob, protože 
zpívá každý den až do 23. 12. a pak 
pokračuje hned 26. 12. 

„Moc se těším na radost dětí u stro
mečku a pohodu, která bude. Není nic 
krásnějšího na světě než šťastná rodi
na. A tu já mám. Rád bych popřál 
všem čtenářům krásné svátky plné 
pohody, štěstí klidu, lásky a doufám, 
že se v novém roce ve zdraví setká
me,“ vzkazuje pěvec Žďárákům. 

MEZINÁRODNÍ soutěž zrozená ve Žďáře nese jméno Gabriely Beňačkové. Na 
snímku legendární pěvkyně v duetu s Jakubem Pustinou.  Foto: archiv J. P.

Zakladatel soutěže po patnácti letech: 
Dnes bych neudělal nic jinak

Počiny Žďáráků
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Vycházející žáci mají nyní starosti 
s přihláškami na střední školy. I když 
termín pro přihlášku k 1. kolu přijí-
macího řízení (PŘ) na obory vzdě-
lání s talentovou zkouškou již vypr-
šel 30. 11. 2021. To byla přihláška s 
modrým podtiskem.

Na podání přihlášky pro obory 
vzdělání bez talentové zkoušky je 
čas do 1. 3. 2022. Půjde o tiskopisy s 
růžovým, zeleným či hnědým podtis-
kem.

Mnoho užitečných rad najdou žá-
ci a jejich rodiče na webu Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání, 
z nichž čerpáme https://prijimacky.
cermat.cz/.

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR stanovilo termíny 
konání jednotné přijímací zkoušky 
v roce 2022.

Ta je povinnou součástí prvního 
kola PŘ do všech maturitních oborů 
s výjimkou oborů s talentovou zkouš-
kou (kromě oboru Gymnázium se 
sportovní přípravou) a oborů zkrá-
ceného studia podle § 85 školského 
zákona.

Řádné termíny konání didaktických 
testů jednotné přijímací zkoušky z 
českého jazyka a literatury a z mate-
matiky se uskuteční takto:

Čtyřleté obory a obory nástavbové-
ho studia vykonají přijímací zkoušky 
ve dnech 12. a 13. dubna 2022. 

Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií ve dnech 19. a 20. dubna 
2022.

Náhradní termíny jsou 10. a 11. 
května 2022.

Připomínáme, že uchazeč o vzdě-
lávání v oboru s maturitní zkouškou 

může pro 1. kolo PŘ podat přihláš-
ku až na dvě střední školy nebo dva 
maturitní obory (případně odborná 
zaměření téhož oboru dle školního 
vzdělávacího programu) v rámci jed-
né SŠ. 

Krom toho mohl uchazeč v prvním 
kole PŘ podat navíc až dvě přihlášky do 
oborů s talentovou zkouškou. Teoretic-
ky tak lze v prvním kole podat čtyři při-
hlášky. 

Řešení minulých přijímacích testů si 
mohou zájemci vyzkoušet na stránkách 
https://www.statniprijimacky.cz/. -lko-

Přijímačky budou v polovině dubna

V listopadu se žáci třetích tříd vyda-
li s pracovnicí regionálního muzea 
Kamilou Dvořákovou po stopách his-
torie města Žďáru nad Sázavou. 

Seznámili se s mnoha historickými 
budovami, které Kamila provázela 
zajímavými historkami. Děti si připo-
mněly významné osobnosti našeho 
města a na chvíli se staly v kostýmech 
např. kardinálem Františkem Ditrich-
štejnem, živnostníky, strážnými…

Děti zjistily, že i tehdy bylo třeba 
respektovat dané zákony, a mohly si 
vyzkoušet jedno z mučidel té doby. 

Nakonec Kamila předala dětem 
osvědčení znalostí, dovedností, pil-
nosti a dobrých mravů na výpravě do 
historie Žďáru.

Děkujeme za poučnou a nezapome-
nutelnou procházku městem.

 Žáci a učitelky M. Brychtová

  a L. Slavíčková, ZŠ Palachova

CESTOU po historii města s Kami-
lou Dvořákovou si školáci vyzkoušeli i 
dobové kostýmy. 

 Foto: archiv ZŠ Palachova

Poděkování průvodkyni

Školní vtip
Paní učitelka spadne omylem 

do pekla.
Celá bezradná bloumá, až na-

jde koutek, kam se uchýlí a mlč-
ky pozoruje celé dění. V tom při-
jde na kontrolu Lucifer. Když ji 
spatří, zděšeně se ptá: „Ženská, co 
vy tady děláte, vy patříte do nebe a 
tady je peklo!“

„To je peklo?“ diví se paní uči-
telka, „a já myslela, že je velká pře-
stávka!“ Zdroj: www.funer.cz

Napsali nám
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Milí čtenáři Žďárských novin, 
přinášíme přehled adventních a vánočních pořadů, které pro letošní sváteční čas připravilo 

město a žďárské organizace. Pro přehlednost je řadíme do tematických bloků a v úvodu vždy 
uvádíme pořadatele.

Akce se budou konat jen za příznivé epidemiologické situace, takže změny nejsou vylouče-
ny. Užijte si advent a Vánoce v klidu, radosti a ve zdraví. Vaše redakce Žďárských novin

(Město Žďár n. S.)
Do 6. 1. 2022 náměstí Republiky
VÁNOČNÍ STROM MĚSTA A 

ZVONIČKA PŘÁNÍ

Tradiční adventní a vánoční 
výzdoba náměstí i žďárských čtvrtí.

(Římskokatolická farnost ZR 1)
24. 12. 17.15, kostel sv. Prokopa
TROUBENÍ Z VĚŽE – Tradiční 

koledy v podání Žesťového kvinte-
tu města zazní štědrovečerně z věže 
kostela sv. Prokopa. 

(Active-Středisko volného času)
3. 12. 16.30, DDM Horní 2
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 

Pestrý program pro děti s diskoté-
kou a exhibicí čertů.

(SE.STA z.s.)
Po celý advent, Zámek
SVĚTÉLKOVÁ SPIRÁLA PRO 

DĚTI - Projděte si s dětmi vánoční 
spirálu, která svítí na zámecké tera-
se pod Zelenou horou.

(Kultura Žďár n. S., p. o.)
15. 12. 9.00, Kino Vysočina
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY 

PÍSNIČKY – Ruský animovaný 
rodinný film v českém znění. Trvá 
88 min. Dětské divadelní předplat-
né.

(Ostrov pohody,o.s. )
16. – 19. 12. (14-00) Městské 

divadlo

OSTROV POHODY – Již 24. 
ročník adventní akce s pohádkami, 
programy a koledami. Mezi před-
staveními si děti zasoutěží nebo 
vyrobí pěkný dárek.

(Rodinné centrum Srdíčko)
16. 12. 15.00, RC Poliklinika
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉ-

MA – Tradiční besídka. 

(Knihovna M. J. Sychry)
6. - 11. 12., odd. pro dospělé čte-

náře
VÝROBKY UŽIVATELŮ STA-

CÍKU – Prodejní výstava z Denní-
ho stacionáře.

(Oblastní charita Žďár n. S.)
Do 31.12. Galerie u Sychry, 

knihovna
MŮJ SVĚT – XIII. ročník výstavy 

fotografií z prostředí Charity. Celo-
republiková soutěž. Snímek Zbyň-
ka Čecha přinesl žďárské charitě 
2. místo v kategorii Portrét (Tváře 
a příběhy lidí Charity). Na výsta-
vě jsou i snímky Renaty Pokorné, 
vedoucí nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež, a Jana Šustra, 
grafika a dobrovolníka OCH. 

(Knihovna Matěje Josefa Sychry) 
16. 12. 16.30, odd. pro děti a mlá-

dež
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVE-

NÍ - Společná četba vánočních pří-
běhů a hraní koled v podání žáků 
z kytarové třídy Milana Kozla ze 
žďárské ZUŠ.

Do 14. 12.

VIRTUÁLNÍ VÁNOČNÍ TRH 
– On-line objednání ručně vyrá-
běných dárků. Výdejní víkend na 
zámku: 18. a 19. 12. (9.00-17.00).

(ZUŠ Františka Drdly)
7.12. 18.00, Městské divadlo
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ - 

Tradiční slavnostní pořad. Účinku-
jí především žáci hudebního oboru 
ZUŠ.

(Církev československá husitská) 
8. 12. 16.00, Husova kaple, 

Kopečná 13

„PŮLNOČNÍ TROLEJBUS“ - 
Písně Bulata Okudžavy, Vladimíra 
Vysockého a jiných. Zpívá a hraje 
Jiří Plhák.

11. 12. 17.00, evangelický kostel 
Sázava

HUDBA S RADOSTÍ - Advent-
ní koncert (B. Zadražilová - sop-
rán, M. Štefáčková - mezzosoprán, 
H. Loubková - klavír). Přijďte užít 
adventní napětí a Hudbu s radostí.

(SE.S.TA z.s.)
12. 12. (18-19.30) Freskové sály 

zámku
DREI ENGEL - Trio andělských 

hlasů nás provede skladbami s 
adventní tematikou (Monteverdi, 
Bach, Haydn, Medelsson-Barthol-
dy...) 

(Active–SVČ)
17. 12. 16.00, sál Horní 2 
VÁNOČNÍ KONCERT – Děti z 

hudebních kroužků Active zahrají 
pro rodiče i veřejnost.

(Žďárské interference z. s. / ŘKF 
ZR 2)

18. 12. (19-20) Bazilika Naneb. 
P. Marie a sv. Mikuláše

ONDŘEJ RUML: ZAPOME-

NUTÝ PŘÍBĚH - Velký benefiční 
koncert pro Popálky, žďárské orga-
nizaci na pomoc lidem po úraze 
popálením. Spoluúčinkují sdružené 
dětské sbory ze Žďárska.

(Jazzmine club)
19. 12. 20.00, JC, Dolní 30
SAMETOVÝ JENDA NOVÁK U 

PIÁNA - Večer známých melodií a 
jazzových standardů.

(FONS BMV z.s. /ŘKF ZR 2)
26. 12. 17.00, Bazilika Nanebe-

vzetí P. Marie
ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM 

– Koncert Chrámového pěvecké-
ho sboru FONS a Orchestru učite-
lů a žáků ZUŠ. Zazní Pastýřská mše 
F Dur F. Kolaříka a světové kole-
dy J. Temla. Jako host vystoupí Iva 
Schlosserová.

(Knihovna M. J. Sychry) 
ADVENTNÍ ONLINE DÁREČ-

KY Z KNIHOVNY – Přednášky na 
webu knihovny konané ve spolu-
práci s Regionálním muzeem.

9. 12. Island – Ostrov ohně a 

ledu: Vyprávění Kamily Dvořáko-
vé o zajímavostech země s promí-
táním. 

16. 12. Jan Doležal: Beseda o 
spisovateli, vydavateli a pedagogo-
vi, jehož jméno nese jedno žďárské 
náměstí a letos je 120. výročí jeho 
úmrtí. Přednáší Stanislav Mikule. 

(Knihovna M. J. Sychry)
7. 12. 15.30, přednáškový sál 
VÁNOČNÍ DÍLNA MACRA-

MÉ - Tvoření drobných výrobků s 
vánoční tematikou. Přihlášky pře-
dem (778 744 144 Kateřina Hoš-
ková).

(Knihovna M. J. Sychry)
9. 12. 9.30, přednáškový sál
VÁNOČNÍ ORIGAMI - Tvořivá 

dílna s Marií Pulkrábkovou.
Pro předem přihlášené.

(SE.S.TA z.s.)
11. 12. (9-16) Zámek Žďár
ADVENTNÍ KEMP: ANDĚL-

SKÉ TVOŘENÍ – Celodenní dět-
ská andělská hra nebo pečení cuk-
roví.

(SE.STA z.s.)
9. 12. (15.30-17.30; 18.00-20.00) 

Zámek
CHYTRÁ RUKA: DEKORO-

VÁNÍ KERAMIKY – Přijďte před 
Vánocemi zrelaxovat a vyrobit si 
originální dárek.

 Pavel Marek, 7 let
 

ČESKÝ ADVENT právě začíná. Náš 
přehled provází postavy Mikulášské-
ho průvodu, jak je vidí děti ze školní 
družiny ZŠ Palachova. 
 Karolína Sobotková, 8 let

DRUHÉ MÍSTO na celonárod-
ní výstavě MŮJ SVĚT získal snímek 
Zbyňka Čecha v kategorii Portrét. 
Cílem bylo zachytit tváře a příběhy li-
dí z Oblastní Charity.

 Foto: archiv OCH 

Od adventu po Tři krále

(Pokračování na str. 14)
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Byla to moje nejmilejší teta – naše 
teta Květa. Zůstala sama, nikdy se 
nevdala a neměla svoji vlastní rodi-
nu. Její rodinou jsme byli my všich-
ni, nás pět synovců a neteří. Později 
se naše děti staly jejími vnoučaty. 

Teta moc ráda cestovala, milova-
la moře a slunce – a odevšad nám 
všem vozila dárky. Osm triček se 
stejným obrázkem z Turecka pro ni 
nebyl žádný problém. 

Na nikoho nikdy nezapomněla. Je-
jí přání k našim narozeninám a svát-
kům vždy chodila na den přesně. 
A potom přišla nemoc, zlá nemoc 
jménem Alzheimerova choroba. 
Teta začala zapomínat, potom nás 
postupně přestala poznávat a nako-

nec se ponořila do své-
ho světa, kam my jsme 
za ní nemohli. 

Dodnes obdivuji je-
jí tři sestry, které ji 
dlouhých pět let její-
ho pobytu v domově 
navštěvovaly. Rozděli-
ly si dny v týdnu a kaž-
dá měla dva dny služ-
bu. A tak naše nebohá 
tetinka téměř každý 
den měla návštěvu. 

A byly Vánoce. Bylo 
to v době, kdy už byla 
teta nenávratně ztra-
cená ve svém světě a 
celý den ležela na lůžku. Přišly jsme 
s dcerou na návštěvu a donesly dár-
ky, ale tetu to vůbec nezajímalo. A 
tak jsme začaly zpívat koledy. 

A tehdy se to stalo – tetiny oči se 
rozzářily světlem poznání a ústa se 
roztáhla do širokého úsměvu, jaký 
jsme u ní za poslední roky nevidě-
ly.  Otočila se na moji dceru a s oba-
vou v hlase řekla : „Ale, Anežko, jak 
já se k Vám letos dostanu?“ Dcera 
to zvládla na jedničku a nezaváhala 
ani na chvíli: „Neboj, teto, přijedeš 
vlakem a mamka Tě vyzvedne na 
nádraží jako každý rok.“ Teta se spo-
kojeně a šťastně usmála „Tak to jsem 

moc ráda!“
Úsměv se začal 

vytrácet a třpyt pozná-
ní z očí odešel nezná-
mo kam. Teta se zase 
ponořila do světa 
mimo nás. 

Nebudu lhát, obre-
čely jsme to, ale byl to 
takový smutně šťastný 
pláč. S jistotou jsem 
v tu chvíli věděla, že 
teta k nám na Vánoce 
jezdila opravdu moc 

ráda. Poté, co umřela 
babička, její mamin-
ka, tak u nás byla o 

Vánocích každý rok. Patnáct let za 
sebou. A také jsem si uvědomila, 
že poselství Vánoc je opravdu jedi-
nečné. Vždyť slova koledy „Narodil 
se Kristus Pán“ dokázala na chvíli 
přemoci i zákeřnou Alzheimerovu 
nemoc. 

Mojí milé tetě Květě letos už třetím 
rokem posílám vánoční pozdravení 
na věčnost. A Vám všem přeji krásné 
a požehnané Vánoce! A hlavně hod-
ně vzájemné lásky a blízkosti i mno-
há milá setkání s těmi, které máte 
rádi! Romana Bělohlávková

 (autorka je radní města
  a poslankyní PČR)

Poselství Vánoc je opravdu jedinečné
Napsali nám

222
POUR FÉLICITER

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ  
V ROCE 2022 VÁM PŘEJE OPTIK LÁTAL

Autor: Elja Marková, 7 let.
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Od adventu
po Tři krále

(Dokončení ze str. 12)
(Active-SVČ)
13. 12. (15.30-17) DDM Horní 2
VÁNOČNÍ DÍLNA - Vyrobte si 

vánoční přání nebo ozdobu.

(Family Point)
14. 12. 9.30, RC poliklinika
VÁNOČNÍ DRÁTKOVÁNÍ - 

Tvořivá dílna s Mirkou Pelarovou.

(Knihovna M. J. Sychry)
15. 12. 14.00, odd. pro děti a mlá-

dež
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TVOŘI-

VÁ DÍLNA - Pořádá Asociace rodi-
čů a přátel zdravotně postižených 
dětí - klub Úsměv.

(ZUŠ Františka Drdly)
14. 12. 17.30, Městské divadlo
KONCERT TANEČNÍHO OBO-

RU ZUŠ - Tanečnice představí veřej-
nosti nové choreografie.

(Kultura Žďár n. S.)
28. 12. 19.30, Dům kultury
DISCO V - Tradiční vyhlášená dis-

kotéka.

(Senioři ČR)
30. 12. 18.00, velký sál sokolovny.
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ 

- Hraje skupina DRINK Jaroslava 
Šimka.

(Active-SVČ)
21. 12. (15-17) DDM Horní 2
O VÁNOČNÍHO KAPRA - Stře-

lecká soutěž v kategorii dětí i dospě-
lých. Děti do 10 let hází šipkami na 
terč, ostatní střílí ze vzduchovky na 
10 m.

(Active-SVČ)
28. 12. 15.00, Active club, Dolní
VÁNOČNÍ SQASHOVÝ TUR-

NAJ – Sportovní akce pro děti. -lko-

Mikulášský podvečer má pro Gábi-
nu vůni dětství a tajemna. Vzpomí-
ná, jak vždy napjatě čekali s bráchou 
u okna, zda na ně Mikuláš nezapo-
mene. Dnes je desítky kilometrů od 
domova. Po maturitě zůstala ve zdra-
votnictví a právě dokončuje „vošku“. 
Za celou dobu studia nechyběla při 
mikulášské nadílce v centru pro mat-
ky s dětmi. 

Blonďatá dívka je přímo předurče-
na pro roli anděla. 

„Tak, holky, já pádím,“ volá Gabča 
do šatny, kde se hlouček rohatých 
spolu s důstojným Mikulášem vzá-
jemně odstrojuje z masek. „Ale že se 
to letos povedlo, co,“ směje se Gabča 
a vybaví si vykulené dětské oči. Přes 
andělské šaty navléká teplý kabát. „A 
fakt nechceš počkat, hodíme tě autem,“ 
nabízí spolužačka.

„Ne, vždyť to mám kousek. Ale vez-
měte mi křídla,“ směje se Gábi a 
podává kámoškám nedílnou součást 
své nadpozemské postavy. Za oknem 
se začínají snášet těžké vločky. „Jo, a 
odlíčím se taky až doma. Tak čau,“ ky-
ne davu a spěšně na andělskou hvěz-
du nasazuje čepici.

První kroky v panenském sněhu. 
Gabča si užívá vrzající zvuk. Ulice 
zvláštně ztichly, jen z dálky občas 
cinknou zvonky opožděných miku-
lášských part...

„Ty, dědo, nemám vajíčka. Zítra 
chci dělat lívance. Nedošel bys ještě do 
obchodu?“ zkouší babička a mile se 
na svého muže usměje. Brzy spo-

lu oslaví diamantovou svatbu. Děda 
lívance moc rád, zvláště ty s mali-
novou marmeládou. Popadne kabát 
a čepici, do kapsy strčí hadrovku. 
„Hned jsem tu,“ zavolá do kuchyně.

Muž šlape sněhem. Mikulášský 
večer. Kolikrát sám v mládí dělal 
Mikuláše svým dětem. Po chvilce se 
vrací s křehkým nákupem. Najed-
nou mu podklouznou nohy a zatočí 
se svět...

Gabriela jde zasněženou ulicí a uží-
vá si zvláštnost chvíle. V dálce na 
chodníku zahlédne něco tmavého. 
Hned jí to dojde a rozeběhne se. 

„Pane, slyšíte mne?“ Sklání se nad 

zesinalou tváří. Jazyk nezapadl, dý-
chá, je to dobré, kontroluje celá 
roztřesená. Dívka loví mobil a volá 
záchranku. Sundá čepici, aby lépe 
slyšela dispečera.

Děda přichází k sobě. „Anděl, ty jsi 
anděl?“ ptá se zmateně. „Já jsem Gab-
riela, praštil jste se do hlavy, pane,“ 
odpovídá dívka. Ale to už se muž 
opět propadá do bezvědomí. 

Ani neví, proč to udělá. Snad pro 
štěstí. Gabča sundá z čela svoji 
andělskou hvězdu a vloží ji starému 
pánovi do kapsy.

 
„Tak, pane Karásku, měl jste pořád-

né štěstí,“ říká při vizitě primář. „Na 
Mikuláše večer pěkně mrzlo. Vy snad 
máte anděla strážného,“ dodává muž 
v bílém plášti. „A víte, pane doktor, že 
jo,“ směje se děda. Když lékařům líčí 
útržek paměti, že se nad ním skláněl 
anděl, ti se jen po sobě výmluvně 
podívají. „Odpočívejte a bude to dob-
ré,“ loučí se vizita.

Muž znejistí: „Byl to jen sen?“ 
Chvíli si v nemocnici poleží. Váno-

ce jsou za dveřmi a starý muž se těší, 
až přijedou mladí. Zvláště je zvědav 
na pravnoučátka. 

Radostně vítá syna ve dveřích 
nemocničního pokoje. 

„Tak, snad mám všechno,“ ujišťuje se 
děda. Ještě trochu vrávorá. Ze zvyku 
se plácne po kapsách. Najednou ně-
co nahmatá. Vyloví andělskou hvěz-
du. „Tak přece,“ usměje se. Ale jen 
tak sám pro sebe.

 Lenka Kopčáková

Andělská hvězda - adventní povídka

Zde je přehled svátečních pořadů, 
mší a bohoslužeb ve žďárských far-
nostech. S ohledem na aktuální epi-
demiologickou situaci však nejsou 
změny vyloučeny.

Římskokatolická
farnost Žďár 1

20. 12.(9–12; 14-18 h. více zpo-
vědníků)

23. 12. (16–18 h.) kostel sv. Pro-
kopa

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘE-

NÍ

23. - 26. 12. (8-18) kostel sv. 
Prokopa

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – Sym-
bol pokoje a lásky. Pro světlo slav-
nostně zažehnuté v Betlémě si lze 
přijít během čtyř dnů.

Denně (8-18 h.) Farní kostel sv. 
Prokopa 

24. – 26. 12.; 1.- 2. 1. a 8. - 9. 1. 

2022 (9-17 h.) Filiální kostel Nej-
světější Trojice

NÁVŠTĚVA KOSTELNÍCH 

BETLÉMŮ

25. 12. 14.30, kostel sv. Prokopa
DĚTSKÉ PÁSMO U JESLIČEK 

- Program s dětským divadlem a 
zpěvem scholy.

24. 12. ŠTĚDRÝ DEN, kostel sv. 
Prokopa

� 16.00,  Vigilie slavnosti Nar-

ození Páně - Mše sv. pro rodiče 
s dětmi. Doprovází dětská schola 
od sv. Prokopa.

� 17.15, Troubení z věže

� 22.00 Půlnoční mše svatá – 
Slavná mše sv. Václav Jan Kop-

řiva Missa pastoralis in D (chrá-
mový sbor sv. Prokopa a orchestr 
učitelů ZUŠ)

25. 12. SLAVNOST NAROZE-

NÍ PÁNĚ, kostel sv. Prokopa 
� 7.30 Mše svatá 
� 10.00 Slavná mše sv. - Václav 

Jan Kopřiva Missa pastoralis in 

D (chr. sbor sv. Prokopa a orchestr 
učitelů ZUŠ) 

� 18.00 Mše svatá - Dětské pás-

mo u jesliček

� 14.30 Dětské divadlo a zpěv 

dětské scholy.

26. 12. SVÁTEK SV. RODINY, 

kostel sv. Prokopa
� 7.30 Mše sv. s obnovou 

manželských slibů

� 10.00 Mše sv. s obnovou 

manželských slibů

� 18.00 Mše svatá

31. 12.SVÁTEK SV. SILVEST-

RA I., kostel sv. Prokopa
� 16.00  Mše sv. na poděková-

ní s prosbou o Boží pomoc do 

Nového roku

1.1. NOVÝ ROK – SLAVNOST 

MATKY BOŽÍ, P. MARIE, kostel 
sv. Prokopa

� 7.30 Mše svatá

� 10.00 Slavná mše sv.

� 18.30 Mše svatá

6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ, kostel sv. Prokopa
� 8.00 Mše sv. s žehnáním kadi-

dla, vody a křídy 

� 18.00 Slavná mše sv. s žehná-

ním kadidla, vody a křídy 

9. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, 
kostel sv. Prokopa

(končí doba vánoční)
� 7.30 Mše sv.

� 10.00 Mše sv.

� 18.00 Mše sv.

 (Pokračování na str. 16)

Advent a Vánoce ve farnostech

PRVNÍ svíce na letošním adventním 
věnci již hoří. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Autor: Tobiáš Pešek, 7 let

Autor: Eliška Fialová, 7 let

 Autor: Beáta Prokopová, 7 let
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Advent a Vánoce...
(Dokončení ze str. 14)

Římskokatolická
farnost Žďár 2 

4. 12. 9.30, kostel sv. Jana Nepomuc-
kého na ZH

STAVĚNÍ ŽĎÁRSKÉHO BETLÉ-

MA - Program pro děti.

5. 12. 17.00, Křížová chodba fary v 
Zámku

LEGENDA O NALEZENÍ KŘÍŽE 

- Přednáška s prezentací. Akad. malíř 
Jiří Štourač: Peiro della Francesca – 
„Legenda o Nalezení Kříže“.

6. 12. 17.15, Bazilika NPM a sv. 
Mikuláše

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SV. 

MIKULÁŠI

9. - 12. 12. Fara Klášter
IKONOPISECKÝ KURZ - PRO 

PŘIHLÁŠENÉ

12. 12. 17.00 Bazilika NPM a sv. 
Mikuláše

„ZAPALME SVÍČKU“ - Mše svatá 
ke Světovému dni památky zemřelých 
dětí. Spolupořádá spolek Dlouhá ces-
ta.

16. 12. (19-21 h.)Poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého NIKODÉMOVA 

NOC - Chvíle inspirativního ticha 
18. 12. (19-20) Bazilika O. RUML: 

ZAPOMENUTÝ PŘÍBĚH (viz 
Koncerty)

24. 12. 21.00, Bazilika NPM PŮL-

NOČNÍ MŠE SVATÁ

25. 12. 9.00, Bazilika NPM MŠE 

SVATÁ NA HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

26. 12. 9.00, Bazilika NPM MŠE 

SVATÁ NA SVÁTEK SV. RODINY

26. 12. 17.00, Bazilika ZPÍVEJ V 

ČASE VÁNOČNÍM – (viz Koncer-
ty)

31. 12. 23.00, Poutní kostel sv. Jana 
Nep. na ZH

MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ 

ZA UPLYNULÝ ROK A PROSBA 

O POŽEHNÁNÍ V ROCE 2022

Církev
 československá husitská 

Husova kaple, Kopečná 13
8. 12. 16.00 „PŮLNOČNÍ TRO-

LEJBUS“ (viz Koncerty)
5., 12. a 19. 12. 8.30 Bohoslužby

24. 12. 21.00 „Půlnoční“ - pobož-
nost 

25. 12. 8.30 Bohoslužba

26. 12. 8.30 Bohoslužba

31. 12. 17.00 Pobožnost

2. 1. 2022, 8.30 Bohoslužba

Českobratrská církev
evangelická

Farní sbor v Sázavě a Žďáru n. S.
5. 12. 8.30, Husova 10, ZR 1
2. ADVENTNÍ NEDĚLE - Boho-

služby s vysluhováním svaté Večeře 
Páně.

11. 12. 17.00, ev. kostel Sázava
HUDBA S RADOSTÍ - Adventní 

koncert (viz Koncerty) 
12. 12. 8.30, Husova 10
3. ADVENTNÍ NEDĚLE - Advent-

ní bohoslužby.

19. 12. 8.30, Husova 10
4. ADVENTNÍ NEDĚLE - Advent-

ní bohoslužby.

19. 12. 10.00, ev. kostel Sázava
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST 

- Bohoslužby s dětmi připravovanou 
vánoční hrou. 

24. 12. 22.00, ev. kostel Sázava
PŮLNOČNÍ - Přijďte si Štědrý 

večer užít do kostela. S Betlémským 
světlem, biblickým čtením, povídkami 
a vánoční náladou.

25. 12. 8.30, Husova 10
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Boho-

služby s vysluhováním svaté Večeře 
Páně.

26. 12. 8.30, Husova 10
ŠTĚPÁN - Bohoslužby na 2. svátek 

vánoční.

31. 12. 17.00, ev. fara v Sázavě
LOUČENÍ S ROKEM 2021 - Pří-

jemné posezení a povídání o tom, co 
jsme letos zažili.

2. 1. 2022 8.30, Husova 10
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 

- Bohoslužby s vysluhováním svaté 
Večeře Páně. -lko-

Období Střelce
V pondělí 22. listopadu nám Slun-

ce vstoupilo do znamení Střelce. 
Počasí se významně ochlazuje, a 
pokud už dříve svatý Martin nepři-
nesl sníh, tak jej budeme v tomto 
období vyhlížet každým dnem. Ener-
gie v přírodě se stahuje do Země 
a stromy ztrácí poslední listí. Také 
lidé se už pomalu smiřují s podzim-
ním počasím a snaží se nepodléhat 
chmurným náladám, které se často 
na podzim dostavují, jelikož ubý-
vá světla a den se zkracuje. Někteří 
mají stále ještě „čistící období“, které 
souvisí více se znamením Štíra, ale 
postupně bychom se měli přece jen 
dopracovat do období Střelce, které 
bude trvat až do 21. prosince, tedy 
téměř do Vánoc. V tomto období už 
bychom měli mít sklizeno a nalézt 
tak kýžený odpočinek. S tím souvisí 
také uklizený dům a zbavení se veš-
kerého harampádí, aby byl dům čis-
tý. Přebytečné věci můžete darovat 
dále a udělat tím někomu radost. 
Takto bude váš dům či byt připraven 
na zimu a bude vám v něm útulno. 
Mimochodem, v čínské astrologii 
začíná zima už na začátku listopadu, 
nikoliv v prosinci, a my se v tomto 
čase začínáme oblékat do zimních 
kabátů, čepic a rukavic, ukončujeme 
zahradní práce a kontrolujeme své 
zásoby na zimu.

Střelec je znamení ohnivé, podob-
ně jako Beran či Lev. Lidé narození 

v tomto znamení jsou velmi srdeč-
ní, otevření a společenští. Potřebu-
jí mnoho svobody a milují přírodu, 
bez které si nedokáží svůj život před-
stavit. Mezi Střelci najdeme spous-
tu dobrodruhů, zahradníků, lesníků, 
ale i muzikantů, herců a učitelů. Jsou 
to lidé laskaví, ale temperamentní, 
takže své city nevydrží dlouho skrý-
vat a mohou své okolí uvést do roz-
paků svou upřímností. Velmi jim 
svědčí pravidelný pohyb na čerstvém 
vzduchu nebo alespoň pravidelné 
cvičení. Střelci mají velmi citlivá ját-
ra a také kůži, proto by si měli během 
svých častých společenských večírků 
trošku hlídat svůj jídelníček a vyhý-
bat se tučným a smaženým jídlům. 
Také alkohol jim bude časem velmi 
vadit, pokud si nezvyknou pouze na 
„zdravotní“ skleničku. U některých 
Střelců pozlobí časem kyčle nebo 
cévy, proto jim sedavé zaměstnání 
většinou nesvědčí. Z bylin je dob-
ré občas užívat řepík lékařský nebo 
smetanku lékařskou, které čistí játra 
a udržují zdravou krev. Pokud už ját-
ra skutečně pozlobí, pak je vhodné 
vyzkoušet i zeměžluč nebo benedikt 
lékařský. 

Pokud máte Střelce mezi svými 
přáteli, uděláte mu největší radost 
tím, že mu přispějete na nějaký úžas-
ný zájezd, jelikož tento člověk si více 
cení zážitků nežli věcí!

Horoskop vytvořila

Mgr. Lucie Poláková 

www.luciepolakova.cz

Astrookénko na prosinec

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

 Autor: Elja Marková, 7 let
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FOTOGRAF Vladimír Kunc při slavnostní vernisáži své knihy. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Svůj první fotoaparát měl v sedmi letech 

a koníček školních let se mu stal profesí. 

Vysočinu má nafocenou ze všech úhlů, ny-

ní je nadšený pro snímky z ptačí perspekti-

vy. Nejraději se vrací na Žďársko. 

� Lenka Kopčáková

Fotograf Vladimír Kunc je rodákem z Havlíč-
kova Brodu. Začátkem října oslavil 66. narozeni-
ny. Vyrostl v osadě Dolík u Petrkova, kde rodiče 
pracovali v JZD. Vzpomíná na své idylické dětství 
plné her v přírodě a pak na toulky historickou Pra-
hou při studiu geodézie a kartografie.

Od mládí absolvoval mnoho fotografických 
soutěží a výstav. Když v roce 1987 přišla nabídka 
z brodského kulturního domu Ostrov, chytil pří-
ležitost za pačesy a stal se profesionálním fotogra-
fem. V roce 1991 se osamostatnil. Fotí vše, co je 
potřeba, ale nejraději má šumavskou přírodu. 

„Vysočinu fotím vedle Šumavy nejčastěji, vydal jsem 
řadu obrazových publikací na toto téma,“ ohlíží se 
muž s dobráckým úsměvem.

Vladimír Kunc se nadchnul pro záběry z tzv. pta-
čí perspektivy. 

Před třemi roky si zakoupil dron a jak říká, po 
půlročním školení složil zkoušku na Úřadu pro 
civilní letectví.

„Záběry z této perspektivy mne pohltily. Jak jsem 
neměl rád klasické letecké záběry, tak z dronu je to 
úžasné. Volíte si dobu, kdy chcete fotit podle počasí a 
atmosféry, výšku od 1 metru až do povolených 120 
m, přesnou kompozici záběru. Vše vidíte na monito-
ru s nohama na zemi,“ vysvětluje nadšeně.

V zápětí s úsměvem dodává, že první létání nád-
hera, ale hned asi při třetím letu - první zrušený 
dron. Zavadil o větve stromu. 

To však nadšence neodradilo. 

„Dron má spoustu zajímavých možností, lze 
naprogramovat let, kroužit kolem objektu, lze tak-
to vytvářet panoramatické snímky,“ pochvaluje si 
fotograf.

A úsměvných historek z focení ve vzduchu, 
těch má Vladimír Kunc řadu. Občas prý na něho 
někdo vyběhne, že létá nad jejich domem či 

zahradou a určitě je natáčí. Přitom on fotí nějaký 
objekt.

„Jednou na mě vyběhla paní jen v županu, že jsem 
ji fotil v bazénu na zahradě. Nakonec jsem uká-
zal záběry, na nichž byl protilehlý kostel, a ne ona 
v bazénu,“ vzpomíná.  Fotograf se představil a že-
na zjihla, že má jeho knihy o Vysočině a těší se na 
další.

Na otázku, jaký autorský záměr Vladimír Kunc 
sledoval pro knihu Žďársko nadhledem – a zda i 
zohledňoval představy města Žďáru, coby partne-
ra knihy, fotograf vysvětluje, že podoba knihy byla 
čistě na jeho rozhodnutí. „Ve výběru záběrů mám 
volnou ruku, ale samozřejmě beru ohled na odběrate-
le knih a tím pádem i na město,“ říká.

Nová publikace dle jeho slov znamenala rok 
focení. Najdeme zde záběry z období celého roku. 
Některá místa, např. Zelenou horu Vladimír Kunc 
fotil několikrát.

Největším oříškem dle jeho slov byly záběry 
v CHKO Žďárské vrchy, kde je nutné povolení 

CHKO i Úřadu civilního letectví.
Fotografové vědí, že technicky nejsložitější je 

pořizování snímků v zimním období. To kvůli cit-
livé technice. 

„Přesto mám zimní záběry moc rád. Už jen pro-
to, že klasické letecké záběry z letadla byly v zimě 
nemožné, nebo uskutečnitelné jen s velkými problé-
my,“ říká Kunc.

Dle jeho vysvětlení v zimě trpí hlavně baterie 
dronu, je nutné je nevystavovat mrazu. „Asi největ-
ší problém je vytváření námrazy na vrtulkách dronu, 
což může způsobit kolizi až pád. Několikrát mi dron 
signalizoval tuto závadu, hlavně při focení v mlze, 
kdy bývá teplota kolem nuly,“ ohlíží se. 

Žďársko je Kuncův nejoblíbenější region na 
Vysočině, před deseti lety již vydal knihu Žďárské 
vrchy - klenot Vysočiny. 

„Záběry v knihách se snažím vždy udělat nově, ale 
je jasné, že náměty se opakují. Některé jsou třeba 
foceny v jiné roční době, v jiné atmosféře a úhlu zábě-
ru. V této nové knize jsem se víc zaměřil na oblast 
Vírské přehrady a Bystřicka,“ uvádí fotograf.

Hlavně jižnější část Vysočiny změnil k nepozná-
ní kůrovec. Může být ještě vůbec krajina bez lesů 
pro fotografa atraktivní či výzvou? 

Vladimír Kunc jako fotograf obdivuje, jak se 
kácením otevřely nové netradiční výhledy, třeba 
i na Vírskou přehradu. „Takže nafotit. Za 20 let to 
již nebude možné pro vzrostlý les,“ uvádí.

Ale kůrovec je pohroma. Vladimír Kunc však za 
čtyřicet let toulek po Šumavě poznal, že příroda si 
dokáže pomoci sama. „A hlavně tam, kde se nechal 
ten mrtvý les. Na Vysočině máme hospodářské lesy, 
tak se kácí a osazuje nový les, ale chybí mi více listná-
čů,“ poukazuje.

Problémem je podle něho i přemnožení spárkaté 
zvěře, která okusuje mladé stromky. Odhaduje, že 
problém rovinaté Vysočiny je větší než na Šumavě.  
„Ale jak říkám, příroda to nakonec zvládne a snad ji 
člověk správně pomůže,“ věří vysočinský patriot. 

Vladimír Kunc zatím pokračovatele nemá. „Syn 
Martin fotí i natáčí, ale jen tak pro rodinu. Teď mám 
ročního vnuka Vladimíra, tak třeba on bude jednou 
fotograf,“ vkládá naděje do nejmladšího nositele 
jména. 

Fotí od dětství, teď je okouzlen dronem

JEDEN z neotřelých snímků v nové publikaci Žďár-
sko nadhledem. Foto: archiv V. K.

Naše město má další okázalou 
obrazovou publikaci. Je jí kniha 
Žďársko nadhledem se snímky brod-
ského fotografa Vladimíra Kunce. 

Je to již jeho 49. obrazová publi-
kace. Jak říká, po Šumavě nejraději 
fotí právě náš region. Texty ke knize 
vytvořil žďárský patriot a muzikant 
Stanislav Růžička. 

Kniha na svých 144 stranách z kří-
dového papíru přibližuje Žďársko 
coby svérázný kout Vysočiny. San-
tiniho stavby, CHKO Žďárské vrchy, 
prales na Žákově hoře, nebo i chudo-
bínskou borovici - Evropský strom 
roku 2020...

Žďársko jako nejvýše položený 
region Českomoravské vrchoviny 
má rozhodně co nabídnout, zvláště 
na snímcích z těch nejhezčích úhlů 
pohledu...

Jak při slavnostním křtu publika-
ce v říjnu na Staré radnici uvedl sta-
rosta Martin Mrkos, knihy se sním-
ky Žďárska bývají tím nejvěčnějším 
dárkem místním jubilantům a patri-
otům. „Rádi si prohlížejí fotografie 
míst, k nimž je mnohdy vážou osobní 

vzpomínky,“ podotýká starosta. 
Krom místostarostky Ludmily 

Řezníčkové a poslankyně Romany 

Bělohlávkové přišli autora pozdravit 
někteří zastupitelé města a kolego-
vé fotografové. O netradiční podání 

klasické hudby se postarala brodská 
akordeonistka Jitka Baštová. 

Vladimír Kunc prozradil, že 
v posledních letech zcela propa-
dl focení krajiny pomocí dronu. Na 
to navázal Stanislav Růžička, když 
pro pobavení posluchačů vyprávěl o 
předchůdcích dronu. 

Překvapivě to byli váleční holu-
bi, kteří v obou světových válkách 
pořizovali vyzvědačské snímky nad 
nepřátelským územím. S opeřenci v 
leteckém snímkování experimento-
val již počátkem 20. století německý 
lékárník Julius Neubronner. Holuby 
vybavil lehkou miniaturní kamerou 
připevněnou na prsou. Neubronne-
rův model z roku 1920 vážil nece-
lých 40 gramů a dokázal pořídit dva-
náct snímků. 

Drony dnes patří k moderním 
technikám nejen v armádě. Neobe-
šlo by se bez nich např. ani plánová-
ní velkých silničních staveb.

V případě publikace Žďársko 
nadhledem posloužil dron k objevo-
vání krásy krajiny. Kniha je zastoupe-
na ve žďárských „íčkách“.  -lko-

Žďársko nadhledem je plejádou 
snímků z blízkého okolí i regionu
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Žďárské noviny

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. 506, 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 
projekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

Klimatizace

Geodetické práce
� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služba, 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

� 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

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínicí techniky, včetně venkov. rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.608 111 995  www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

� UHLOPARK WOLF - rozvoz kvalitního 
bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m 
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej 
písků a kameniva, autodoprava. 

Tel. 733 536 004, 
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz, 
www.krestan-uhli-sterky-pisky.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

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: vánoční 
stromky a dekorace vč. adventních věnců, 
jedlové a smrkové větve. Stále nabízíme 
smuteční dekorace a zpracování návrhů 
zahrad.

Otevřeno Po – So od 7,30 do setmění,, 
tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz

OZNAMOVATEL

SEZNÁMENÍ

� MLADĚ vypadající čtyřicátník hledá 
touto cestou holku či ženu bez závazků, 
bezdětnou, se zájmy o sport, cestování, 
vaření, může být i duchovně založená 
se smyslem pro humor, ve věku 25 - 40 
let. Skromné povahy a štíhlé až střední 
postavy. SMS: 725 326 965

Biopopelnice v zimě
Pro vývoz biopopelnic v prosinci město naplánovalo tyto termíny: 14. – 

15. 12. a 28. – 29. 12. 2021. Překážkou k realizaci může být mráz a vydat-
né sněžení v tyto dny. Přimrzlý odpad totiž nelze vysypat a spíš by došlo k 
poškození sběrné nádoby. V lednu budou biopopelnice vyvezeny jen jednou, 
a to mezi 18. a 19. 1. 2022. Více na webu města. -lko-
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Kultura Žďár n. S.

Kino Vysočina

Regionální muzeum
� Do 9. 1. 2022 (kromě pondělí: 9–12; 12.30–17)
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU

Procházka Štědrým dnem od rána až do noci, s přiblížením více i méně 
známých tradicí. 

Zjistíme např., jak naši předkové ještě v 19. století prožívali Štědrý den a co 
se od brzkého rána až do půlnoční mše dělo ve světnici, na dvoře či venku 
v přírodě. 

Jak si lidé vyzdobili své příbytky a které tradiční pokrmy v tento den jedli a 
koho obdarovávali. 

Málokdo z nás dnes tuší, co to bylo pastýřské chození, honění a nošení... 
nebo proč lidé vyhlíželi, kdo ve vsi první rozsvítí. Také zjistíme, které štědro-
večerní zvyky a magické rituály měly lidem pomoci nahlédnout do budouc-
nosti. Na výstavě Štědrý den na Horácku si některé zvyky i sami vyzkoušíme. 

� Do 9. 1. (kromě pondělí: v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin)
VÁNOČNĚ VYZDOBENÝ MOUČKŮV DŮM

Od 7. prosince bude vánočně vyzdoben také Moučkův dům. Zde nahlédne-
me do měšťanské domácnosti z konce 19. století na Štědrý večer, do kupec-
kého krámu ve vánočním čase. Dozvíme se mj. i řadu zajímavostí z historie 
Vánoc.

SKROMNÁ štědrovečerní tabule lidu na Horácku. Foto: Kamila Dvořáková

Tíha stávajících povinností a k tomu 
ještě mnoho nových. Realita tisíců 
matek, které ke svým běžným povin-
nostem v zimě a na jaře letošního roku 
přibraly i ty „covidové“. 

Jejich extrémní nasazení zachytil 
žďárský fotograf Milan Šustr.

Výstava Andělé bez křídel aneb O 
maminkách v době covidu je k vidění 
v Malé galerii na Staré radnici a stále je 
tematicky aktuální.

Jak vysvětluje vedoucí RC Srdíčko 
Jana Kamarádová, myšlenka na výsta-
vu se zrodila letos v únoru, v době 
mimořádných protiepidemických 
opatření. „Věděli jsme z konkrétních pří-
běhů maminek, jak složitá pro ně tato 
doba je, a kolik práce každý den odvádí 
uvnitř svých rodin. Rozhodli jsme se jejich 
příběhy zachytit ve fotografiích,“ ohlíží se 
Kamarádová.

Výstava je k vidění do konce roku 
v prostorách Malé galerie Staré rad-
nice (před vstupem do Turistického 
informačního centra).Nabízí sedm-
náct konkrétních příběhů maminek. 
Ty fotograf Milan Šustr zachytil v 
situacích, které ony samy označily 
pro sebe typickými v covidové době. 
Fotografie doplňují krátké příběhy a 
obrázky dětí, které měly za úkol svo-
ji maminku namalovat. 

„Máme velikou radost z díla, kte-
ré o maminkách v době covidu vznik-
lo. Naším přáním je, aby si návštěv-
ník udělal sám představu o množství 
každodenních obyčejných i neobyčej-
ných povinností, které ženy vykonávají 
pro své děti a rodiny. Za jejich obrov-
ské nasazení jim patří poděkovat,“ 
vzkazuje Jana Kamarádová. -lko-

Andělé bez křídel...
Program v prosinci 2021

� DIVADLA
Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 6. 12. 19.30, Městské divadlo / 

Divadlo pod Palmovkou
ROK NA VSI - Vesnicí Habrůvka 

projde rok. Čas setby, zrání a sklizně 
se netýká jen přírody, ale i lidských 
osudů... Režie Michal Lang. Trvá 
180 minut, včetně přestávky.

St 15. 12. 19.00, Městské divadlo 
(pronájem) / Léčivé divadlo Gabri-
ely Filippi

TERAPIE RODINOU - Hra-
jí, zpívají a tančí Gabriela Filippi, 
Mario Kubec, Sofie K. Filippi, Ettore 
Gallotti. 

� KONCERTY
Čt 9. 12. 19.00, Městské divadlo 
ANETA LANGEROVÁ / DVĚ 

SLUNCE - Aneb Jak krásné je být 
milován 

� VÝSTAVY
Do 2. 1. 2022, Galerie Stará rad-

nice
MILOŠ SLÁMA: LINORYT - 

Každou středu v průběhu výstavy 
bude autor pracovat na nové grafi-
ce přímo ve výstavní síni. Návštěv-
níci tak mohou vidět vznik grafiky 
od rytí až po tisk.

Otevřeno: út-pátek (10-12 a 14-
17 h.); so, ne a sv. (14-17 h.)

Do 31. 12., Městské divadlo
PETR LICHTENBERG: 

OBRAZY - Otevřeno hodinu před 
a během představení.

Do 31. 12. Malá galerie - Stará 
radnice

ANDĚLÉ BEZ KŘÍDEL - aneb 
O maminkách v době covidu. 
Fotografie Milana Šustra. Přístup-
né dle otevírací doby Informační-
ho centra.

Předprodej vstupenek: Poklad-
na DK (Po 13–17 h.); IC nám. 
Republiky; Kino Vysočina; ON-
LINE – www.dkzdar.cz.

Pátek 3. prosince

� 17.00 BENEDETTA – Životopis-
né romantické drama (Fra. / Niz. 2021, 
T 15+ 2D)

v19.30 RESIDENT EVIL: RAC-

COON CITY - Mysteriózní (USA / 
Německo 2021, T 15+ 2D ATMOS) 

Sobota 4. prosince

� 14.30 MOJE SLUNCE MAD - 
Animovaný ČR / SR / Fra. 2021, ČD 
12+ 2D)

� 17.00 TADY HLÍDÁME MY – 
Rodinná komedie (ČR 2021, OV 2D)

� 19.30 KAREL – Dokument (ČR 
2020, 2D) 

Neděle 5. prosince

� 14.30 ENCANTO – Animovaná 
rodinná komedie (USA 2021, ČD 3D)

� 17.00 KLAN GUCCI - Filmový hit 
s Lady Gaga! Životopisné drama (USA 
2021, T 15+ 2D)

Čtvrtek 9. prosince

� 14.30 Bio senior: KAREL - Doku-
ment (ČR 2020, 2D)

� 17.00 MŮJ ŽIVOT S BOHUSLA-

VEM MARTINŮ – Životopisný doku-
ment (ČR / Rak. 2021, ČD 2D)

� 19.30 WEST SIDE STORY - 
Muzikál (USA 2021, T 2D ATMOS)

Pátek 10. prosince

� 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-

BITKY 2 - Pohádka (ČR 2021, 2D)
� 19.30 KLAN GUCCI - Filmový hit 

s Lady Gaga! Životopisné drama (USA 
2021, T 15+ 2D)

Sobota 11. prosince

� 14.30 ENCANTO – Animovaná 
rodinná komedie (USA 2021, ČD 2D)

� 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-

BITKY 2 - Pohádka (ČR 2021, 2D)
� 19.30 RESIDENT EVIL: RAC-

COON CITY - Mysteriózní (USA / 
Něm. 2021, T 15+ 2D ATMOS)

Neděle 12. prosince

� 14.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-

BITKY 2 - Pohádka (ČR 2021, 2D)
� 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI - 

Romantický (ČR 2021, 2D)
Čtvrtek 16. prosince 

� 17.00 BENEDETTA – Životopis-
né romantické drama (Fra. / Niz. 2021, 
T 15+ 2D)

� 19.30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ -– 
Komedie s M. Hofmannem, K. Issovou 
a T. Pauhofovou v hl. rolích.(ČR 2021, 
12+ 2D)

Pátek 17. prosince

� 17.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI - 
Romantický (ČR 2021, 2D)

� 19.30 SPIDER-MAN: BEZ 

DOMOVA - Dobrodružné sci-fi (USA 

2021, ČD 3D) 
Sobota 18. prosince

� 14.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-

BITKY 2 - Pohádka (ČR 2021, 2D)
� 17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ - Kome-

die (ČR 2021,12+ 2D) 
� 19.30 SPIDER-MAN: BEZ 

DOMOVA - Dobrodružné sci-fi (USA 
2021, ČD 2D ATMOS)

Neděle 19. prosince

� 14.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-

BITKY 2 - Pohádka (ČR 2021, 2D)
� 17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ - Kome-

die (ČR 2021,12+ 2D) 

Středa 22. prosince 

� 15.00 ŠŤASTNY AŤ JSOU 

VŠECHNY BYTOSTI: MÍLA A 

EDUARD TOMÁŠOVI NA CHA-

TĚ A V LUCERNĚ – Dokument (ČR 
2021, 2D)

� 17.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE 
– Krimi-komedie  (V.Brit. / USA 2021, 
T 15+2D ATMOS)

� 20.00 WEST SIDE STORY - Muzi-
kál (USA 2021, T 2D ATMOS)

Pondělí 27. prosince 

� 14.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-

BITKY 2 - Pohádka (ČR 2021, 2D)
� 17.00 ENCANTO – Animovaná 

rodinná komedie (USA 2021, ČD 2D)
� 19.30 SPIDER-MAN: BEZ 

DOMOVA - Dobrodružné sci-fi (USA 
2021, ČD 3D)

Úterý 28. prosince 

� 14.30 DRAČÍ PRINCEZNA - 
Pohádka (Norsko 2020, ČD 2D)

� 17.00 KAREL – Dokument (ČR 
2020, 2D) 

� 19.30 THE MATRIX RESUR-

RECTIONS - sci-fi (USA 2021, T 12+ 
2D ATMOS)

Středa 29. prosince 

� 14.30 ZPÍVEJ 2 - Animovaný muzi-
kál (USA 2021, ČD 2D)

� 17.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE 
– Krimi-komedie  (V.Brit. / USA 2021, 
T 15+2D ATMOS)

� 19.30 KLAN GUCCI - Filmový hit 
s Lady Gaga! Životopisné drama (USA 
2021, T 15+ 2D)

Čtvrtek 30. prosince 

� 14.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: 

DOBRO DOŠLI - Komedie (Sloven-
sko 2021, ČD 2D)

� 17.00 THE MATRIX RESUR-

RECTIONS - Sci-Fi (USA 2021, T 12+ 
2D ATMOS)

� 20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: 

DOBRO DOŠLI - Komedie (Sloven-
sko 2021, ČD 2D)

� Do 31. 3. 2022 (dle domluvy)
S MYSLIVCEM KE KRMELCI

Letos uplynulo 120 let od úmrtí významného žďárského lesnického peda-
goga a redaktora Jana Theodoricha Doležala. RM nabízí komentovanou 
vycházku „S myslivcem ke krmelci“, určenou hlavně dětem z MŠ, žákům 1. 
stupně ZŠ, popř. dalším zájemcům (min. 5 osob). Člen Českomoravské mys-
livecké jednoty Pavel B. Elbl přímo v lese prozradí, proč, kdy a čím myslivci 
zvěř krmí a které druhy zvířat krmeliště navštěvují. Vycházky do konce břez-
na 2022, objednávky na tel.: 604. 317 797. -red-



Sportovní hala Bouchalky

So 4. 12. 10.00 a 13.00 Červená 

Řečice (krajský přebor – kadetky)
So 11. 12. 10.00 a 13.00 Pardubice 

(1. liga – juniorky)
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Klub kardiaků

Klub českých turistů

Volejbal

Blíží se nejkrásnější svátky v roce. 
Je to doba, kdy vnímáme život z té 
lepší stránky a cítíme se vnitřně 
bohatšími v přítomnosti svých bliž-
ních. 

Vánoce mého vesnického dětství 
v šestičlenné rodině středního země-
dělce bývaly velmi skromné. Dárků 
pod štědrovečerním smrčkem jsem 
dostával málo, Ježíšek byl příliš chu-
dý. Nadělil mně třeba jenom jeden 
pomeranč. Marně jsem čekal ještě 
alespoň plnicí pero.

Přesto jsem měl vánoční svátky 
rád. Ten dojemný klid a spokojenost 
prožívaná v křesťanské víře a teplé 
náručí prostého domova s tajuplným 
vyhlížením betlémské hvězdy. 

Před vánočními prázdninami ve 
třetím ročníku studia na střední ško-
le, v období kolektivizace venkova, 
mě ředitel školy důrazně upozornil, 
že pokud rodiče nevstoupí dobrovol-
ně do JZD, budu ze studia vyloučen.

Troje Vánoce mládí před šedesáti 
roky mi vzala krušná vojna u němec-
ké hranice. Postihlo mě totiž pro-
dloužení dvouleté základní vojenské 
služby o tři měsíce, v důsledku mezi-
národní krize způsobené stavbou 
berlínské zdi. 

Plynuly potom roky a s nimi 
manželské a později rodičovské 

Vánoce, už tady ve Žďáře. Ježíška 
začal vytlačovat Děda Mráz, stávaly 
se fronty na banány, jižní ovoce a jiné 
vánoční zboží, sháněly se potřebné a 
nedostatkové věci.

U kostela nenápadně hlídkoval 
soudruh G. a zapisoval si jména pra-
covníků ONV, kteří šli na půlnoční 
mši, neboť to byl velký kádrový pro-
hřešek.

Když nastala nová doba, do našich 
Vánoc se vnucoval Santa Claus, ale 
přece jenom jejich symbolem zůstal 
osvědčený Ježíšek.

Navíc 24. prosinec přestal být pra-
covním dnem a povýšil na státní svá-
tek. 

Vlastní Vánoce však byly stále více 
konzumním časem blahobytu než 
duchovním pozastavením. Synové 
mezitím dospěli a mají svůj život, 
nám rodičům přibývaly vrásky a 
šediny. 

Přiblížily se vánoční svátky roku 
2002 a já se nostalgicky loučil s pro-
fesním životem. K 31. prosinci t.r. 
byly totiž zrušeny okresní úřady a 
mně nezbývalo než jako dlouho-

dobému pracovníkovi státní správy 
odejít do důchodu. 

Ani ve vánočním čase mě neopouš-
tělo sportovní snažení. Na adventní 
Zlatou neděli jsem běhával v Brně, 
pak několikrát v Třebíči. Vzpomí-
nám, jak v roce 1996 tam byl třesku-
tý mráz přes –20 °C. Běhával jsem i 
v Českém Brodě, Sázavě a v Praze.

O Štědrém dnu bývalo běhů málo 
– zúčastnil jsem se jenom Malé ceny 
Monaka 2008 (lesního běhu na 10 
km od úpatí restaurace Monako u 
Slatiňan) a poté až předloni běhu ze 
žďárského náměstí k soše Mamlase a 
zpět.

Na Boží hod vánoční se v Čes-
ku konával jediný běžecký silniční 
závod na 10,5 km ve Znojmě. Absol-
voval jsem jej dvakrát na začátku tisí-
ciletí. 

Zato Štěpánských běhů se pořádalo 
hodně. Syrovice – většinou na nále-
dí, Chotěboř, Kladruby nad Labem, 
Čáslav, Jihlava i třeba rakouská 
Vídeň. 

Nadešel čas podzimu života, dáv-
né ozvěny Vánoc dětství a mlá-
dí se nenávratně vzdalují. Nebyly 
sice pokaždé idylické, ale měly svo-
je kouzlo v pocitu očekávání, štěs-
tí a zbožné pokory. Kéž i nynější 
neklidná a rozpačitá doba jim dodá 
pohodu, klid a mír v duši, potěšení 
ze vzpomínek a také optimistickou 
naději do budoucna. Alois Bradáč

 (Autor je ročník 1940, držitel Ceny 
 města Žďáru n/S. 2020)

ATMOSFÉRA žďárských Vánoc. Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Vánoce v proměnách času

Napsali nám

VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST
4. 12. 9.00, pod MěÚ Vycházka na 

Veselíčko - Mikulášská nadílka pro 
členy KČT (8 km) 

11. 12. 8.25, nádr. ČD Bystřice n/

Pernšt. - Rožná (15 km) 
18. 12. 8.15, nádr.ČD Na rozhled-

nu Chvalovka - Brno (12 km) 
25. 12. 9.00, hotel Fit Procházka 

na Boží hod vánoční - Individuálně 
(10 km)

30. 12. 7.40, nádr. Bus Silvestr na 

Chrudimce – u pramene. Individu-
álně (12 km) 

31. 12. 5.15, nádr.ČD Třešť - Mrá-

kotín - výstup na Javořici - Indivi-
duálně (22 km)

1. 1. 2022 9.30, u ŽĎASu Novo-

roční výšlap na Peperek se čtyř-

lístkem (15 km).

Prosíme o respektování nařízení 
vlády ČR a hygienických požadavků 
ohledně koronavirové krize! Vycház-
ky lze absolvovat samostatně a na 
vlastní zodpovědnost. Změna návr-
hu vyhrazena. Aktuálně na www.
kctzdarnadsazavou.cz a ve vývěsce 
KČT u nádraží ČD.

Tělocvična ZŠ Palachova

So 11. 12. 10.00 a 13.00 Havlíčkův 

Brod (krajský přebor – kadetky)
So 18. 12. 9.00 Havl. Brod, Jihla-

va (kraj. přeb. – ml. žákyně)

Žďárská ZO Svazu postižených civi-
lizačními chorobami v ČR

Akce v prosinci

8. 12. 14.00, Zámek
PROHLÍDKA BAZILIKY 

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

– Provází P. Vladimír Vojtěch Záles-
ký. Zájemci se mohou přihlásit na t.č.: 
737 674 698 a 602 771 545. 

21. 12. 10.00, Divadlo na Vinohra-
dech Praha

ČESKÝ ROMÁN - Divadelní před-
stavení jen pro přihlášené

Ohlédnutí za rokem

Klub kardiaků byl letos, v souladu s 
nařízenými karanténami, nucen svoji 
činnost velmi utlumit. Přesto se nám 
od června do října podařilo uskutečnit 
17 akcí ve 43 dnech, kterých se zúčast-
nilo celkem 541 účastníků. 

Při společných procházkách bylo 
nachozeno celkem 1008 km.

Pro nás všechny byl tento rok nároč-
nou zkouškou, ale zvládli jsme ji. A 
věříme, že i výzvy nadcházejícího 
období zvládneme. Buďme opatrní, 
respektujme všechna opatření proti 
viru, ale nezapomínejme hezky prožít 
každou chvilku dne. Plánujme a těšme 
se na dobu, kdy bude lépe. Pečujme 

o sebe, čtěme, poslouchejme hudbu, 
cvičme, choďme do přírody, buďme 
ve spojení s rodinou a přáteli. 

V našem Plánu činnosti na rok 2022 
přinášíme inspirace pro zajímavé 
aktivity. Je zveřejněn ve všech našich 
vývěskách i na webových stránkách 
(www.civilky.cz/zo-zdar). Věříme, že 
účast na těchto akcích vám poskytne 
poznání, pohyb, zábavu a příjemnou 
společnost. 

Přejeme všem krásné Vánoce a v 
novém roce pevné zdraví, pohodu a 
každý den jednu malou, obyčejnou 
lidskou radost. Drahomíra Krejčí

 (předsedkyně ZO SPCCH)

Půjčovní doba

přes vánoční svátky

(23. 12. 2021 – 2. 1. 2022)
23. – 26. 12. zavřeno
27. 12. (9–16 h.)
28. 12. (9–13 h.)
29. 12. (9–16 h.)
30. 12. (9–13 h.)
31. 12. - 2. 1. zavřeno

Výstavy v prosinci

Galerie u Sychry: MŮJ SVĚT XIII 
Čechův dům: MOJE CESTY - 

Autorská výstava fotografií Antonína 
Vystrčila 

Galerie u Sychry: CTIBOR 

BAUER - KAMENY

Odd. pro dospělé čtenáře: DOB-

ROVOLNICTVÍ JAKO SOU-

ČÁST ŽIVOTA NA VYSOČINĚ 

– Krajská výstava mapující práci 
dobrovolníků na Vysočině, autor 
snímků Milan Šustr. 

Knihovna M. J. Sychry        

Senior Point Knihovna
� 3. 12. 9.00–10.00, přednáško-

vý sál
ZDRAVOTNÍ MONITORING 

S VZP 

� 7. a 21. 12. 9.00, přednáško-
vý sál 

KOORDINAČNÍ CVIČENÍ 

PRO SENIORY – Vede Romana 
Sochová

4. 12. B Smile s.r.o., Osová Bitýš-
ka 303 (566 536 712)

5. 12. MDDr. Jiří Simon, Student-
ská 7, ZR 1 (603 298 447)

11. 12. MUDr. Andrea Stal-

machová, Vír 201 (605 151 774)
12. 12. MDDr. Veronika Suchá, 

Zahradní 580, Bystřice n/P (735 
047 388)

18. 12. MUDr. Olga Šejnohová, 
Studentská 7 ZR 1 (566 690 125)

19. 12. MUDr. Kateřina Škorpí-

ková, Studentská 7 ZR 1 (566 690 
123)

24. 12. (pátek) MUDr. Veronika 

Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M 
(739 093 334)

25. 12. MUDr. Jitka Řezáčová, 
Tyršova 223, Velká Bíteš (607 785 
326)

26. 12. MUDr. Eva Peňázová, 
Křenkova 1499, N. Město n/M (722 
410 010)

1. 1. 2022 MUDr. Miluše Hraš-

ková, Studentská 4 ZR 1 (566 690 
131)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Zubaři o víkendech
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Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice.  

V Kauflandu totiž víme, že rozhodují činy.

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

ZLATÝ
STŘEDNÍK
20/21

Ocenění TOP Rated  
pro náš Report udržitelnosti

Ocenění v kategorii  
Odpovědný reporting Cen SDGs

A za náš aktivní přístup  
k udržitelnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:
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