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INFOŽELVÍK 

„Vánoce jsou den,  

kdy drží všichni po celou 

dobu spolu.“  

 Alexander Smith 
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4 Infoželvík 

01 Rozhovor se  

starostou Pelhřimova 
Ve čtvrtek 1.12. jsem se společně s Nelčou Dalíkovou (redaktorka) 
vydala na pelhřimovskou radnici za panem starostou Ladislavem 
Medem udělat rozhovor. 

 

Máte v plánu nějaké novinky ? Pokud ano, mohl byste nám něco 
málo prozradit ? 

Toho, co tady ve městě chceme dělat, je hodně. Mezi spoustu novi-
nek patří například to, že připravujeme projekty pro venkovní kou-
paliště, rekonstrukci Sporthotelu, umístění pump tracku, potom 
rekonstrukci ulic Družstevní, Žižkova a pokud nám dá stát dotace, 
tak bychom chtěli přistavovat učebny na 3. základní a 4. základní 
škole. Toto jsou asi největší akce, které plánuje město Pelhřimov 
realizovat. 

Jakou jste studoval školu ? 

Studoval jsem strojní a ekonomickou. 

Bylo vaše vysněné povolání starosta i když jste byl mladší ? 

Nebylo, vůbec jsem nikdy netušil, že bych se mohl stát starostou. 
Než jsem se stal starostou, dělal jsem dvacet let daňového porad-
ce.  

Proč jste se chtěl stát starostou ? 

Nikdy jsem po tom netoužil, spíš mě do toho zatáhl život, ale teď, v 

těchto druhých volbách, jsem chtěl dodělat nějaké rozdělané věci, 

které jsou přípravné projektově, nebo v nějakých vizích . 
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Co je vaším největším cílem v pozici starosty ? 

Chtěl bych, aby ve městě byly zajištěny služby pro všechny občany, 
aby ve městě bylo bezpečno, dobře se tady žilo a pelhřimovští ob-
čané tu měli dobré zázemí. 

Plánujete nějaké novinky pro školy v Pelhřimově ? 

Jak už jsem říkal, ty přístavby. Mezi kulturním domem, 1. ZŠ a 2. ZŠ, 
tam je potřeba dobudovat chodník a hřiště. Doufám, že se nám to 
letos už povede, protože tam byly nějaké problémy, včetně přílo-
žek, inženýrských sítí a projekty nebyly dotažené.       

Kolik přibližně váží závěsný odznak při slavnostních událostech ? 

Přibližně váží 1,20 kg.  

Z jaké události roku 2022 jste měl největší radost ? 

Asi z toho, že skončila všechna kovidová omezení, každý se mohl 
volně pohybovat. A co se týká pelhřimovských kulturních akcí, tak 
těch bylo víc. Naposledy jsem byl na akademii 1. ZŠ, která se mi 
moc líbila. Také jsem nedávno byl na koncertě ZUŠ, to všechno jsou 
krásné akce.  

 Je něco, co byste vzkázal našim čtenářům ? 

Já bych jim rád popřál hodně štěstí, zdraví, ať se jim daří ve škole, 
ať jsou spokojení a mají ze života radost. Ať dělají to, co chtějí, a 
aby měli jenom šťastné dny.  

Moc děkujeme panu starostovi Ladislavu Medovi za ochotu, bylo 
to hezké popovídání.      

                                                                                 -lari- 
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02 JJak ozdobit vánoční  

stromeček 

Nevíte jak začít? Při-
nášíme rady pro úpl-
né zdobící začáteční-
ky :-) 

Jako první by to chtě-
lo najít si ozdoby. 

Poté koupit buď 
umělý, nebo živý 
stromeček. 

Asi koupím letos 
modřín, abych potom 
nemusel tolik uklízet, 
ale je to na každém, 
co si zvolí za strom. 

Jestli někdo chce 
strom zdobit perníč-
ky, tak klidně může, 
ale já už všechny sně-
dl, takže budu zdobit 
ozdobami. 

Ze zkušenosti bych 
dal přednost plasto-
vým, slaměným nebo 
papírovým ozdobám 
před skleněnými. 
Skleněné bych radil 
nepoužívat. Obvzláš-
tě, když máte doma 
kočku. 

Stromek na zemi sta-
bilitu mít rozhodně 
nebude, tak musím 
vyhrabat ze skříně 
stojan. 

Potom musíme stro-
mek vložit do stojanu 
a utáhnout šroub. 

Následně můžeme 
nasazovat ozdoby. 

Aby stromeček vypa-
dal dobře, tak dát 
maximálně 3 druhy 
ozdob. 

A klidně i svíčky nebo 
perníčky, je to oprav-
du na každém. 

Nakonec dát hvězdu 
a konečně si užívat 
Vánočního času. 

          -marty- 
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03 Vznik vánočního  

stromečku  
Ahoj! Blíží se Vánoce 

a proto se v tomto 

článku dozvíte něco 

o tom, jak vznikl vá-

noční stromeček.  

Tradice zdobení 

stromku pochází z 

území Baltu a Ně-

mecka a původně byl 

zdoben jablky, oře-

chy a jinými potravi-

nami. V 18. století se 

přidala tradice zdo-

bení svíčkami. V do-

mácnostech se zdobí 

malé stromky, které 

mohou být také na-

hrazeny umělými 

stromky, zatímco ve 

městech se staví vel-

ké veřejné vánoční 

stromy v průběhu 

adventu. Zavěšování 

ozdob na větve je 

starý polský lidový 

zvyk, který se datuje 

od slovanských po-

hanských tradic. Vá-

noční stromky měly 

ochranitelskou funk-

ci. Jedna z prvních 

zpráv o ozdobeném 

osvětleném stromku 

v místnosti je v brém-

ské kronice 

z roku 1570. 

Nejdříve by-

chom jej 

našli v ce-

chovních a 

řemeslnic-

kých do-

mech. Stro-

mek se také 

někdy zavě-

šoval nad 

štědrovečerní stůl, 

ale pozor, zavěšoval 

se špičkou dolů. Tak-

že můžeme říci, že 

dnešní stromeček je 

moderní. Ozdobené 

větve rozdávali i ko-

ledníci.       -Agi- 

zdroje: Wikipedie  
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04 Recept na  

Vosí hnízda 

Vánoce jsou už za dveřmi. Světýlka svítí na každém rohu 
ulice a stromečky krásně voní v pokojích. Co ale neodmyslitelně 
patří k vánočním svátkům, je vánoční cukroví.     
CO BUDETE POTŘEBOVAT? 

TĚSTO:    

Piškoty 160g 

Máslo 60g 

2-3 lžíce mléka 

Cukr moučka 100g 

Kakao 2 lžíce 

Rum (přiměřeně) 

KRÉM: 

Máslo 50g 

Cukr moučka  50g 

Žloutek z jednoho 
vejce 

Rum (přiměřeně)                                   

PRACOVNÍ POSTUP:   

1.)  Piškoty rozemeleme. A přidáme změklé máslo, cukr, ka-
kao, mléko, rum. Z těchto surovin vypracujeme vláčné 
těsto. 

2.)  Ze surovin na náplň vymícháme hladký krém. 

3.)  Z těsta vytvoříme vždy malou kuličku, kterou vtlačíme 
do formičky a její střed naplníme krémem. 

4.)  Na naplněná vosí hnízda přilepíme ze spodu krémem 
piškot.                                -majka- 
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05 Vánoční rozhovor s  

morčákem Jožinem 

Jak se těšíš na své první Vánoce? 

Hrózně moc. Ale moc nevím, co od nich mám čekat.. Ale mohl 
bych ochutnat stromeček… 

Tak to ti nedoporučuju! 

 Co si přeješ k Vánocům? 

Největší mrkev nebo okurku na světě a nějakého kamaráda, abych 
nebyl v kleci sám. 

Chtěl bys vidět Ježíška? 

Ano! To bych si přál!  Alespoň na chviličku ho zahlédnout... 

Co bys chtěl ke štědrovečerní večeři? 

Pět kousků okurky, jednu pěknou mrkvičku, ohryzek od jablíčka 
plný jadérek a jako dezert voňavé 
seno. 

Ty jsi ale nenažranec! 

No dovol! 

Hádej, co si přeju k Vánocům já? 

To netuším. 

Abys nám v obýváku přestal dělat 
bordel. 

(Jožin jenom mlčí a vyplazuje na mě 
jazyk ..) 

Už cítíš ve vzduchu Vánoce? 

Možná, ale nevím, jestli je to vůně 
Vánoc nebo něčeho jiného : -) 

Díky za rozhovor! 

-linda- 
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06 Počítačová hra 
 Jan Žižka 

Ke snímku Jan Žižka vzniká také hra od slovenských vývojářů. 

 

Na Twitteru Pavel Barák (předseda Asociace českých herních vývo-
jářů)  napsal, že na hře pracuje slovenské studio Cypronia a v minu-
lém roce  bylo studio podpořeno slovenským fondem na podporu 
umění. 

Projekt s názvem Medieval má svůj profil na stránkách Visiongame 

Fungujících  jako archiv československých her a vývojářů. Z něj vy-
plývá, že by mělo jít o akční adventuru z pohledu třetí osoby.  

Hra by měla být na PC a  současně na novou generaci0 konzolí. 

Zdroj: Games.cz           

                 -maty- 
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07 Tipy na vánoční  
filmy a písničky 

Pomalu ale jistě se nám blíží Vánoce, při kterých mnoho lidí včet-
ně mě si užívá vánoční náladu. Ta se nejlépe dostává u vánočních 
filmů  a písniček. Ty nejlepší a moje nejoblíbenější vám předsta-
vím, tak čtěte dál. 
 
Moje oblíbené pohádky a 
filmy jsou například tyto: 

Pohádky- 
1. Grinch, 2. Sám doma,3. 
Jack Frost, 4. Klaus,5. Anděl 
páně,  
6. Vánoční skřítek a další 

Filmy- 
1. Čtvery Vánoce, 2. Táta je 
doma,     3. Sváteční rande, 
4. Princezna z cukrárny, 5. 
Šťastný nový rok, 6. Vánoční 
princ a další 

Písničky- 
1. All i want for Chrismas is 
you, 2. Vánoce na míru,3. Wham! - Last chrismas, 4. Jingle bells, 5. 
Půlnoční, 6. Miliony přání a další 
Všechny filmy, pohádky i písničky vřele doporučuji, bez nich by  
Vánoce nebyly Vánocemi. 
 

                                                                  - nely- 
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08 Školní akademie 

2022 
Naše škola pravidel-
ně jednou za dva ro-
ky pořádá už od roku 
1999 školní akade-
mii. Co vše stojí za 
přípravou Akade-
mie? 

Spočívá to v tom, že 
každá třída dostane 
časový limit, tento 
rok to bylo pět mi-
nut. Musí si natréno-
vat vystoupení, které 
poté předvedou v 
pelhřimovském diva-
dle Lubomíra Lipské-
ho, před obecen-
stvem, které povětši-
nou tvoří rodiče a 
prarodiče žáků. 
Všichni se snažili co 
nejvíc to šlo, dali do 
svého představení 
maximum. 

Do divadla se diváci 

mohli přijít podí-
vat 22-25.11 od 
17:00h. Celý ve-
čer doprovázeli 
moderátoři. Dva z 
prvního stupně a 
dva z druhého.  
Za první stupeň 
moderovali Já-
chym Čížek ze 4.B 
a Johana Hume-
šová z 5.B. Za 
druhý stupeň mode-
rovali Jakub Podlena 
z 8.A a Monika Janáč-
ková z 9.A.             
Nakonec bych ráda 
poděkovala za všech-

ny žáky učitelům, ro-
dičům a všem ostat-
ním, co se podíleli na 
přípravě akademie. 

                -lari- 
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09 
 

Společnou exkurzi do Vídně si užili žáci 8.A a 8.B. ve čtvrtek 8. 

prosince. Navštívili  zámek Schonbrunn a prošli se jeho parkem, 

prozkoumali  Národní přírodovědné muzeum,  prošli se centrem 

Vídně a navštívili ně-

kolik vánočních trhů.  

Výlet do Vídně 
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10 Tipy na vánoční 
dárky 

Vánoce jsou tady! A 
určitě přemýšlíte o 
dárcích pro ty, na 
kterých vám oprav-
du záleží…  

Abyste nad tím ne-
přemýšleli moc dlou-
ho, tak se podívejte 
na tyto  tipy na dár-
ky. A pokud se vám 
budou nějaké dárky 
líbit, můžete si je do-
ma vytvořit! 

 
VYROBENÝ DÁREK: 

-přáníčko (prehněte 
papír a malujte podle 
vaší fantazie)  
-papírový stromeček 
(na špejli napícháte 
různě velké papírky a 
máte hotovo) 
-ozdobené ovoce (do 
ovoce napícháte na-
příklad skořici, hřebí-
ček, nebo co vás na-
padne) 

-trpaslíci 
(potřebujete větší 
šišku, látku (filc), dře-
věnou kuličku
(polystyrenovou), 
vystřihnete a slepíte 
podle obrázku) 
 

-vyrobený náramek
(na gumičku/
provázek navlíknete 
korálky dle  

svého výběru) 

 

KOUPENÝ DÁREK: 

-malování podle 
čísel  
-hrneček 
-ponožky 

-svíčka 

-čajík 

-hezký kousek ob-
lečení (svetr, trič-
ko apod.) 

        -lari-agi - 
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11 Parlament 

Ze středy 30.11. na 
čtvrtek 1.12. se zá-
stupci školního par-
lamentu a jejich ka-
marádi sešli ve škole 
a strávili tam noc. 

  Program začínal v 
16:30 hodin, všichni 
se sešli ve sborovně, 
připravili si třídu na 
spaní a společně vy-
razili na koncert ZUŠ. 
Po koncertě se ode-
brali zpátky do školy, 
kde každý dostal 
svou práci, někteří 
vyráběli obálky, jiní 
zdobili stromečky 
apod. 

  Když vše dodělali,  
objednali si k večeři 
pizzu, každý tu, kte-
rou má nejraději. Po 
večeři se zase všichni 
dali do práce, aby 
toho do rána stihli co 
nejvíce. Hlavní náplní 

byl projekt PARLA-
MENTNÍ ADVENT, 
který vymyslela Karo-
lína Lhotská. Její 
největší pomocníci 
byli Františka Čeka-
lová, Ondřej Ludvik 
a Zdeněk Šulc pod 
dohledem pana 
učitele Kučery. 
,,Pan učitel byl tak 
ochotný a spal s 
námi ve škole, za to 
mu moc děkuje-
me." říká Františka 
Čekalová 

  A co to vlastně ten 
PARLAMENTNÍ AD-
VENT je ? Jedná se o 
projekt, ve kterém si 
každá třída vybere 
svůj vánoční dárek, je 
to pouze jejich volba. 
Všechny třídy měly 
originální nápady, 
někdo chtěl jít brus-
lit, někdo spát ve 

škole, nebo si udělat 
propracovanou be-
sídku.  

  Musíme pochválit 
všechny, kdo se na 
vymýšlení dárků po-
díleli, protože každý 
nápad byl kreativní. 
Doufáme, že si vaše 
vánoční přání užijete 
a budete tento pro-
jekt chtít opakovat i v 
příštím roce!! 

                                      

                  -lari-
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