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(Dokončení ze str. 18)
Přes most si vykračoval i básník 

František Turinský, který byl od roku 
1837 vrchním správcem na žďársko-
vojnoměsteckém panství.

Malíř a polní maršálek
Most pamatuje i  Emanuela Salo-

mona Friedberg-Mírohorského  
(†1908). Všestranně činný inte-
lektuál a propagátor vegetariánství 
se vyučil malířství u samotného 
Mánesa. „Při své návštěvě Žďáru nav-
štívil zámeckou faru, o čemž svědčí sní-
mek v našem archivu,“ říká historik. 
Jako český voják v rakouské armádě 
to Mírohorský dotáhl až na polní-
ho podmaršálka. „Ve Žďáře spolupra-
coval s lesnickým vydavatelem  Janem 
Teodorichem Doležalem, který v roce 
1889 jako přílohu Lověny vydal tři 
Mírohorského obrazy: Oldřich a Bože-
na, Perpetum-mobile a Desatero lesnic-
kých přikázání. Tento poslední obraz 
byl k vidění na Lesnické výstavě ve Víd-
ni r. 1890,“ dodává Mikule.

„I sám lesnický redaktor Doležal po 
mostě kolem zámku  určitě mířil na 
dnešní Sychrovu ulici, kontrolovat stav 
lesních školních zahrádek. Měl tam i 
dva domy,“ přidává se kolega Lopaur.

Lorda Runcimana
Žďárští neobměkčili

Přes most nejspíš v září 1938 pro-
jížděl i britský loďařský magnát lord 
Runciman, který byl hostem Kin-
ských na zámku. Runcimanova mise 
zprostředkovávala jednání mezi pre-
zidentem E. Benešem a Henleino-
vou stranou. Hrabě Kinský chtěl pře-
svědčit lorda, aby bylo z Hitlerových 
územních požadavků vůči Českoslo-
vensku upuštěno. Při lovu  v cikhaj-
ských lesích provázel lorda revírník 
Ott o Pompe. Ač byl Runciman přije-
tím a krásami místních lesů nadmíru 
spokojen, od pronacistických zájmů 
neustoupil. Snahy hraběte Zdenka 
Radslava Kinského i uctivost míst-
ních tedy padly nazmar.

Rytíř Vojenského řádu
Po barokním mostě mohl jezdit i 

kníže František Josef Dietrichstein 
(† 8. 7. 1854), majitel žďárského 
a přibyslavského panství. Šlechtic 
z českomoravské větve rodu Diet-
richsteinů to dotáhl až do hodnos-
ti generálmajora. „Byl diplomat, za 
mlada bojoval proti Napoleonovi, a za 

to byl oceněn Vojenským řádem Marie 
Terezie. Při vchodu do kostela sv. Pro-
kopa je pod erbem s dietrichsteinský-
mi noži zobrazen i metál – onen řád,“ 
uvádí Mikule. V roce 1862 byl zá-
mek a celé panství převedeno na 
jeho nejmladší dceru Klotildu hra-
běnku Clam-Gallasovou. I ta doza-
jista po barokním mostě jezdila.

Masaryk přejížděl v kočáře
Profesor fi lozofi e Tomáš Garique 

Masaryk jezdil po barokním mostě 
ještě coby poslanec. Při své návště-
vě Žďárska v létě 1906 byl ubytován 
na evangelické faře v Krucemburku a 
do Žďáru přijel kočárem přednášet o 
mistru Janu Husovi na náměstí před 
Národním domem. „Po skončení pro-
gramu přespal v hotelu Veliš. Jako čes-
koslovenský prezident ale přes barokní 
most nejel,“ shodují se městští histo-
rici.

Vojenské kolony 
Na konci 2. sv. války přes barokní 

most ustupovala německá kolona, 
která pak byla za dnešním Tokozem 
na stržanovské silnici odtřelová-
na. V roce 1968 také projížděli přes 
klášterský most polští vojáci, kte-
ří dorazili do Žďáru až 24. srpna, 
neboť zabloudili. Hladoví a zbědo-
vaní mířili na Račín, kde měli hlavní 
posádku několika set mužů. 

Ludvík Svoboda
mířil na Žákovici

Když v červnu 1970 navštívil Žďár 
nad Sázavou a vzkvétající podnik 
Žďas československý prezident Lud-
vík Svoboda, do Žďáru jej dopravila 
helikoptéra. Cestou na Žákovu horu, 
kde u pramene řeky Svratky vyhlásil 
Chráněnou krajinnou oblast Žďár-
ské vrchy, již jel vozem. „A z města 
nemohl jinudy než přes historický most 
se sochami,“ domnívají se  Lopaur a 
Mikule. 

Poslední byl Poseidon
V posledních 60 letech jezdily 

přes barokní most často rozměrné 
náklady technického rázu, mířící do 
podniku Žďas. Touto trasou z Pra-
hy na Brno bývají občas převáženy i 
lodě. Naposled přes barokní most se 
sochami projela v dubnu zatím nej-
větší výletní loď Poseidon. O její ces-
tě informujeme na str. 12. 

 Lenka Kopčáková

Kamenný most v Klášteře...

V DUBNU přejížděla přes žďárský barokní most zatím největší, po silnici přepra-
vovaná výletní loď Poseidon. Mířila na Vranovskou přehradu.

 Foto: archiv Nosped, spol. pro nadrozměrnou dopravu.

Žďárští občánci narození od 1. 
ledna 2016 dostávají nově od své 
radnice zlatý medailonek s vyrytým 
logem města.

V novém duchu se poprvé slavnost 
vítání občánků s rodinami 30 dětí 
narozených za první kvartál konala 
v dubnu na Staré radnici. 

Jak uvádí místostarosta Josef Kle-
ment, jejím smyslem je oslava nové-
ho života a rodiny jako pevného 
základu společnosti. „Upomínko-
vý medailonek je dalším krokem k 
povzbuzení mladých rodin a ocenění 
jejich snahy zůstat ve Žďáře,“ dodává.

Čtvercový medailonek o velikosti 
asi 1x1 cm zhotovil zlatník na objed-
návku radnice dle předlohy moder-
ního loga Žďáru n. S. Cena medai-
lonku včetně kazetky je 550 Kč.

Vítání nových občánků má ve 
Žďáře nad Sázavou nejméně šedesá-
tiletou tradici. Organizuje jej město 
a Sbor pro občanské záležitosti. 

V počátcích, v 50. letech 20. 
stol., bylo vítání daleko skromněj-
ší a členky sboru po večerech pletly 
bačkůrky a čepičky pro nové občán-
ky. Maminky tehdy dostávaly kytič-
ku karafi átů. Později přibylo fotoal-
bum a bronzová plaketa se znakem 
Žďáru a nápisem Novému občanu 
města. 

A když se po sametové revolu-
ci přehodnocovaly různé aktivity 
měst, Žďár si tradici vítání nových 
občánků zachoval. Její duší byla od 
úplných počátků dlouholetá člen-
ka sboru Božena Stehlíková, která 
chystala slavnosti vítání ještě před 
pár lety.

Kdysi slavnost probíhala ješ-
tě v budově starého MěNV v hor-
ní části náměstí, pak se přesunula 
na Starou radnici. Vždy, když byly 

v obležení kočárků, lidé věděli, že 
uvnitř se vítá... 

V počátku 90. let byl úplnou 
novinkou slavnosti videozáznam, 
který si rodiče mohli objednat. V 
posledních letech přibyla ilustrova-
ná kniha Českých pohádek a profe-
sionálně zpracovaný záznam slav-
nosti na DVD nosiči. Medailonek 
- navíc schválili zastupitelé města v 
rámci rozpočtu na rok 2016. 

Ať dřív nebo později, vždy bylo 
žďárské Vítání občánků velmi  
dojemné. Ani dnes nechybí koléb-
ka a budoucí žďárské sestřičky, kte-
ré mrňata pochovají, zatímco se 
rodiče podepisují do pamětní kni-
hy.

Již tradičně rodinám přicháze-
jí zazpívat děti z MŠ Srdíčko, za 
hudebního doprovodu učitelů ZUŠ.

 -lko-

TO JE ON, zlatý medailonek pro nově 
narozené žďárské občánky.

 Foto: Lenka Kopčáková

Narozené děti dostávají
zlatý medailonek

Smetanova ulice, která přes rok 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí 
podzemních sítí a následně povr-
chů, by mohla být dopravnímu pro-
vozu otevřena v polovině letošního 
srpna.

Nyní v ulici fi nišuje Svaz vodovo-
dů a kanalizací Žďársko, který svo-
ji část stavby předá městu začátkem 
května.

Mezitím radnice vyhlásila výběro-
vé řízení na dodavatele stavby povr-
chů. „Soutěž jsme vedli nejen na cenu, 
ale i na termín, který je do 90 dnů od 
začátku prací. Dokončení tedy vychá-
zí na druhou polovinu srpna,“ vypo-
čítává místostarosta Josef Klement.

Na návrh místních zvážit zprů-
jezdnění pěší zóny nebo její pře-
vedení na ulici Veselskou, zástupci 
radnice rovnou říkají, že variantu 
otevření pěší zóny město nezvažuje. 

Jednají s Ředitelstvím silnic a 
dálnic o dalším prodloužení pro-
pojky Brněnská – Jihlavská. Pak 
by ramenný obchvat Nové Město 
– Brněnská - Jihlavská měl uvolnit 
dopravu v centru. A když budou 
mít řidiči k dispozici jiné doprav-
ní proudy, naučí se jezdit jinudy. 

Výrazné snížení dopravy dle rad-
nice už potvrzují obyvatelé Novo-
městské ulice.

Ulice Smetanova je důležitou 
komunikací, a tou dle zástupců 
města také zůstane. Diskutovat lze 
o způsobu omezení rychlosti či 
zákazu vjezdu nákladních vozů do 
ulice.

Lidé se také domnívají, že částeč-
nou pomocí by mohl být i tzv. tichý 
asfalt. Až město převezme stavbu 
a zahájí svoji etapu rekonstrukce, 
starosta lidem nabízí, že si v rám-
ci kontrolních dnů budou moci o 
tichém asfaltu promluvit přímo s 
odborníky na pokládku. I tento typ 
povrchu má totiž své klady a zápo-
ry.

Zástupce ulice Smetanova pra-
videlně dochází na kontrolní dny 
stavby, které dosud probíhají v režii 
SVAK Žďársko. Poslední  se konal 
ve čtvrtek 21. dubna.  -lko-

Stavbu v ulici Smetanova
přebere město v květnu

Odstartuje
budování povrchů

vozovky a chodníků


