
červen/

Naše fotogalerie
www.jihlavske-listy.cz/zn

PRONÁJEM

OUTSOURCING
SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

E0159_Inzerat Tonercopy 38x60mm_Q.indd   18/17/2015   11:35:57 AM

Začátek května. Čas, kdy si 
připomínáme již 72 let od 
ukončení 2. sv. války. Stará 
radnice, a slavnostní atmosféra 
v obřadní síni. Dávno zapadlý 
příběh ožívá. Je  velice lidský...

 Lenka Kopčáková

V křesle pro hosty sedí drobná 
usměvavá žena, s grácií sobě vlast-
ní, na rukou vlastnoručně háčkova-
né rukavičky. Obklopena svými syny 
a přáteli očekává, až do síně vstoupí 

starosta s odznakem města na hrudi. 
Všichni povstanou...

Dnes je pro paní Jaroslavu 
Doležalovou zvláštní den. Ve svých 
92 letech přebírá Cenu města Žďá-
ru nad Sázavou za svůj čin, který se 
odehrál před téměř třemi čtvrtěmi 
století. Nominovali ji žďárští spolu-
občané.

V roce 1944 paní Doležalová 
bez jakéhokoliv zaváhání, spolu s 
manželem, ukrývala pětiletou Jar-
milku Wilhelmovou z Prostějova. 
Maminka dítěte byla Židovka, a ješ-

tě v posledním roce války ji odvlek-
li do koncentračního tábora. Stejný 
osud hrozil i děvčátku ze smíšeného 
manželství. Otec Vladimír Wilhelm 
jezdil často, coby obchodník, do 
žďárské Rouskovy továrny. Zde také 
hledal úkryt pro svoji dceru. 

Jaroslavě Doležalové bylo 19 let 
a byla čerstvě vdaná. V Táferně, 
odkud pocházela, panu Wilhelmovi 
kývla, ať děvče přivede. Mladá žena 
značně riskovala, protože nedaleký 
zámek byl obsazen německou jed-
notkou. Přesto se jí i podařilo zajistit 
Jarušce falešnou policejní přihlášku 
u stržanovského starosty. Mnoho se 
však venku neukazovaly, z domu obě 
Jarušky vycházely až navečer, a míři-

ly na procházky rovnou do lesů. A 
tak rodina přečkala do konce války.

Mezitím v terezínském ghett u 
vypukl tyfus. Mírnější strážní vězně 
ve vyšším stupni nemoci propouště-
li. Pan Wilhelm se to dozvěděl a na 
svoji Frederiku už čekal. Z tohoto 
pekla si ji odnášel v náručí. Naštěs-
tí se maminka Jarmilky vyléčila. 
Když v srpnu 1945 Wilhelmovi při-
jeli do Žďáru manželům Doležalo-
vým poděkovat, paní Frederika ještě 
neměla vlasy...

Jsme zpět v obřadní síni Staré rad-
nice, kde se zástupci Žďáru chysta-
jí předat Cenu města, a tím vyjádřit 
úctu odvážnému lidskému činu. 

 (Pokračování na str. 2)

JEDNO překvapivé setkání. Zachránkyni své tety přijel pozdravit Ivan Wilhelm z Prostějova. V ruce držel pugét pivoněk. 
„Vidím, že  květiny se hodí k vašemu outfi tu,“ smál se. Oba si pak měli dlouho o čem povídat… Foto: Lenka Kopčáková

Cenu města získala Jaroslava Doležalová
Příběhem z války se line 
nit odvahy a lidskosti...

Pes jen na vodítku 
Psa ve Žďáře musíme vždy vést na 

vodítku, a pokud je to pes ovladatel-
ný, nemusí mít náhubek. 

To je změna nové vyhlášky o veřej-
ném pořádku, kterou vydali zastupite-
lé 18. května, a vyhláška začíná platit 
nyní v červnu. 

Vyhláška také zakazuje vstup zvířat 
na veřejná místa označená nápisem: 
„Zákaz vstupu se zvířaty“. To jsou např. 
muzea, městský úřad, knihovna, poli-
klinika, sportoviště, také dětská hřiště 
či pískoviště. -lko- 
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Nejpřívětivější úřad  
Městský úřad Žďár n. S. zvítězil 

v soutěži 165 městských úřadů, tzv. 3. 
stupně, kdy MVČR posuzovalo na 56 
kritérií. Na 2. místě je magistrát Liber-
ce a 3. místo získalo město Valašské 
Klobouky. 

Ve stejném hodnocení na úrov-
ni Kraje Vysočina je 1. Žďár n. S., 2. 
Moravské Budějovice a 3. Třebíč. 

„Je to pro nás závazek, a bude těžké 
prvenství obhajovat. Jde o úspěch celé-
ho úřadu a jeho zaměstnanců.“ uvádí 
starosta Zdeněk Navrátil.  -lko- 


