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„Pomoc lidem v nouzi paní Doležalo-

vá hodnotí jako věc přirozenou, ale v té 
době za ukrývání osoby, určené k trans-
portu, hrozil jí i celé rodině trest smrti,“ 
připomíná starosta Zdeněk Navrátil. 

Dnešní doba naštěstí před nás 
takováto rozhodnutí nestaví, ale pře-
sto, dle starosty, mějme na paměti 
tento čin, jestli se někdy kvůli men-
ším problémům budeme snad chys-
tat mlčky ohnout svůj hřbet...

„Když jsme před dvěma roky při-
pravovali vznik institutu Ceny města 
Žďáru nad Sázavou, netušil jsem, že 
jednou budu předávat Cenu právě za 
takovýto záslužný čin. Vaše činy, paní 
Doležalová, mohou být vzorem cho-
vání zejména pro mladou generaci,“ 
obrací se Zdeněk Navrátil k hlavnímu 
hostu slavnosti.

Poděkování města míří i k obča-
nům města, kteří tento příběh našli. 

„Jsem rád, že lidé nezapomínají na 
křesťansko-židovské tradice naší země. 
Děkuji Vám, paní Jaroslavo, za Váš 
vzor, ač tomu nepřikládáte takový 

důraz. Skromnost je další Vaší ctností,“ 
dodává místostarosta Josef Klement. 

Jaroslava Doležalová se podepsala 
do kroniky města a při slavnostním 
přípitku skromně vzkázala: „Děku-
ji vám všem za to, co konáte, protože 
dobra není nikdy dost proti tomu zlu, 
které je všude kolem nás.“ 

Čekalo ji ještě jedno milé setká-
ní, a to se synovcem Jarmilky, který 
ji obdaroval pugétem pivoněk. Jak 
Ivan Wilhelm později řekl pro ŽN, 
na svoji tetu si prý dobře pamatuje. 
„Ale o jejím válečném  příběhu jsem se 
dozvěděl až nedávno, předtím jsem to 
vůbec nevěděl,“ přiznává.

„Teta Jarmilka,“ jak říká, „za pros-
tějovskou rodinou jezdila z Německa, 
kam se v roce 1968 provdala.“ Ješ-
tě prý zvažovala přestěhovat se zpět 
do Čech. „Můj táta se o Jarmilku na 
konci jejího života staral, ale nakonec 
paradoxně zemřel dřív jak ona,“ kon-
statuje Ivan Wilhelm. „Teta se dožila 
téměř 77 let, zemřela před dvěma lety. 
V Německu ještě žijí její dvě děti,“  
dodává mladý muž.

Poděkování paní Doležalové vyjá-
dřil i Martin Růžička, koordinátor 
Židovské obce v Praze. Jak uvedl pro 
ŽN, v rámci Federace židovských 
obcí ČR bude pro Jaroslavu 
Doležalovou žádat v Izraeli udělení 
titulu Spravedlivý mezi národy. Tak 
mohou být oceněni lidé nežidovské-
ho původu, kteří přispěli k záchraně 
Židů před holocaustem. Rozhodu-
je o tom Komise při památníku Jad 
vašem,  vedená izraelským nejvyšším 
soudem.

„Paní Doležalová většinu kritérií 
na toto ocenění splňuje, ale myslím, 
že oceněním pro ni jsou především její 
děti a rodina. A po dnešku i Ivan Wil-
helm, kterého viděla,“ dodává Martin 
Růžička. 

Kontakty se podařilo najít díky pát-
rání žďárského badatele Víta Koude-
ly a Miloslavy Michalové. 

„Chceme jí ještě zprostředkovat 
setkání s paní Astrid, dcerou Jarmil-
ky Wilhelmové, která žije v Mnichově. 
Právě Ivan Wilhelm je s ní jako jediný 
v kontaktu,“ plánuje koordinátor ŽO.

Cenu města získala Jaroslava...

Na 190 dětí přišlo začátkem 
května ve Žďáře k zápisu do měst-
ských mateřských škol. Z nich víc 
jak polovina byly děti od dvou do 
tří let. 

Všechny tyto mladší děti se poda-
řilo umístit.  Opačnou situaci, jako 
v některých městech Vysočiny, zdej-
ší rodiče řešit nemusí. 

Na dotaz ŽN informuje o výsled-
cích zápisu Iveta Klusáková, ředitel-
ka p. o. Mateřská škola.

Rozhodnutí o přijetí vydá  ředi-
telka  MŠ k 31. 5. 2017. Na webu 

školy bude zároveň vyvěšen číselný 
seznam přijatých dětí, najdeme jej 
i na úřední desce u ředitelství MŠ a 
na úředních nástěnkách  ve všech 
MŠ. „Na jednotlivých školkách budou 
během června probíhat informativní 
schůzky, kde dostanou rodiče konkrét-
ní informace o průběhu docházky dítě-
te a rozhodnutí o přijetí,“ dodává.

Dle předběžných počtů v době tis-
ku ŽN se k 26. květnu  zapsalo cel-
kem 190 dětí, z nichž bude 188 při-
jato, a dvě děti, po domluvě s rodiči, 
dostanou rozhodnutí o nepřijetí. 

Pro dvouleté děti chystají batolecí třídy

Letošní tradiční Žďárská pouť se 
vydařila. Klasických i adrenalinových 
atrakcí si užily tisíce dětí i dospělých. 
Za výjimečně krásného počasí byli 
spokojeni návštěvníci, provozovatelé 
i stánkaři. 

Jak na dotaz ŽN říká Marie Šustro-
vá z odboru komunálních služeb 
MěÚ,  služba v kanceláři pořada-

telů na zimním stadionu  řešila 
během pouťového víkendu  jen jed-
no ztracené dítě v davu.  Nakonec 
se mimožďárská maminka se svojí 
sedmiletou dcerou šťastně shledala. 
Jinak pořadatelé hlásí klidný průběh 
této tradiční akce. Ve fotogalerii ŽN 
si letošní pouť můžete připomenout. 
 -lko-

TRA DIČNÍ Žďárská pouť nabídla rovnou stovku atrakcí, a na své si přišli děti i 
milovníci adrenalinu. Foto: Lenka Kopčáková

Pouti letos přálo počasí

Žáci vyrazí
S lesníkem do lesa
Ochrana lesa a umění mu porozu-

mět. To je už po léta cílem akce S 
lesníkem do lesa, zaměřené na žáky 
4. tříd ZŠ.

Pořádá ji město, ve spolupráci s 
myslivci a lesními pedagogy. 

Letošní pátý ročník „lesníka“ se 
koná v pátek 23. června a zúčastní se 
ho 145 dětí ze 3. a 4. ZŠ.

Projekt bývá obvykle rozdě-
len na devět samostatných stano-
višť, kde děti načerpají vědomosti 
od odborníků a soutěží ve znalos-
tech na úrovni přírodovědy 4. tří-
dy. Seznam stanovišť: 1. myslivost, 
2. zakázané činnosti v lese, 3. ochra-
na lesa, 4. semenářství a školkařství, 
5. výchova a hospodářské úpravy 
lesů, 6. zalesňování a  ochrana kultur, 
7. těžba, 8. mimoprodukční funkce 
lesa, 9. výběrný způsob hospodaření 
v lese. -lko-

Informace o daném místě a akcích, 
které v něm právě probíhají, snímky či 
videa… To vše můžete mít mrknutím 
oka ve svém mobilu. 

Žďár nad Sázavou je zcela prvním 
městem v Česku, kde lze využít venkov-
ní instalaci nejmodernějšího průvod-
covského systému, založeného na tech-
nologii iBeacon.

Ta nám umožňuje automatické 
„obdržení“ obsahu  do chytrých telefo-
nů či tabletů prostřednictvím malých 
vysílačů, rozmístěných po městě. 

„Jediné, co musíme udělat, je nainsta-
lovat si přes google player aplikaci ZDA-
R4U do svého mobilu či tabletu, a mít 
zapnuté Bluetooth,“ informuje starosta 
Zdeněk Navrátil. Pro sběr dat již není 
nutné načítat RQ kód. Aplikace je zdar-
ma dostupná pro zařízení Android a 
iOS. 

Ve Žďáře je dvacítka stanovišť, s 
nahranými informacemi o daném mís-
tě. A i když jsme ve vzdálenosti 30 m 
od vysílače, aplikace nám sama nabídne 

poutavý text o daném místě v několika 
jazycích. Také snímky, videa, či přehled 
probíhajících akcí a slevových kuponů .

Jak starosta dodává, projekt iBeacon 
je jedním z výsledků spolupráce Kra-
je Vysočina a Republiky Tchaj-wan, o 
rozvoji komunikačních a informačních 
technologií. 

Stanoviště iBeacon: Farská hum-
na, park U Ivana, pěší zóna, Nádraží, 
Doležalovo nám., nám. Republiky, Sta-
rá radnice, Tvrz, Havlíčkovo nám., Rela-
xační centrum, DK a Modelové králov-
ství, Klafar, areál Bouchalky, naučná 
stezka kolem Zelené hory, zámek a 
bazilika, kostel na ZH, areál Pilák a hra-
niční kámen Čech a Moravy. -lko-

Žďárská premiéra iBeacon

Nevyhovuje náhradní MŠ, nebo ma-
jí rodinné důvody. 

„Z těchto 190 dětí je překvapivě 52 
dětí, které dosáhnou tří let do prosince 
2017, a  48 dětí,  jimž budou tři roky  
v průběhu roku 2018. Všechny tyto 
2-3leté se nám podařilo umístit,“ říká 
ředitelka p. o. Mateřská škola.

 Nejmladší děti budou chodit do 
dvou batolecích tříd  na MŠ Vanču-
rova a MŠ Veselská, ostatní  do tříd 
běžných, např. se sourozenci. „Ve 
třídách s těmi nejmladšími je zajištěn 
zvýšený počet dospělých osob. Ve tří-
dě jsou dvě pedagožky  a jedna až dvě  
chůvy.  Věku dětí je také přizpůsoben 
denní režim, hygienické podmínky, ná-
bytek, hračky i pomůcky,“ přibližuje 
Iveta Klusáková.

Umístění dvouletých dětí nyní 

dovoluje školský zákon, což mamin-
ky  vítají z mnoha důvodů: včasné-
ho návratu do práce, z obavy ze ztrá-
ty výhodné pracovní pozice, končí 
jim MD do dvou let, nebo maminky 
samoživitelky nutí zajištění neúpl-
né rodiny. Tento trend se podle Ive-
ty Klusákové projevuje v celé ČR, 
takže  Žďár není žádnou výjimkou.

„Rodiče, kteří by své dítě chtěli do 
MŠ umístit v průběhu školního roku 
2017/2018, samozřejmě mohou, počí-
táme s rezervními místy. Momentálně 
na MŠ Veselská a na MŠ Brodská,“ 
dodává závěrem ředitelka městské 
organizace. 

Na děti tedy po prázdninách čekají 
školky Kamarád, Pastelka, Pohádka, 
Sluníčko, Srdíčko, Vláček a Vysočá-
nek.  -lko-


