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Den Žďáru v letošním slav-
nostnějším duchu se protáhne 
na celý víkend. Je totiž 
410. výročí od udělení 
městských práv. 

 Lenka Kopčáková

Pátek 9. června   
Oslavy zahájí od  19.30 večerní kon-

cert  v zámecké bazilice. Těšme se na 
ryze barokní hudbu, v podání Czech 
Ensemble Baroque. Zazní v rámci fes-
tivalu Concentus Moraviae.

Od 20 hodin také na dvou mís-
tech Žďáru vypuknou Muzejní noci. 
Ta zámecká nese podtitul „Hvězda 
jako symbol Santiniho“, téma v Regi-
onálním muzeu města zní „Od kolo-
nisty k měštanovi“. 

 „Během Muzejní noci přiblížíme 
postavy a události spojené s dějinami 
Žďáru do povýšení, na následující etapu 
navazuje Den Žďáru,“ vysvětluje Sta-
nislav Mikule.

 Výstava k dějinám města zohledňu-
je letošní Rok českého baroka, takže 
poznáme, jak se ve Žďáře žilo v době 

Dne 11. června 1607 František kar-
dinál z Ditrichštejna povýšil Žďár na 
město. Stvrdil a rozšířil tak jeho výsa-
dy. Letos je to  rovných 410 let.

K výročí nabytí městských práv 
připravilo Regionální muzeum měs-
ta výstavu v budově Tvrze, s názvem 
Žďár městem – 410 let od povýšení 
Žďáru na město.

„Výstava potrvá od 6. 6. do 10. 9. 
2017 a návštěvníky seznámí s běž-
ným životem obyvatel po oné události. 
Se vším, co jim tato změna přinesla,“ 

naznačuje průvodkyně RMM Kamila 
Dvořáková. 

Zájemci navštíví jarmark, pivovar 
i hospodu, seznámí se s fungováním 
žďárských cechů i s výrobky místních 
řemeslníků. Chybět nebude ani náv-
štěva rathauzu, budovy, v níž zaseda-
la městská rada i soud. „V rathauzu 
také pracovali úředníci, byla tu ulože-
na městská pokladna, šenkovalo se zde 
pivo, skladovala sůl, a v šatlavě se uplat-
ňovalo právo útrpné,“ dodává Dvořá-
ková. -lko-

Žďár byl povýšen 
na město před 410 lety

Den Žďáru je letos i s výročím

Vzhůru do věže!
Na Den Žďáru 10. června si můžeme 

slavící město prohlédnout z ptačí per-
spektivy. Musíme ovšem zdolat 103 
schodů a vystoupat do věže kostela sv. 
Prokopa. Odměnou za výstup je turis-
tické razítko. 

Prohlídky potrvají mezi 13. a 20. 
hodinou, tradičně s výkladem prů-
vodců z Regionálního muzea.  -lko-

Rok baroka 
očima dětí z MŠ

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-
listy.cz/nzr - Vychází 1x měsíčně v nákladu 10.200 ks, zdarma do každé domácnosti, č. 6 vyšlo 
2. 6. 2017. Vychází od roku 1994. 

Adresa redakce: Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou - Redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: 
736 193 687, e-mail: nzr.redakce@centrum.cz - Inzerce: mob.: 732 235 415, e-mail: nzr.rekla-
ma@centrum.cz - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E, číslo indexu 11277 - 
Distribuce: RENVY Trade s.r.o., Grusova 413. Pardubice. Reklamace: tel.: 567 578 027.

© Parola spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Žďárských novin bez 
písemného svolení vydavatele je zakázáno. 

Žďárské noviny

 Netušíte, kdo byl Smil z Lichten-
burka, k čemu sloužila panská lázeň, 
kdo a proč mukal, nebo co měl v pra-
covní náplni rychtář? Dávní obyvate-
lé Žďáru vám to rádi povědí, a někte-
ré dovednosti si i sami vyzkoušíte…

Stačí přijít na již devátou Muzejní noc, 
s letošním podtitulem Od kolonisty k 
měšťanovi.

Koná se v pátek 9. 6. od 20.00 - 24.00 
hodin v  Regionálním muzeu města a 
okolí.

„Nenáročná procházka po bezprostřed-
ním okolí žďárské Tvrze vtáhne návštěv-
níky do historie Žďáru od počátků osídlení 

až k povýšení na město v roce 1607,“ říká 
za pořadatele Kamila Dvořáková. Na 
konci cesty významná osobnost žďár-
ských dějin prověří nabylé znalosti náv-
štěvníků, a pokud uspějí, získají malou 
pozornost.

„Plán cesty obdržíte na Tvrzi! Dobrou 
obuv a náladu s sebou,“ dodává průvod-
kyně. 

Během Muzejní noci můžeme na Tvr-
zi také zhlédnout výstavu k 410. výročí 
povýšení Žďáru na město. Při nepříz-
nivém počasí se program přesune do 
budov Tvrze a Moučkova domu. -lko-

Město ocení 
Sáblíkovou

Žďár přivítá svoji fenomenální 
sportovkyni Martinu Sáblíkovou 
v pondělí 5. června, od 15 hodin, 
na Staré radnici.

Letos byla na MS jednou zlatá a dva-
krát stříbrná, ve víceboji na ME stří-
brná. „Rádi bychom ji za tento výkon 
ocenili a poděkovali jí, i trenérovi Petru 
Novákovi,“ říká místostarosta Josef 
Klement s tím, že Martina dostane od 
města drobný dar, ale více neprozra-
dil. Poté se Martina zapíše  do kroni-
ky města. 

„Událost využijeme i k ocenění dvou 
týmů mladých basketbalistů, kterým 
předá ocenění právě Martina Sáblíko-
vá,“ informuje Klement. To bude jistě 
pro mladé sportovce zážitkem. Žáky-
ně 2. ZŠ vyhrály Sportovní ligu ZŠ 
a tým TJ Žďár vyhrál národní fi nále 
smíšených družstev U 11. 

Ve vestibulu Staré radnice následně 
proběhne autogramiáda Martiny S.  
 -lko-

„Ještě jsme 
ve válce“

Od kolonisty k měšťanovi…

Tak se jmenuje výstava na  ZŠ Šver-
mova 4. Otevírá 6. června.

Třináct vynikajících českých a slo-
venských kreslířů ztvárnilo třináct pří-
běhů z naší nedávné minulosti. Patří 
konkrétním lidem, jejichž osudy byly 
poznamenány totalitním režimem. 

Vernisáž společného projektu n. o. 
Post Bellum, Ústavu pro studium tota-
litních režimů a nakladatelství Argo 
začíná v 15 hodin ve foyer ZŠ. Během 
června mohou výstavu zhlédnout pře-
dem nahlášené školy a  návštěvníci. 
Akce tematicky volně navazuje na loň-
skou výstavu „Zkouška odvahy“. -red-

Hvězda Vysočiny slaví rok baroka,
Nejen Zelená hora padla nám do oka.

Děti ze všech žďárských školek 
malovaly barokní stavby v našem měs-
tě, a tím se zapojily do letošního Roku 
českého baroka. 

 Jak vybrat z každé školky maximál-
ně pět výkresů? To byl pro paní uči-
telky obtížný úkol, protože výtvarné 
práce dětí byly velmi zdařilé, a pro-
story Malé galerie nedovolují vystavit 
větší počet prací. 

Výstava je k vidění do 20. června.  
Přijďte se podívat!

 (Převzato z webu MŠ)

raného baroka a jak tehdy město fun-
govalo. „Právě získaná privilegia v té 
době defi novala rámec života města,“ 
vysvětluje Miloslav Lopaur. 

 Pracovníci RMM také na podzim-
ní měsíce chystají přednášky na téma 
Život v barokním Žďáře 17. a 18. sto-
letí, které uspořádá Knihovna M. J. 
Sychry.  

 Ale nyní, těsně před oslavami, zazní 
v úterý 6. 6. v knihovně od 17 hodin 
přednáška s názvem „Kardinál Dit-
richštejnů“. Tu její autor Stanislav 
Mikule směřuje právě k povýšení 
Žďáru na město. 

K němu došlo přesně 11. června 
1607.

 
Sobota 10. června

Hlavní den oslav startuje historic-
kým průvodem, který půjde od par-
ku U Ivana přes pěší zónu na náměstí 
Republiky. 

V 10.30 budou slavnosti otevřeny, 
a diváci spatří dramatizaci předání 
městských práv.  Tu ztvární členové 
Žďárského divadelního spolku a his-
torického šermu Flamberg. 

„I když je to tradiční scéna oslav měs-
ta, naposledy byla k vidění v roce 2007, 
při 400. výročí města. Vycházíme z 
toho, že řada Žďáráků se za těch deset 
let narodila ,“ vysvětluje starosta Zde-
něk Navrátil.  

Program bude probíhat jak na 

pódiu, tak i na Farských humnech. Je 
laděn do atmosféry letošního Roku 
českého baroka. 

Jak starosta popisuje, Den Žďáru 
bude mít dvě hlavní scény. Děti si při-
jdou na své v horní části náměstí, a na 
teenagery čeká např. slackline, par-
kour či žonglování u Rákosníčkova 
hřiště. Na pěší zóně se má prezentovat 
festival KoresponDance 2017. Pány 
kluky zase na Doležalově náměstí 
zaujmou ukázky techniky a vozidel 
IZS. Zábavný program pro děti chys-
tá i knihovna, a na vláčky Modelové-
ho království mají děti vstup zdarma. 
Historický program na Farských hum-
nech přiblíží barokní hudbu, příběhy 
z dávných časů, šermíře i sokolníky  
v režii  Flambergu. Za sokolovnou se 
zase představí  sportovní kluby a spol-
ky. Na to všechno můžeme shlížet 
z věže  sv. Prokopa.

V zelenohorském kostele čeká věřící 
mše svatá  za zemřelé i žijící obyvatele  
města, od 17.30 si ve žďárské památ-
ce UNESCO můžeme bezplatně užít 
komentovanou prohlídkou.  

Výstavní síně přináší povšechně 
expozice zaměřené na baroko.

Tento den opravdu nebudeme vědět, 
co dřív. Na Pilské nádrži vypukne ve 
13 hodin závod Dračí Pilák. K přesu-
nu z náměstí můžeme využít MHD 
zdarma, střed města bude po celý den 
dopravně uzavřen. 

 Neděle 11. června
Milovníci jízdy na bicyklech se 

mohou těšit na slavnostní otevření 
nové cyklostezky mezi Žďárem a No-
vým Veselím. To se koná odpoled-
ne od 14 do 16 hodin u Votoupalova 
rybníku. „Je to asi v půlce trasy. Vezmě-
te děti a přijďte. Opečeme si špekáčky 
(budou připravené na místě) a pobrat-
říme se s Novoveselskými,“ vzkazuje 
starosta Zdeněk Navrátil. 


