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Při letošních novoročních 
oslavách vystoupil na žďár-
ském náměstí pěvecký sbor 
Svatopluk. To mělo své opod-
statnění. Sbor letos slaví 
170. výročí svého založení. 

 Lenka Kopčáková

Zrod jednoho z nejstarších čtenář-
ských a pěveckých spolků v českých 
zemích a na Moravě musíme hledat 
v revolučním roce 1848. Do české-
ho kulturního života vnesl nebývalý 
ruch, a dočasné uvolnění svobody 
tisku, právo shromažďovací a spolčo-
vací, umožnily naší inteligenci rozvi-
nout osvětovou práci. Na pomoc si 
bereme Kroniku žďárského amatér-
ského hudebního života od známé-
ho sbormistra Jiřího Libry.

Žďárský spolek vznikl pod vli-
vem vlasteneckého působení Karla 
Havlíčka Borovského. V listopadu 
1848 se v domě u Letovských sešlo 
zásluhou doktora Josefa Ehrenber-
gera, městského fyzika, asi jedenáct 
vlastenecky smýšlejících žďárských 
občanů. Byli to lidé různých profesí 
a společenského postavení, ale spo-
jení velkou myšlenkou národního 
uvědomění a vzdělávání. 

Ustavující schůze čtenářského 
spolku se pak konala na Nový rok 
1849. Nadšenci zaměření na národ-
ní a občanské uvědomění a vzdělá-
vání založili čítárnu knih, novin a 
časopisů, pořádali i zábavné besedy. 
Přijít do „klubu“ směl každý občan z 
města či okolí, který souhlasil se sta-
novami a byl přijat většinou hlasů. 
Prvním předsedou spolku byl zvolen 
Jan Pluhař. 

Časem při čtenářském spolku vzni-

kl i pěvecký sbor, a při nedělních 
schůzkách zněly sálem u Letovských 
národní a vlastenecké písně. Spolek 
začal odebírat hudební časopis Ceci-
lie. 

První veřejné vystoupení Svatoplu-
ku s taneční besedou se uskutečnilo 
18. 2. 1849. Akce měla nebývalý ohlas 
u obyvatelstva, a psalo se o ní i v Hav-
líčkových Národních novinách. 

Politický vývoj po roce 1850 
však Svatopluku nepřál. V červen-
ci 1850 přišel do spolkové místnos-
ti v doprovodu četníků adjunkt pan 
Palec a oznámil přítomným, že z 
rozhodnutí místodržitele hraběte 
Lažanského je spolek pro politickou 

PRVNÍ DEN jubilejního roku republiky zapěl svým spoluobčanům na náměstí žďárský sbor Svatopluk. I on v roce 2018 
oslavuje. Foto: Lenka Kopčáková

Svatopluk patří k nejstarším spolkům 
v Čechách a na Moravě

Město Žďár je možná od letošního 
ledna průkopníkem tzv. krizového 
bydlení na Vysočině.

Žďárské občany, kteří se ocitli v 
nenadálé životní situaci, město zdar-
ma ubytuje v pokoji tzv. krizové-
ho bydlení. Tento azyl mohou lidé 
využívat po nezbytně nutnou dobu, 
max. tři měsíce.

Aby však nedocházelo ke zneužívá-
ní krizového bydlení, rada města sta-
novila jasná pravidla pro přidělování 
krizového pokoje. 

Jde o případy, kdy požár, živel-
ná katastrofa či výbuch plynu lidem 
natolik poškodí bydlení, že jej nel-
ze užívat; mohou to být i případy 
domácího násilí, nebo když rodina s 
dětmi náhle, a ne vlastní vinou, ztratí 
bydlení.

Položku „krizové bydlení“ ve výši 
100 tis. Kč v letošním rozpočtu měs-
ta schválili zastupitelé. Navrhla ji 
radní a dětská lékařka Romana Bělo-
hlávková.

„V minulosti se podobné případy 
vyskytovaly nahodile, loni jsme měli 
dva případy, které do režimu spadaly. 
Proto jsme se tak rozhodli,“ vysvětlu-

je místostarosta Josef Klement, do 
jehož gesce sociální oblast patří. 

Město však pro takovou pomoc 
nemůže nabídnout byt, protože po 
rozsáhlých privatizacích v 90. letech 
mu zbylo jen omezené množství 
bytů. A o ně je ze strany občanů 
ohromný zájem. 

„Bylo by tedy neefektivní takový byt 
blokovat pro případ krizového bydlení. 
Řešení jsme našli ve spolupráci s měst-
skou organizací Sportis. V hotelovém 
domě Morava je od nynějška neustále 
rezervovaný pokoj pro případy nena-
dálé životní situace,“ říká Klement. 

Položka 100 tis. Kč je prý čistým 
odhadem, při využití bytu jen během 
několika měsíců v roce. V případě 
mimořádných situací by se změnila. 

Na otázku ŽN, kolik lidí je město 
schopno krizově umístit, místosta-
rosta říká, že zatím je rezervovaný 
jeden pokoj. Ten při nenadálé udá-
losti splňuje základní potřeby bydle-
ní pro rodinu. 

„V případě více lidí se budeme snažit 
uvolnit např. dva pokoje Operativ-
ně jsme schopni ubytovat i deset lidí,“ 
dodává Klement. -lko-

Krizové bydlení dává lidem 
střechu nad hlavou

Na první straně lednových Žďár-
ských novin jsme vás, milí čtená-
ři vyzvali, abyste nám napsali, jaký 
je podle vás největší počin ve městě 
Žďáře nad Sázavou za posledních sto 
let. 

To sledujeme ve spojitosti s letoš-
ním 100. výročím naší republiky. 

Zde jsou vaše první reakce, a těší-
me se na další. Redakce ŽN

Škoda starých domů
Ve Žďáře již nebydlím, ale prožila 

jsem tu dětství, a občas se sem vra-
cím. Velmi lituji vybouraného žďár-
ského náměstí, někdy v 80. letech 
minulého století. To podle mě nebyl 
počin, ale ztráta.

Žďár tak přišel o zajímavé histo-
rické domy. A i když někdo říká, že 
šlo o „baráky prolezlé myšmi“, byla 
to historie, které jsme se dobrovolně 

vzdali. V Novém Městě byli chytřej-
ší! 

Ještě že majitelé zbylých historic-
kých domů se o ně starají. Velice se 
mi líbí, jak byl opraven hotel Veliš. 

 Hana Krejčová

Největším počinem byl Žďas
Vážená redakce,
zcela neoddiskutovatelným největ-

ším počinem ve Žďáru nad Sázavou 
za posledních sto let je stavba Žďár-
ských strojíren. Bez této akce by 
další rozvoj města byl nemyslitelný, 
a většina toho, co je dnes ve městě 
(Dagmarky, sídliště Stalingrad, zim-
ní stadion, sportovní hala, přestavba 
náměstí, kulturní dům ....) je toho 
přímým důsledkem. Jan Englich

Jaký byl největší počin 
ve Žďáře za sto let?

Napsali nám

činnost zakázán. Nepomohla žádná 
odvolání. 

Svatopluk se tedy na několik let 
odmlčel, až v 60. letech obnovil svoji 
činnost. V roce 1880 přibyl pěvecko-
hudební obor. 

O čtyři roky později již byl Svato-
pluk členem Ústřední matice školské, 
a r. 1884 se účastnil akademie pořá-
dané ve prospěch postavení pomní-
ku národnímu buditeli Matěji Josefu 
Sychrovi. 

Od roku 1895 byl předsedou spol-
ku Bedřich Drož, autor městských 
dějin.  Byl sepsán pamětní list o his-
torii spolku Svatopluk, a ten byl 
uložen v báni kostela sv. Prokopa…
Sbor Svatopluk vystoupil při slav-
nostním otevření Národního domu 
ve Žďáře r. 1901. 

Za 1. sv. války lidé trpěli hrůzami 
války, a tak spolková činnost ochab-
la. Mnoho mužů ze Svatopluku ode-

šlo bojovat… Zkoušet nebylo kde, 
z Národního domu se stal vojenský 
lazaret, a knihovna se změnila ve 
skladiště brambor. Knihy zůstaly za 
nimi zarovnány…

Čtenářsko-pěvecký spolek se znovu 
probudil ze vznikem Českosloven-
ské republiky v roce 1918, kdy se čes-
ký kulturní život začal sebevědomě 
hlásit o svůj podíl na světovém kul-
turním dění…Zásluhou zemského 
inspektora hudby a žďárského rodáka 
Antonína Hromádky byla ve Žďáře 
roku 1927 otevřena hudební škola… 

Největší rozmach sboru Svatopluk 
nastal po roce 1956, zásluhou Fran-
tiška Simona, člena Smíšeného sbo-
ru českých učitelů. Nový sbormistr 
dokázal nadchnout ostatní. Ve sboru 
se sešli staří Žďáráci s novými oby-
vateli města – se zaměstnanci Žďasu. 
Nadaný dirigent vedl jejich hlasy k 
dokonalé harmonii a čistotě…


