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Ocení Jiřího Libru 
Třetím držitelem Ceny města Žďáru 

nad Sázavou se stane PaedDr. Jiří Lib-
ra, sbormistr a dlouholetý pedagog na 
poli hudebním.

Jeho ocenění za zásluhy v oblasti kul-
tury za rok 2017 schválili před pár dny 
zastupitelé města. 

Jiří Libra proslul jako zakladatel dět-
ského pěveckého sboru Žďáráček 
(1973). Vychoval generace muzikan-
tů, a patří k pedagogům, dětmi milova-
ným. Ve svých 83 letech se stále aktiv-
ně účastní hudebního života města, 
dokonce spolupracuje na zpěvohrách 
s místními divadelníky. 

Žďáráci mohli své spoluobčany 
nominovat na ocenění do konce roku 
2017. Když po Novém roce zase-
dl Výbor pro udělování Ceny města 
Žďáru n. S., zjistil, že přišlo celkem pět 
nominací, většinou učitelů a lidí, kteří 
jsou vzorem pro ostatní svým osobním 
hrdinstvím, nebo vykonanými činy.

Město nyní hledá nejvhodnější způ-
sob předání ceny. Buď při červnovém 
Dni Žďáru, nebo na některém z kon-
certů festivalu Concentus Moraviae. 

Vůbec první držitelkou Ceny města 
Žďáru nad Sázavou za rok 2015 byla 
rychlobruslařka Martina Sáblíková 
(za reprezentaci města). Cenu za rok 
2016 obdržela Jaroslava Doležalová 
(za osobní hrdinství v době 2. sv. války, 
kdy ukrývala židovské děvčátko). Paní 
Doležalová zemřela 17. února 2018, 
měsíc po té, co jí město Žďár nad Sáza-
vou dne 18. 1. 2018 udělilo čestné 
občanství. -lko-

Také jste si všimli, jak pěkně vypa-
dá nedávno opravený hotel Veliš? 
Před pár měsíci dostal přesně tako-
vou fasádu jako v roce 1906. 

Právě před 112 lety nechal tehdej-
ší starosta Žďáru Otakar František 
Veliš přestavět měšťanský dům na 
honosný hotel. Fasáda ve zdobném 
secesním stylu byla vytvořena dle 
návrhu akademického sochaře Vilí-
ma Amorta. Změnila budovu v nej-
krásnější dominantu náměstí. 

Žďár ale může mluvit o velkém 
štěstí. Totiž že hotel Veliš nepadl k 

zemi při rozsáhlém bourání náměstí 
v 70 letech 20. století.

Při nedávné rekonstrukci objektu 
se totiž našly gotické prvky z polo-
viny 14. století, a v tzv. Masarykově 
pokoji zednický mistr zcela náhodou 
objevil renesanční klenby zdobené 
freskami. Byly ukryté pod pozdější 
barokní úpravou. 

Zajímavé je, že právě v tomto poko-
ji přespával rád Velišův přítel T. G. 
Masaryk. Kdyby jen tušil, co má nad 
hlavou…

Nyní se v místnosti činí restauráto-

ři. 
Průběh rekonstrukce této chráně-

né památky a záznam objevů si lze 
prohlédnout na webu: www.reziden-
cevelis.cz/blog.

Dnešní majitelé dům opravují přes-
ně podle historických dokumentů.

Veliši můžeme dát svůj hlas v sou-
těži o Cenu Kraje Vysočina za kul-
turní počin roku 2017, která právě 
běží. Hlasovací formulář najdeme na 
http://extranet.kr-vysocina.cz/zla-
ta-jerabina/. -lko-

Tak To je NĚCo! V opravovaném hotelu Veliš byly nalezeny gotické části z doby karla IV. i renesanční klenby zdobené 
freskami. Nyní se tu činí restaurátoři. Foto: Lenka Kopčáková

Hotel Veliš ukrýval gotické
prvky a renesanční fresky

 Foto: archiv ZUŠ Fr. Drdly


