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Konec války ve Žďáře a malé...

Akce pro členy i zájemce z řad občanů 
Žďáru. 

� Čt 7. 6. 9.00, sál DDM Horní 135/2 
Klubové setkání - aktuální info o akcích, 
úhrady pobytů v Lázních Luhačovice a 
rakouských Alpách.

� Čt 14. 6. 15.00, Bowling SAUNA – 
vedoucí M. Hrdinová.

St 20. 6. 10.00, Piláku - Den zdraví s 
pohybem a chůzí s holemi NW (hole 
zapůjčíme). 

� Ne 24. 6. 8.20, hala ČD, Poznáva-
cí zájezd na slovenské Roháče, vedoucí 
D. Krejčí.

Více na: www.civilky.cz/zo-zdar

Pá 1. 6. (12.00-17.00) Den dětí - sou-
těžní odpoledne, pohybové a deskové 
hry, kvízy.

Pá 1. - Čt 7. 6. (dopoledne) - Pasová-
ní prvňáčků na čtenáře – slavnost pro 
žáky 1. tříd žďárských ZŠ v odd. pro děti 
a mládež. Třídy obdrží knížky v rámci 
celostátního projektu „Už jsem čtenář - 
Knížka pro prvňáčka“. Probíhá pod zášti-
tou SKIP ČR. 

So 9. 6. (9.00-12.00) DEN ŽĎÁRU 
aneb Knihovna všemi smysly - pro malé 
i velké. 

Výstavy v červnu:
Co nosím v hlavě, Domky a domeč-

ky, Krokodýli - výtvarné práce žáků ze 
třídy J. Maršounové, ZŠ Palachova (odd. 
pro děti a mládež)

Z naší zahrádky, na ukázku pár vče-
liček jsem si dovolil - snímky Ladislava 
Ježe (vestibul Čechova domu)

Kontakt: icentrum@knihzdar.cz, tel: 
566 623 766.

2. 6. Ždírecký okruh (15 km) v 8.00 
aut. nádraží

 9. 6. Zaječice – Žumberk – Loučky – 
Nasavrky (14) 6.20 nádraží ČD

16. 6. Kolem Doubravníku (15) 8.15 
nádraží ČD

23. 6. Adamov - Nový hrad – Vranov 
- Kuřim (16) 6.20 nádr. ČD

30. 6. Kamenské aleje (14) 7.20 
nádraží ČD

Vycházky pro veřejnost. Náročnost: 
L – lehká, N – náročnější, ST – středně 
těžká, T – těžká. 

2. 6.; 3. 6. MUDr. O. Semerádová, 
Palachova 35 (774 430 777) 

 9. 6. MUDr. I. Chytrý, Libušina 174, 
Svratka (732 642 160)

10. 6. MUDr. K. Pařízková, Student-
ská 7 (566 690 130)

16. 6. MDDr. R. Prouzová, Radostín 
n. O. 71 (799 505 925)

17. 6. MUDr. E. Peňázová, Křenkova 
1499, NMNM (722 410 010)

23. 6. MUDr. J. Řezáčová, Tyršova 
223, V. Bíteš (607 785 326)

24. 6. MUDr. M. Hrašková, Student-
ská 4 (566 690 131)

30. 6. MUDr. R. Baliuk, ZS Křižanov 
(731 495 380)

 1. 7. MUDr. M. Havlíčková, nám. 
Republiky 63 (774 084 064).

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod.
Aktuálnost zubní LPS sledujte na www.

nnm.cz. Zubní LPS v Jihlavě na  www.
nemji.cz/zubni-pohotovost (víkendy a 
svátky 8.00–12.00, tel: 567 157 211).

zubní LPS Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka (všední dny 18.00–24.00; volné 
dny 8.00–20.00, tel: 545 538 421).

Stomatologové 
o víkendech

Klub českých turistů

Klub kardiaků

Knihovna M. J. Sychry        

(Dokončení ze str. 20)
Po válce ve věži napočítali ke stov-

ce průstřelů, byly zničeny všech-
ny ciferníky a poškozen hodinový 
stroj…

Do nesnází se, dle historika, dostal 
i hasič Josef Řetický, kterého palba 
zastihla v Nerudově ulici. Podařilo 
se mu přeběhnout do Horní a ukrýt 
se v jednom sklepě. Vzápětí ale uvi-
děl Němce, jak do sklepů vhazuje 
granáty. Měl brzy přijít na řadu… Při 
ústupu jej spatřil další Němec a začal 
po něm pálit. Hasič přece jen vyvá-
zl. Když ale vběhl do svého domku, 
našel tu skupinku spících Němců… 
Své blízké posléze šťastně objevil 
v úkrytu s ostatními sousedy…

Matka s dětmi
živým štítem

Němce na silnici k Hamrům pře-
kvapila palba ve Štánu (dnešní Žiž-
kova ulice). Odbojáři odzbrojili 
několik vojáků. Ale německý šikova-
tel stačil varovat přijíždějící dru-
hy. Ti ihned zahájili palbu na domy 
ve Štánu i v Podskálí, kde je dráždil 
vyvěšený rudý prapor. Použili pan-
céřové pěsti, a domky přilepené na 
skálu ihned vzplály. Oheň se přenesl 
i na tvrz, která vyhořela i se vzácný-
mi muzejními sbírkami. 

„V Horní ulici Němci vyhnali z domu 
občanku Eichlerovou, jejího syna Aleše 
a kamaráda Zdeňka Hlávku. Vyděše-
né lidské štíty pak po silnici „krokem“ 
následovaly obrněné transportéry a 
náklaďáky obsypané vojáky. V Zámku 
rukojmím jeden voják naznačil, ať se 
rychle ztratí,“ přibližuje historik další 
vypjatou příhodu, naštěstí s dobrým 
koncem.

Mezitím Němci, co vjížděli do 
Žďáru, spatřili hořící domy, vraky a 
mrtvá těla svých druhů. Bez váhá-
ní pálili po všem. Zastřelen tak byl 
46letý listonoš Josef Novotný, 34letý 
železničář Antonín Bláha, tovární 
mistr František Šusták, 68letá Marie 

Leopoldová, a další lidé později 
svým zraněním podlehli…

Popravu přežil jen jeden
„Největší tragédie ale měla teprve při-

jít. Oddíl esesáků procházel večer Spá-
lenou ulicí a v místě dnešní Jehly přisti-
hl obuvníka Stanislava Ondráčka, jak 
se dvěma syny táhnou německý vůz 
naložený potravinami a materiálem. 
Nalezli jej na Vápenné cestě u Klafa-
ru,“ začíná Elbl smutné vyprávění. 
Esesmani muže zadrželi. Cestou ke 
Štánu je zastavil malíř Josef Uchy-
til a snažil se vojáky přesvědčit, ať je 
pustí. Musel s nimi. Pak ještě esesáci 
zadrželi dva jugoslávské obchodní-
ky, Ivana Striniče a Dragutina Kati-
če, co pobývali v Lázničkově hostin-
ci. Zajali i 38letého strojního topiče 
Jana Kuču, co se zrovna vracel z prá-
ce. „Jeden ze zadržených se ptal, co 
s nimi chtějí udělat.  Dostal odpověď, 
že pokud u sebe nemají zbraně, budou 
brzy propuštěni,“ líčí historik. 

Jenže při prohlídce našli u malíře 

Uchytila pistoli. Paradoxně ten, kdo 
chtěl pomoci, všem přitížil. Byl ih-
ned usmrcen ranou do srdce. Roze-
zlení esesáci pak hnali skupinku na 
náměstí, kde u benzínové pumpy 
zadrželi dělníka Josefa Řetického. 
„V ten moment někdo po vojácích od 
Süssova domu vystřelil. Když Něm-
ci zjišťovali zdroj střelby, rukojmí se 
pokusili o útěk. Esesáci je pochytali a 
hned postříleli. Poté náměstí spěšně 
opustili,“ uvádí Pavel Elbl. 

…Kolem 23. hodiny se z bezvě-
domí probral Zdeněk Ondráček. 
V poslední chvíli se vrhl za betono-
vý sokl pumpy, a tak byl zasažen jen 
do ruky. Zaslechl svého umírající-
ho otce prosit o vodu. Syn se vydal 
k řece, ale kvůli nové přestřelce se 
musel ukrýt. Na Ptáčkově kopci 
Němci zajali 46letého dílovedoucí-
ho z Trojánkovy obuvnické továr-
ny Antonína Jeřábka. Našli u něho 
zbraň, a tak byl zastřelen. Ondráček 
mezitím bušil na dveře domů, ale 
marně. Vpustil jej až pan Zmeškal, 
který jej ošetřil a ukryl... 

„Ústup Němců pokračoval i v noci, 
a protože Rusové už obsadili Jihlavu, 
Němci přijížděli i od Nového Veselí… 
Lidé v úkrytech napjatě naslouchali 
neustálému hukotu motorů,“ líčí his-
torik Pavel Elbl…

A tak prozatím Žďár v noci z 9. na 
10. května roku 1945 opustíme. 

Příště…
V dalším díle se dozvíme, jak se ve 

Žďáře do sebe pustili sami Němci. 
Vojáci Wehrmachtu už o boj nestá-
li, ale esesáci si to chtěli s partyzány 
náležitě vyřídit. Při rozporu vztekle 
stříleli i do svých druhů…

A víte, že ruské kaťuše mířily na 
Zelenou horu? Mnoho nechybělo, a 
o památku jsme přišli… Bylo nutné 
asanovat město od mrtvých a nevy-
buchlé munice, luka a pole kolem 
Žďáru devastovaly tisíce válečných 
koní… A konec konců, i odveta 
žďárským kolaborantům byla drs-
ná…

Jste pamětníky konce války, či prv-
ního mírového léta ve Žďáře? Máte 
svoji příhodu? Napište nám. Kontakt 
je na předposlední straně v tiráži.

Zdroj snímků: Kniha Viléma Frend-
la: Žďár nad Sázavou ve fotografiích – 
Květen 1945.

LiDé uŽ měLi války dost. Za poslech zahraničního rozhlasu jim hrozila smrt, 
ale s přibližující se frontou zákazu nedbali. - Před přijímačem sedí rodina Jana 
Veselého z Horní ulice. 

JAK ASi cHáPE válku holčička v rozbombardovaném Špinarově domě? Panen-
ku našla…


