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Minikruhovka
bude bezpečnější

Letos má začít stavba malé okruž-
ní křižovatky Wonkova-Studentská- 
Vysocká. Nahradí nepřehlednou křižo-
vatku pod vysočanským kopcem. 

Právě v tomto místě, jak si mnozí lidé 
z Vysočan vzpomenou, bývala ještě 
počátkem 70. let zastávka MHD, a lidé 
až sem museli pěšky. 

Součástí vyprojektované miniokruž-
ní křižovatky je i rozšířené místo k 
přecházení a chodník. Stavbu schvá-
lila dopravní policie, a souhlasí i Kraj 
Vysočina, coby vlastník silnic na Won-
kově a Vysocké ul. 

„Pro letošek ale postavená kruhovka 
nebude mít ještě pevný střed. Ve zkušeb-
ním provoze ve formě vodorovného zna-
čení křižovatky se má ukázat, jak budou 
vyhovovat její vlečné křivky,“ informuje 
starosta Zdeněk Navrátil. 

Vlečné křivky či plochy jsou 
důležitým parametrem při průjez-
du směrovým obloukem křižovat-
ky. Zatímco přední kola vozidla jsou  
vedena v linii, kterou řidič udává volan-
tem, zadní kola se pohybují v závislosti 
na délce vozu a způsobu jízdy. Průběh 
pohybu vede ke vzniku charakteristic-
kého srpovitého rozšíření plochy, pře-
krývané vozidlem při průjezdu oblou-
kem. A to je vlečná křivka či plocha…

„Je tak možné, že střed křižovatky se 
dle potřeb posune,“ nevylučuje starosta. 
Na rok 2019 Kraj plánuje rekonstruk-
ce povrchů komunikací na Wonkově a 
Vysocké, a kruhovku dokončí v rámci 
celkové stavby. Zkušební porovoz vy-
jde město na 734 tis. Kč. Právě chystá 
soutěž na dodavatele stavby.  -lko-

Na Zelenohorském kopci 
jako by se v úterý 8. května
vrátil čas o tři sta let. Stoupalo
po něm krojované procesí…
� Lenka Kopčáková

V den státního svátku k ukonče-
ní 2. sv. války (8. 5.) se ke chrámu 
zasvěcenému sv. Janu Nepomuc-
kému vydalo procesí krojovaných 
poutníků. Vyšlo od zámecké  bazili-
ky, ubíralo se po hrázi Konventského 
rybníka, aby vystoupalo cestičkami 
k vrcholu Zelené hory. 

Poutníci pěli prosebné písně, a 
přidávali se věřící zblízka i daleka. 
Chrám ve výsledku zaplnilo přes 
tisíc lidí do posledního místečka. 

Lidovou krojovou pouť k patro-
nu země, sv. Janu Nepomuckému, 
uspořádaly k letošnímu stému výro-
čí republiky společnost Putování za 
Santinim a Farnost Žďár 2. Vedle 
žďárských krojů bylo vidět tradiční 
oděvy i z dalších míst Horácka, zau-
jaly bohaté kroje z jižní Moravy a 
kroje z východních Čech. Většinou 
šlo o folklorní soubory, ale výjim-
kou nebyly ani celé tradičně ustro-

jené rodiny. Historie pouti ke svaté-
mu Janu Nepomuckému. ve Žďáře 
je bezmála 300letá a pouťová zdejší 
procesí bývala vždy výpravná. Kos-
tel na Zelené hoře je totiž symbolem 
slavné minulosti kraje. Po mši svaté 
vypukla v areálu folklórní veselice za 
doprovodu lidových kapel (sledujte 
naši fotogalerii na netu). 

Žďár má za sebou i Tradiční žďár-
skou pouť u zimního stadionu, která 
přinesla spoustu světských radová-
nek, se všemi těmi kolotoči, adrena-
linovými atrakcemi či stánky. 

 -lko-  

Ve sVatoJánském procesí na Zelenou horu šly letos nejméně dvě stovky krojovaných zblízka i daleka. Přilákal je 
návrat slavné tradice.  Foto: Lenka Kopčáková

Na Zelenou horu stoupalo procesí

� Přílohu  Zaměstnání, a v ní Mer-
kur pro podnikatele a příběh prvore-
publikového živnostníka  str. 9 - 14

�Přílohu Tipy na léto s nápady na 
výlety str. 15 – 19

� Naše fotogalerie na:
 www.jihlavske-listy.cz/ZN 

Dnes přinášíme:
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Také obdivujete kopretiny, zvonky 
či smolničky na některých místech 
Žďáru? Není to náhoda. Radnice se 
rozhodla zachovávat květné louč-
ky. O luční květy jsme totiž pomocí 
dnešních sekaček málem přišli. Naši 
předci vysíkali louky, až když luční 
porost vzrostl, a na louce také usu-
šili seno. Tak se květiny stačily vyse-
menit. To samé se nyní děje v květ-
ných loučkách. Rostliny se nechávají 
dorůst, s cílem podpořit biodiverzi-
tu, čili biologickou rozmanitost. 

„Tato péče-nepéče o vybrané trávníky 
ve městě slouží k zajištění dostatku ča-
su pro dozrání semen žádoucích druhů 
bylin a poskytnutí času a prostoru pro 
zdárné dokončení vývoje hmyzu. Vyš-

ší porost také přispívá k udržení vlá-
hy v půdě,“ vysvětluje k zajímavému 
počinu Eva Křesťanová, mající na 
starost veřejnou zeleň Žďáru n. S.

Květné loučky nyní najdeme ve čty-
řech žďárských lokalitách, a označují 
je cedule. Procházku za lučními kvě-
ty si tedy můžeme udělat k budově 
CHKO, kde najdeme hned dvě plo-
chy v křížení ulic Brněnská a Novo-
městská, květná loučka je i v parku „U 
Ivana“ v ulici Sadová, či kolem Dolní-
ho hřbitova v ulici Santiniho. A ještě 
jedno neoficiální místo je, kde kolem-
jdoucí už po léta obdivují stále vzác-
nější luční květy. Přirozeně rostou na 
pravém břehu ulice Kopečná, směrem 
ke křižovatce.  -lko-

Město nově chrání své květné loučky

Zaznamenali jste už novou 
dopravní značku v ulici Dolní? 
Vznikl zde cyklochodník, loň-
ská novinka v Česku.
� Lenka Kopčáková 

Zejména při letním navýšení pohy-
bu cyklistů se projevují nedostatky v 
nemotorové dopravě Žďáru. Cyklis-
té postrádají k bezpečnému přesunu 

na vybudované cyklotrasy propojo-
vací úseky hlavně ze sídlišť.

Pokud chtějí nyní rodiče s dětmi, 
nebo i senioři, vyjet si za město na 
kolech, musí v některých úsecích spo-
léhat na toleranci policie, zda nad jejich 
jízdou po chodníku přimhouří oči. 

Žďár tedy, jako vůbec první město 
na Vysočině, zavádí cyklochodníky. 
Ty jsou v Česku od loňska novin-
kou. 

První vlaštovkou se nedávno stal 
chodník na Dolní ulici. A kde to 
umožní šíře chodníku, město chce 
s jejich převáděním do režimu „cyk-
listům vjezd povolen“ pokračovat.

Dobrý počin, ale k vyřešení situa-
ce nestačí. Žďár potřebuje nové cyk-
lostezky, či alespoň cyklopruhy, jako 
má např. Jihlava. Radnice nyní chys-
tá pasport komunikací. Z této evi-
dence získá přehled, kde lze situaci 

změnit…
„Očekáváme, zda se občané s novin-

ku cyklochodníku ztotožní. Následně 
bychom rádi síť chodníků s povoleným 
vjezdem cyklistů posílili,“ informuje 
starosta Zdeněk Navrátil. V prvním 
měsíci po zavedení prý nezazname-
nal žádnou stížnost. Vždy půjde o 
chodník s dostatečnou šířkou, kde 
se vedle sebe chodci a cyklisté bez-
pečně vejdou. 

Žďárský cyklochodník je první v kraji

Problematice žďárské cyklodopra-
vy se již roky věnuje Miloslav Slá-
ma, bývalý předseda komise rozvo-
je města. Od samého počátku stál u 
vzniku návrhu studie pro rozvoj cyk-
lostezek a nemotorové dopravy Žďá-
ru. Odpovídá na otázky ŽN.

Co by, podle vás, žďárské cyklo-
dopravě hlavně pomohlo, a může 
nám být nějaké město inspirací 
dobré praxe v nemotorové dopra-
vě? 

Žďár je město se svým vlastním 

charakterem, a vlastními problémy i 
výhodami. Proto na něj nejde beze 
zbytku aplikovat zkušenosti jiného 
města, a tak inspiraci musíme hle-
dat u mnoha měst. Žďáru pomůže, 
když bude mít koncepci dopravy 
zpracovanou v novém a moderním 
dopravním generelu, a z něj vychá-
zející koncepci rozvoje nemotorové 
dopravy. Potom je možné plánovat 
systémové koncepční projekty pro 
cyklodopravu.

Čím by, podle vás, bylo dobré ve 

Žďáře začít, a jaké nejakutnější 
problémy cyklistů by to vyřešilo? 

Po Žďáře jezdí různí cyklisté. Jsou 
mezi nimi sportovci, rekreační cyk-
listé, turisté, a také lidé, kteří kolo 
vyžívají jako dopravní prostředek 
pro cesty do zaměstnání, do obcho-
du a třeba na úřady. 

Někteří se vyhýbají místům, kde by 

se potkávali s auty. To se dá, zvlášť u 
rodičů s dětmi, pochopit. Můžeme 
pro ně třeba na vhodných místech 
udělat přejezdy pro cyklisty, aby 
nemuseli používat přechody pro 
chodce. Cyklista je ale rovnopráv-
ným účastníkem provozu, se všemi 
právy a povinnostmi. Tak nemusí 
nutně hledat alternativní trasy. Proto 
se musíme my všichni v autech, i my 
na kolech učit vzájemnému respek-
tu a ohleduplnosti. Cyklisté, řidiči i 
chodci. 

A ještě bych chtěl říct jednu svo-
ji zkušenost řidičům v kolonách aut 
napříč Žďárem: Když jedu na kole v 
dopravní špičce, tak do cíle dojedu o 
poznání dříve než autem. -lko-

Vzájemný respekt řidičů, cyklistů i chodců

Primář novoměstské ortopedie 
Jaroslav Pilný získal Chlumského 
cenu za knihu Chirurgie ruky, která 
byla zvolena nejlepší knihou roku 
2017 v oboru.

Česká společnost pro ortopedii a 
traumatologii pohybového ústro-
jí udílí ceny každoročně autorům 
nejlepší monografie, vydané v ČR. 
J. Pilný má ocenění už za svůj třetí 
titul, což se doposud nikomu v his-
torii nepodařilo.

Publikace Chirurgie ruky, je dru-
hým a rozšířeným vydáním téže 
knihy z roku 2011, kdy patřila k 
nejprodávanějším odborným titu-
lům v Česku. 

„Tehdy jsme si s kolegou Romanem 
Slodičkou řekli, že nám taková kni-
ha chybí a že bychom něco mohli na-
psat. Podobná publikace byla vydá-
na naposledy v roce 1982, a ta byla 
věnovaná spíše vrozeným vadám a 

byla určena pro plastické chirurgy,“ 
ohlíží se traumatolog. Autoři tedy 
oslovili i specialisty, kteří jsou ve 
svých oborech špičkou, a knihu 
dali dohromady. „Tehdy to trvalo 
asi rok,“ vzpomíná Jaroslav Pilný 
na první vydání. To druhé, rozšíře-
né, vydalo nakladatelství Grada v 
loňském roce. „To už bylo mnohem 
snazší, doplnění knihy trvalo asi půl 
roku,“ dodává lékař. Zajímavostí 
je i to, že knihu Chirurgie ruky–2 
pokřtila rychlobruslařka Martina 
Sáblíková. -lko-

Jaroslav
Pilný

Chlumského cena pro ortopeda

Miloslav
Sláma

KVěTNé loučky ve Žďáře vrací už málem ztracenou krásu.
 Foto:Lenka Kopčáková 
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DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ A OKEN

MICHAL NESVADBA
14.00 hod. VYSTOUPENÍ

TĚŽKEJ POKONDR
 KONCERT15.30 hod.

- prohlídky výrobních prostor firmy
- skákací hrady
- malování na obličej
- ukázka hasičské techniky
- soutěž o 5x LEGO

V rámci dne budete mít také možnost ucházet se v našem mobilním náborovém centru o práci. 
Pokud chcete pracovat ve společnosti s oceněním Zaměstnavatel regionu Kraje Vysočina 2018, 
přijďte za námi v neděli 17. června odpoledne od 13.00 do 17.00.

Možnost parkování  
přímo u vstupu do areálu PKS  
- z ul. Jamská (průmyslová zóna) 

www.pksokna.cz

VSTUPNÉ ZDARMA
ATRAKCE ZDARMA

17. 6. 2018 
13.00 - 17.00

AREÁL SKUPINY FIREM PKS 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
VSTUP Z ULICE JAMSKÁ!

NA MÍSTĚ SOUTĚŽ 

O 5x LEGO

13.00 - 17.00 hod.

z04-skloE

Stavby v sídlištích
Město zainvestuje další uli-

ce v obytném souboru Klafar III. 
Výstavba technické infrastruktury 
ulic K Milířům a Barvířská má dle 
projektu stát přes 61 mil. Kč. Vítěz-
ná � rma ze soutěže města vybuduje 
vodovod, kanalizaci, rozvody energií, 
osvětlení ulic, chodníky a komunika-
ce, a také veřejnou zeleň v nových 
ulicích.

Před zahájením je i II. etapa rekon-
strukce komunikací na Vodojemu. 
Na řadě je ulice Alšova. Čeká ji cel-
ková oprava povrchů a technické 
infrastruktury. Projekt počítá s nákla-
dy 6,5 mil. Kč.  -lko-

Opraví křižovatku 
u hřbitova

Započne rekonstrukce křižovatky 
Novoměstská x Neumannova, kte-
rá je nyní kolizním místem. Rad-
nici se podařilo doladit smlouvu s 
Krajem Vysočina o převodu komu-
nikace Novoměstská (dříve silnice 
1. třídy) pod město. Nabídlo za ni 
silniční úsek obchvatu mezi ulice-
mi Jamská a Brněnská. „Jinými slo-
vy, vyměnili jsme si silnice a vyřešili 
majetkové poměry v jejich okolí,“ říká 
starosta Zdeněk Navrátil.  

Cílem stavby je posílení průjezd-
nosti této křižovatky, včetně vyřeše-
ní bezbariérových přechodů a nava-
zující infrastruktury.

Akce má stát 4,5 mil. Kč, a město 
chystá soutěž na dodavatele. Pro-
tože jde o jednu z klíčových křižo-
vatek ve Žďáře, bude požadovat co 
nejkratší realizaci. „Stavební � rmu 
chceme i zavázat k zajištění co největ-
ší průjezdnosti během stavby. Uklid-
ňuje mě, že se tato křižovatka dá objet 
po novém obchvatu,“ říká Navrátil. 
Hotovo by mělo být do konce srp-
na. Největší přidanou hodnotou 
křižovatky budou odbočovací pru-
hy z Neumannovy směrem do měs-
ta, a ve směru od města na Nové 
Město odbočovací pruh doleva, do 
Neumannovy ulice. Zrychlí provoz 
průběžného pruhu na Nové Město. 

V rámci křižovatky bude vybudo-
ván i dlouhodobě žádaný přechod 
pro chodce naproti hřbitovu. „Ten 
nám chybí hlavně při � ekventovaných 
dnech, jako jsou dušičky,“ uvádí sta-
rosta.  -lko-
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Víte, že naše město má druhý 
nejpřívětivější úřad v Česku, 
a zcela nejlepší úřad v Kraji 
Vysočina? Vyplývá to z výsled-
ků soutěže Ministerstva 
vnitra ČR.
� Lenka Kopčáková

Zástupci Žďáru před pár dny pře-
vzali v Praze cenu za 2. místo v sou-
těži Přívětivý úřad. Motivační sou-
těže v kategorii obcí s rozšířenou 
působností (ORP) se letos konala 
už potřetí. Žďáru bylo konkurencí 
na 150 úřadů z obcí ORP a 22 měst-
ských částí Prahy. 

Oceněna byla vždy trojice nejpří-
větivějších úřadů v rámci ČR, a pak 
v každém kraji. Trofejemi pro vítě-
ze byla skleněná úřednická razítka a 
tradiční samolepky stvrzující přívěti-
vost úřadu. Vítězem ČR je Magistrát 
města Liberce, hned za ním je Měst-
ský úřad Žďár nad Sázavou. Třetí 
místo patří Magistrátu města Pros-
tějov. 

Největší úspěch Žďár sklidil v regi-
onální části. Zlatou příčku za nej-
lepší úřad v Kraji Vysočina obhájil 
již třetím rokem. Druhé místo patří 
Třebíči a třetí radnici z Havlíčkova 
Brodu.

Soutěž mapuje stav přívětivosti a 

otevřenosti obecních a městských 
úřadů vůči občanům a jejich potře-
bám, s cílem ocenit snahu o zvyšová-
ní kvality služeb. Velký důraz soutěž 
klade i na elektronizaci a moderniza-
ci úřadů.

Hodnotící dotazník s 52 otázka-

mi zasahoval do pěti kategorií práce 
úřadu: dostupnost pro občany, trans-
parentnost, komunikace, participace 
a další aktivity… Soutěž opět prová-
zí publikace nových příkladů dobré 
praxe. Vůbec první ročník soutěže se 
konal v roce 2016. 

Žďárský MěÚ již potřetí vyhrál regionální soutěž Přívětivý úřad (zástupci Žďáru prostřed). Druhý byl MěÚ Třebíč a tře-
tí MěÚ Havlíčkův Brod (vlevo). Foto: archiv

Zlato a stříbro pro žďárský úřad

Ze žďárského úspěchu se spolu s úředníky radu-
je i tajemník MěÚ Jan Havlík. Odpovídá na otázky 
ŽN. 

Čím žďárský úřad v soutěži nejvíce zabodoval?
Hodnoceno bylo celkem 51 kritérií, a ten, kdo 

chce uspět, musí být úspěšný ve všech. Proto jsem 
přesvědčen, že k úspěchu je nezbytná dlouhodo-
bá kvalitní práce celého úřadu, který tvoří jeho 
zaměstnanci. 

Za úspěch to jistě považují i zastupitelé, kteří v 
uplynulých 10 letech důvěřovali rozvoji a vizi úřa-
du a podíleli se na vytvoření podmínek a atmosfé-
ry pro jeho naplňování.

 
Nacházíte ještě rezervy, na nichž chcete zapra-

covat?

Rezervy jsou všude tam, kde je vůle a chuť hledat. 
Ta nejvíce závisí na motivaci a odhodlání zaměst-
nanců, kteří je vždycky znají nejlépe. V poslední 
době se snažíme a chceme posílit on-line rezerva-
ce, která úřadu pomáhá v lepší organizaci práce a 
klientům šetří čas, a někdy i nervy při čekání. 

Inspirujete se publikací vydanou k výsledkům 
soutěže?

Dobré praxe jiných úřadů sledujeme kontinuál-
ně, a sborník Přívětivého úřadu si s vedoucími vž-
dy probereme a diskutujeme možnou realizaci. V 
poslední době však často narážím na možnosti roz-
počtové položky věcných výdajů místní správy, kte-
rá i přes rostoucí počet zaměstnanců byla snížena o 
20 %. -lko-

Havlík: Rezervy jsou tam, kde je vůle hledat Zeleň pro Stržanov
a opravy Vysočan

Do konce léta má být hotová revitalizace zele-
ně ve Stržanově. Je komplexním řešením úpra-
vy návsi, obnovy zeleně a vodních biotopů, na 
což město získalo dotaci 1,9 mil. Kč.

Akci v objemu něco přes 3 mil. Kč provádí od 
loňského listopadu sdružení firem 3 D zahrady 
+ EKOGREEN. 

Již od března běží ve starší části Vysočan 
rekonstrukce ulic V Lískách a na Úvoze, jejímž 
hlavním investorem je Svazek vodovodů a kana-
lizací Žďársko. V obou ulicích jde o velký zásah, 
takže město zainvestuje nové povrchy sumou 
do 10 mil. Kč. Stavbu provede sdružení firem 
Gremis a PORR. Celková akce (od 1. 3. ) musí 
skončit za 275 kalendářních dní.  -lko-

Hudba provází člověka od 
nepaměti, a pokud se síla lid-
ského hlasu znásobí, ozvláštní 
toto spojení výjimečné chvíle… 

Sborový zpěv má ve Žďáře dlou-
hou tradici, v případě pěveckého 
sboru Svatopluk bezmála dvousetle-
tou. V názvu připomíná významného 
panovníka Velkomoravské říše.

Nejen pro pěvce Svatopluku, ale i 
posluchače byly zážitkem vánoční 
koncerty v závěru loňského roku, kdy 
PS doprovázeli členové smyčcového 
kvarteta orchestru Janáčkova diva-
dla v Brně. Obě tělesa svým profesi-
onálním výkonem dala plně vyznít 
duchovní skladbě Antonia Vivaldiho 
„Gloria in excelsis deo“. Šňůra vánoč-
ních koncertů vrcholila letos v lednu, 
v kostele v Lomnici u Tišnova. 

„Po krátkém odpočinku jsme my, čle-
nové sboru, i dirigent Zdeněk kužela 
opět ,spřádali’ plány na novou koncert-
ní sezonu,“ ohlíží se členka Svatoplu-
ku Jitka Nováková. 

Sbor po více než třech měsících 
pilného zkoušení odjel v květnu do 

nahrávacího studia, kde zúročil úsi-
lí všech třiceti členů Svatopluku o co 
nejlepší pěvecký výsledek. Celkové 
vyznění mohou příznivci Svatoplu-
ku posoudit při podzimním křtu CD, 
na němž najdeme kolekci sakrálních i 
lidových písní, a také skladby součas-
ných autorů. 

V květnu se Svatopluk také účastnil 
tradiční přehlídky pěveckých sborů 
v Jihlavě. Představil průřez svojí tvor-
bou posledních let. 

Jubilující Svatopluk samozřejmě 
nemůže chybět při červnových osla-

vách města. První koncert zazní v 
sobotu 9. června při odpoledním pro-
gramu na náměstí Republiky. O den 
později, 10. června, ovládnou tóny 
hudby a hlasy zpěváků sál Domu kul-
tury.

A to hned při dvou výročích. 
Dětský pěvecký sbor Žďáráček osla-

ví 45 let od svého založení, a jeho 
starší bratr Svatopluk už neuvěřitel-
ných 170 let.

„svými vlastními skladbami a společ-
ným závěrem, za doprovodu smyčcové-
ho kvarteta orchestru Janáčkova diva-

dla v Brně, završíme několikaměsíční 
trénink, spojený s dopilováváním písní 
do nejmenších detailů,“ naznačuje Jitka 
Nováková.

No a nová sborová sezóna se opět 
rozeběhne po prázdninové pauze.

„V říjnu přivítáme spřátelený pěvecký 
sbor Cantus z Bratislavy. Oplácíme mu 
tak návštěvu našeho sboru v červenci 
minulého roku,“ říká naše průvodkyně 
sborem. 

Zvučné hlasy zpěváků obou sbo-
rů rozezní Městské divadlo 28. října, 
kdy si budeme připomínat 100. výro-
čí založení naší republiky. „Tou dobou 
už se také budeme připravovat na další 
adventní koncerty,“ říká Nováková… 
Členy PS Svatopluk spojuje nejen 
hudba a zpěv, ale i chuť překonávat 
své hranice.

„Díky starším i novodobým kompo-
zicím si tak můžeme vychutnávat spo-
lečné souznění hlasů, i krásu sborového 
zpěvu, což nás všechny naplňuje příjem-
nými pocity,“ dodává zpěvačka.

Pokud někdo z nás našel inspiraci a 
chuť věnovat se tomuto kultivované-
mu koníčku, PS Svatopluk jej rád při-
vítá ve svých řadách. 

sVaTOPluk v nahrávacím studiu. sbor chystá jubilejní CD.
 Foto: archiv sboru

Lidé ze Svatopluku: Hudba nás pojí
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• k pronájmu výrobní halu:
s celkovou plochou 1 272,4 m2..

Jde o samostatný objekt v areálu druž-
stva o celkové ploše 1 272,4 m2, ke kte-
rému přiléhají zpevněné plochy o vý-
měře 488,3 m2 a nezpevněné plochy o 
výměře 203,8 m2. V objektu se nachází 
jedna provozní hala o ploše 627,7 m2, 
několik dalších menších nebytových 
prostor (skladů) o celkové ploše 394,3 
m2, kanceláře o ploše 52,28 m2 a sociál-
ní zázemí o ploše 198 m2. 

Přístup do provozní haly je buď vraty 
v přední části, nebo přes nájezdovou 
rampu v zadní části budovy. Budova 
je zásobována vodou z vodovodního 
řádu, teplem z vlastní kotelny v areálu 

družstva a elektrickou energií z vlast-
ní trafostanice v areálu družstva, což se 
příznivě promítá do ceny tepla a elek-
trické energie.
• k prodeji byt 3+1 

na ulici Okružní ve Žďáře nad Sáza-
vou 3. Jedná se o byt v 2. NP o celkové 
ploše 68,2 m2 (byt 55,4 m2 a sklep 12,8 
m2). 

Cena činí 1 950 000,- Kč vč. provize.

Bližší informace získáte telefonic-
ky na čísle 566 651 911, prostřed-
nictvím e-mailové pošty na adrese 
info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva 
na adrese Brněnská 1146/30, Žďár nad 
Sázavou.

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou nabízí

Základní informace o ochraně osobních údajů 
pro společenství vlastníků a bytová družstva 

„General Data Protection Regulation“, 
dále jen GDPR, je nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (dále jen 
Obecnému nařízení). Bylo přijato jako 
reakce na rozsáhlé zpracování osobních 
údajů prostřednictvím nových tech-
nologií (internet). Nabývá účinnos-
ti 25.5.2018 a je přímo aplikovatelné 
v ČR.

Má přednost před zákonem 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, a fakticky jej novelizuje s tím, 
že je již připravován nový vnitrostát-
ní zákon, a to zákon o zpracovávání 
osobních údajů, který bude provádě-
cím předpisem ve vztahu k uvedenému 
Obecnému nařízení.

Co GDPR mění:
•Rozšíření práv subjektů údajů 
•Rozšíření povinnosti správců údajů
- vůči subjektům údajů – více mož-

ností obracet se na správce
- vůči Úřadu pro ochranu osobních 

údajů (ÚOOÚ) – hlásit případné úniky 
osobních údajů

•Nové požadavky na souhlas se zpra-
cováním osobních údajů – dosavadní 
souhlasy nemusí vyhovovat

•Nové instituty – pověřenec, posuzo-
vání vlivu, právo na přenositelnost, po-
stupy při porušení ochrany

•Vysoké sankce – dříve 10 mil. Kč 
dnes 20 mil. EUR nebo 4% z celkového 
ročního obratu společnosti

•Konec registrace a ohlašovací povin-
nosti u ÚOOÚ – větší míra zodpověd-
nosti správců a zpracovatelů osobních 
údajů.

Co GDPR nemění:
•Povinnost chránit osobní údaje fy-

zických osob
•Rozsah dat, které můžeme zpracová-

vat
Důvodem proč se musí ochranou 

osobních údajů zabývat také bytová 
družstva a společenství vlastníků (dá-
le jen BD a SV), je skutečnost, že coby 
správce, resp. zpracovatel, zpracovávají 
osobní údaje o členech BD, nájemcích 
družstevních bytů či nebytových pro-
storů, resp. o jejich podnájemcích, čle-
nech SV, resp. vlastnících jednotek, ná-
jemnících a dalších fyzických osobách, 
užívajících jednotky, zaměstnancích, a 
to i těch, kteří vykonávající práce na zá-
kladě dohod o provedení práce či pra-
covní činnosti, funkcionářích statutár-
ních, kontrolních a jiných orgánů BD 
či SV, ale i o kontaktních osobách svých 
dodavatelů prací či služeb. BD a SV mu-
sí zajistit ochranu dat těchto subjektů 
údajů.

Jaké jsou základní pojmy týkající se 
ochrany osobních údajů?

Osobní údaj – jakákoliv informace 
o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (subjektu údajů). Může 
mít písemnou nebo i jinou formu (např. 
elektronickou, fotografie, video záznam 
apod.). V obecné rovině se jedná např. 
o jméno, adresa, datum narození, rodné 
číslo,  e-mail, telefonní číslo, osobní stav, 
občanství, fotografie, IP adresa, údaje o 
platbách, spotřebě jednotlivých médií, 
náměrech bytových měřidel, počtu čle-
nů domácnosti, pohybu osob, o dluzích 
vůči BD či SV a o citlivé údaje (údaje 
o trestních deliktech nebo pravomoc-
ném odsouzení, údaje o náboženském 

vyznání, o sexuální orientaci, o účasti 
v odborech) apod.

Zpracování – jakákoliv operace 
s osobními údaji tj. např. získání, zazna-
menání, uspořádání, strukturování, ulo-
žení, přizpůsobení, pozměnění, vyhle-
dání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění 
přenosem, šíření, zkombinování, ome-
zení, výmaz, zničení apod.

Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž 
osobní údaje jsou zpracovávány např. 
člen, zaměstnanec či funkcionář BD ne-
bo SV, kontaktní osoby dodavatelů pra-
cí a služeb apod.

Správce osobních údajů – ten, kdo 
určuje účel a prostředky zpracování 
(rozhoduje, jaké údaje zpracovává, proč 
a jakým způsobem). Jsou to např. BD a 
SV ve vztahu ke svým členům, funkci-
onářům nebo zaměstnancům, včetně 
zaměstnanců, se kterými je uzavřena 
dohoda o provedení práce či dohoda o 
pracovní činnosti (tzv.„dohodáři“), tj. 
fyzickým osobám, k nimž mají přímou 
vazbu.

Zpracovatel osobních údajů – zpra-
covává osobní údaje pro správce 
(správce jej pověřil, aby jeho jménem 
osobní údaje subjektů zpracovával), 
např. BD ve vztahu k jiným bytovým 
družstvům a ke společenstvím vlastní-
ků, pro které vykonává správu domu a 
pozemku včetně zpracovávání osobních 
údajů např. při vedení seznamu členů, 
při organizačně právních a technických 
činnostech spojených s výkonem sprá-
vy, a to na základě zmocnění těchto sub-
jektů (smlouvy o správě, resp. smlouvě 
o zpracovávání osobních údajů). Jsou 
to ale i dodavatelé ve vztahu k BD nebo 
SV (účetní a právní firmy, rozúčtovatelé 
služeb, dodavatelé prací a služeb např. 
zhotovitelé díla, dodavatelé software 
apod.). 

Jaké jsou hlavní povinnosti BD a 
SV?

a) Chránit osobní údaje a prokázat 
dodržování svých povinností. K za-
jištění této povinnosti je třeba rozhod-
nout uvnitř BD, resp. SV, kdo má právo 
přístupu k jakým údajům, stanovit od-
povědnost za ochranu osobních údajů 
jednotlivým členům orgánů BD, resp. 
SV, ale i pověřeným zaměstnancům, 
proškolit členy orgánů BD, resp. SV, a 
jejich zaměstnance, o povinnostech při 
zpracovávání osobních údajů, zejm. při 
jejich ochraně proti odcizení, ztrátě, 
zneužití, zničení či jiném neoprávně-
ném nakládání s nimi. Z hlediska kan-
celáří či spisoven je třeba chránit data 
proti přístupu neoprávněných osob 
k osobním údajům, zabezpečit osobní 
údaje ukládáním listin do uzamykatel-
ných skříní či uzamykatelných spisoven, 
neponechávat listiny s osobními údaji 
volně tak, aby k nim měly přístup ne-
povolané osoby, nezveřejňovat žádné 
osobní údaje na nástěnkách či vývěs-
kách v sídle BD či v domě (např. jména 
dlužníků a výši jejich dluhu, výši spotře-
by dodávaných médií do jednotlivých 
bytů a výsledek vyúčtování, ani žádné 
jmenné seznamy v souvislosti s rozdě-
lením úklidu v domě, nýbrž použít čísla 
bytů) apod.

Při využívání IT systémů je třeba 
prověřit jejich bezpečnost, jakož i bez-
pečnost případných přenosů dat (např. 
šifrováním dat). Toto by měl zajistit 

správce, resp. osoba, která je ve smluv-
ním vztahu s poskytovatelem SW.

Ve smlouvách mezi správcem a 
zpracovatelem osobních údajů je 
třeba řešit přenos pravomocí a odpo-
vědností při zpracování osobních údajů 
včetně možnosti jejich dalšího předá-
ní jiným zpracovatelům za účelem plně-
ní některých činností spojených se sprá-
vou domu a pozemku (např. předání 
jmen či čísla bytu, resp. jednotky, a kon-
taktů na jednotlivé uživatele bytů, resp. 
jednotek, při provádění oprav v domě 
nebo provedení revize plynových spo-
třebičů, předání jména, čísla bytu a jeho 
plochy místností a variabilního symbo-
lu za účelem provedení odečtu náměrů 
tepla a následného rozúčtování nákla-
dů, jména a data narození za účelem 
lustrace exekutorů v modulu Exekutor, 
veškerých osobních údajů členské da-
tabáze dodavateli SW k provedení zá-
lohování apod.). K ochraně osobních 
údajů, zejm. i k povinnosti mlčenlivosti 
o získaných osobních údajích, je třeba 
zavázat každého dodavatele ve smlou-
vě o dílo nebo v samostatné listině, a to 
ještě před samotným předáním osob-
ních údajů.

b) Poskytovat informace subjek-
tům údajů a umožňovat výkon jejich 
práv např. právo na přístup k osobním 
údajům, ale výhradně ke svým osobním 
údajům (nikoliv k údajům ostatních), 
vyjma zákonných práv, např. právo na 
sdělení jména a bydliště osoby užívají-
cí konkrétní byt, resp. jednotku. Bude 
třeba individuálně posuzovat jednotlivé 
požadavky.

c) Hlásit únik nebo porušování 
ochrany dat jak ÚOOÚ – oznámením 
závažného úniku dat či porušení ochra-
ny dat se nelze sice vyhnout případné-
mu napomenutí či pokutě, ale může to 
mít vliv např. na výši pokuty, tak i sub-
jektu údajů, pokud by u této osoby 
mohlo dojít významné újmě. 

Jaká jsou práva subjektů údajů
a) Právo dostat informace o zpra-

covávání osobních údajů – bude řešit 
správce formou obecného oznámení 
(např. na webových stránkách, na ná-
stěnce v domě, jako součást předpisu 
záloh apod.),

b) Právo na přístup k osobním úda-
jům – získat potvrzení o rozsahu ve-
dených osobních údajů a přístup ke 
zpracovávaným údajům (vyřízení po-

žadavku by mělo být provedeno do 30 
dnů); budou stanoveny i poplatky při 
opakovaném podání žádosti o potvrze-
ní, 

c) Právo na opravu – jsou-li údaje ne-
správné,

d) Právo na omezení zpracování a 
na informace o příjemcích osobních 
dat – na základě informace o tom, ko-
mu jsou data poskytována dál, může 
požadovat omezení v poskytování dat,

e) Právo být zapomenut a právo na 
výmaz veškerých údajů včetně případ-
ných záloh dat, 

f) Právo na výmaz – pokud pominul 
účel jejich evidence nebo pokud byl od-
volán souhlas s jejich vedením (vše pod 
písm. d), e), f) - není-li to v rozporu 
s povinností správce, resp. zpracovatele, 
stanovenou zákonem či jiným právním 
předpisem, smlouvou, oprávněným zá-
jmem správce či jiným titulem ke zpra-
cování osobních údajů,

g) Právo na přenositelnost údajů – 
přichází v úvahu např. při přechodu do-
mu k jinému správci,

h) Právo vznést námitku, podat 
stížnost, právo na soudní ochranu, 
náhradu újmy – pokud nebude ak-
ceptována námitka subjektu, může se 
domáhat řešení dalšími kroky shora.

Praxe zpracování a zejm. ochrany 
osobních údajů v rámci činnosti BD a 
SV se podstatným způsobem nemě-
ní, neboť ochraně osobních údajů již 
za stávající platné právní úpravy dané 
zejm. zák. č. 101/2000 Sb., byla ze stra-
ny BD věnována patřičná pozornost. 
V souvislosti s očekávaným přijetím 
nového zákona o zpracování osobních 
údajů parlamentem ČR v průběhu roku 
2018 a dále v návaznosti na nové právní 
výklady, stanoviska ÚOOÚ coby kon-
trolního úřadu a rozhodnutí soudu lze 
očekávat i případné změny či doplňky 
v nastavených procesech, spojených 
s ochranou osobních údajů subjektů. 

Tento článek byl zpracován s využi-
tím podkladových materiálů vypraco-
vaných Svazem českých a moravských 
bytových družstev v Praze a slouží jako 
základní informace o řešení ochrany 
osobních údajů členů bytového druž-
stva, nájemců bytů a vlastníků jednotek 
ve správě bytového družstva.

 Ing. Zdeněk Štursa
 Předseda představenstva
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Anketa pro kluby politických stran

Ing. Petr Stoček,
klub KSČM 

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS

Tomáš
Augustýn,
klub TOP 09

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO

Blíží se prázdniny, a jako každoroč-
ně se zvýší neorganizovaný pohyb 
dětí po městě. Do přírody nebo 
za koupáním také začínají vyrážet 
rodinky na kolech.

Jak je na tom podle vašeho klu-
bu Žďár s bezpečnými dětskými 
hřišti a sportovními plácky pří-
mo v sídlištích…? A víte, s jakými 
největšími problémy se na území 
Žďáru potýkají cyklisté? 

Pískoviště jsou zanedbaná

V minulosti bránily větší aktivitě 
v této oblasti přehnané požadavky 
na revize a certifikace. Nepřiměřená 
odpovědnost za všechny herní prvky 
nakonec vzbudila jen další nezájem o 
údržbu. Hodně pískovišť je v našem 
městě zanedbaných, písek nebyl 
vyměňován i několik let, a ani pose-
zení kolem není dobré. Proto rádi 
podpoříme požadavky na doplnění 
písku, i úpravu sezení. Nenechávej-
me to ale jen na tzv. participativním 
rozpočtu, to je velmi zdlouhavé. 

Cyklistům nepomohou namalova-
né obrázky na krátkém úseku silnic, 
ale budování nových cyklostezek, či 
alespoň cyklopruhů, třeba jako v Jih-
lavě. Nyní by možná pomohla tole-
rance (i od policie) vůči rodinám 
s dětmi. Pro jejich bezpečnost je 
někdy lepší, když projedou parkem, 
než po silnici. 

Bezpečná
cyklodoprava prioritou! 

Nejen v posledním volebním 
období město postupně, dle zájmu 
občanů a finančních možností, opra-
vuje či buduje dětská hřiště, či jed-
notlivé hrací prvky. Ovšem všichni 
dobře víme, že pohyb a sportování 
dětí ovlivňují hlavně rodiče svým 
příkladem, a pak, často negativně, i 
technická pozlátka dnešní doby. 

Jediným pozitivem pro cyklistu ve 
Žďáře je slušná páteřní cyklostezka v 
krásném prostředí řeky Sázavy. Všu-
de jinde je však cyklista odkázán na 
silnici, případně použije chodník.

Jízda na kole ve Žďáře není pros-
tě bezpečná, a pro děti už vůbec ne. 
Nápravě situace má napomoci nově 
vytvořený generel žďárské dopra-
vy, na jehož podkladě snad dojde k 
postupné výstavbě cyklostezek pro-
pojujících všechna sídliště a důležité 
body ve městě. O velké prioritě cyk-
lodopravy a její bezpečnosti bohužel 

nemohu dlouhodobě ostatní zastu-
pitele ani úředníky přesvědčit. 
Nezbývá nám tedy, než zatím jezdit 
opatrně, a poděkovat policii, že nám 
bude jízdu po chodníku nadále tole-
rovat. 

Velký dík patronům hřišť 

V roce 2015 vznikl, díky našemu 
klubu, projekt Aktivně pro Žďár, 
který se mj. soustředí na revitaliza-
ci dětských hřišť a plácků. Opravi-
li jsem už 10 hřišť, letos opravíme 
další čtyři (např. v ul Palachova). Je 
to díky navýšenému rozpočtu, a také 
soukromým financím patronů hřišť, 
kterým patří velké poděkování! Pro 
rodiny s dětmi jsou v létě otevřena 
hřiště u mateřinek a dopravní hřiště. 
V příštím volební období budeme 
navrhovat, aby určité procento roz-
počtu šlo vždy do hřišť. 

Jako největší problém vidím složitý 
nájezd na páteřní cyklostezku podél 
Sázavy, neexistující bezpečný prů-
jezd náměstím a hlavními křižovat-
kami. A vzájemné propojení. Řešení 
je během na více let. Dobrou zprá-
vou je, že nově přibude cyklostezka 
na ulici 1. Máje a do Stržanova.

Cesta z Vodojemu
na stezku je horor

Domníváme se, že stávající situace 
není příliš dobrá. Řada hřišť a plác-
ků, vybudovaných a udržovaných ve 
druhé polovině minulého století, už 
není dnes udržována vůbec, někte-
ré zanikly úplně. Dokonce na místě 
bývalého hřiště jsou nasázeny v rám-
ce revitalizace zeleně nově stromy. 

Okrajová sídliště (Vodojem, Vyso-
čany, Klafar) jsou v současnosti 
bez hřišť a plácků úplně. Stejně tak 
přetrvávají problémy cyklistů. Pro 
řadového cyklistu (nemluvě už o 
seniorské kategorii, či rodině s dět-
mi) je přejezd ze sídliště Vodojem 
na nově (a jistě nákladně) vybu-
dovanou cyklostezku do Nového 
Veselí směsí hrůzy, hororu a adre-
nalinu, zejména mezi křižovatkou u 
Enpeky a vlastním výjezdem k ryb-
níku Kameňák. Asi budeme potře-
bovat další komisi. 

Chybí propojení
cyklostezek v centru

Dětská hřiště a sportovní plácky 
považuji za nezbytnou součást infra-
struktury každého města. Právě na 
nich se rozvíjí motorické dovednos-
ti a pěstuje vztah ke sportu a pohy-
bu, tolik potřebný nejen pro kariéru 
sportovců, ale také pro kvalitní zdra-
vý život nás všech. Tak jako většina 
měst, ani to naše na tom není s dět-
skými hřišti příliš dobře. 

Cyklistických stezek nemáme 
málo, co však chybí, je jejich propo-
jení v centru města, které je nyní pro 
cyklisty největší bolestí. Při budová-
ní infrastruktury pro cyklodopravu 
by se proto mělo nejvíce úsilí sou-
středit právě na řešení průjezdů cen-
trem města.

Cílíme na neudržitelná místa

Léta zanedbávaná dětská hřiště na 
sídlištích se nedají obnovit všech-
na najednou. Na základě zmapování 
všech těchto ploch se město soustře-
dilo na místa, kde je stav neudržitel-

ný, a kde mají občané zájem se na 
věci podílet jako garanti či patroni 
dětských hřišť. Město ze svého roz-
počtu investuje bezmála dva milióny 
korun za účelem obnovy či výstav-
by hracích ploch pro občany města 
jakéhokoliv věku. Ještě do prázdnin 
vzniknou nové hrací prvky v ulicích 
Lesní, Palachova či Dolní, a budou 
pokračovat další.

Pro cyklisty byla v minulém roce 
opravena cyklotrasa na Nové Veselí. 
Dále pokračujeme v obnově cyklos-
tezky kolem Sázavy. Největším pro-
jektem, který byl i podpořen devíti-
milionovou dotací, bude cyklotrasa 
ze Stržanova k Pilské nádrži, včetně 
bezpečného podjezdu pod frekven-
tovanou silnicí. Právě na bezpečnost 
je kladen velký důraz.

Základem dobrého města 
jsou kvalitní hřiště 

Pokud chceme, aby naše budou-
cí generace nevyrůstaly jen ve vir-
tuální realitě, musíme jim vytvořit 
atraktivní a bezpečné venkovní pro-
středí. Z tohoto důvodu náš klub 
považuje stav dětských hřišť a spor-
tovních plácků ve městě za vel-
mi tristní. Dlouhodobě byla jejich 
údržba, ale i rozvoj trestuhodně 
podfinancovány. Proto jsme rádi, že 
společně s projektem Aktivně pro 
Žďár se nám za poslední čtyři roky 
podařilo navýšit kapitolu 34.8 Dět-
ské hřiště v městském rozpočtu z 
částky 375.000,- Kč na 1.321.000,- 
Kč, která již umožňuje jejich smys-
luplný rozvoj.

Za největší problém cyklistů v 
našem městě považujeme roztříš-
těnost cyklostezek. Ideální stav je 
propojení všech městských a míst-
ních částí sítí na sebe navazujících 
cyklostezek. Doufáme, že v červ-
nu bude schválena podaná žádost 
o dotaci, která například umožní 
vybudování cyklolávky přes řeku 
Sázavu na Farčatech.  -lko-

Téma: Dětská hřiště a bezpečnost cyklistů

Rudolf 
Voráček,
ČSSD

Rekonstrukci sportovní zóny na Bouchalkách provede 
firma ProfiStav z Litomyšle. Městu nabídla nejnižší cenu 
35,4 mil. Kč. 

Stavební akce začne nyní v červnu, a do 31. břez-
na 2019 bude areál dokončen. Sportovci se tak dočkají 
nového zázemí pro fotbal, tenis, včetně nafukovací haly 
pro tenis a fotbalového hřiště s umělým povrchem. Měs-
to na akci sehnalo dotaci 15 mil. Kč. 

Jde však o opakovaný výběr dodavatele. Na březnovou 
výzvu města nikdo nereagoval. Termín dokončení stav-
by byl pro firmy problémem. „Chtěli jsme, aby se tenisová 
zimní sezóna mohla už letos naplno rozběhnout. Když ale 

výzva zůstala bez odezvy, mimořádná rada města v novém 
VŘ prodloužila termín zhotovení a navýšila cenu o 10 %,“ 
ohlíží se místostarosta Josef Klement. Za těchto pod-
mínek se do soutěže přihlásily již tři firmy. Vedle té lito-
myšlské i místní firmy, Gremis a PKS Stavby.

Město se pokusí s dodavatelem dojednat zprovoznění 
montovatelné tenisové haly alespoň na část zimy.

Další prázdninovou stavbou v areálu Bouchalky bude 
pokládka nové umělé trávy na fotbalovém hřišti. Rekon-
strukci plochy nákladem 5,8 mil Kč vybuduje pražská fir-
ma Sport–Technik Bohemia. Hotovo by mělo být do 24. 
srpna. -lko- 

Začíná modernizace sportovišť
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NENECHTE 
SE OSLNIT
ZNAČKOVÉ SLUNEČNÍ BRÝLE  

HORSEFEATHERS

DIOPTRICKÁ VARIANTA OD 1 780,-

Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny 
a až sedmi dalších měn.  Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

moneta.cz

Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny 
a až sedmi dalších měn.  Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

MNT_KUNY_ZPRAVODAJ_MESTA_VODNANY_190x120.indd   1 15/05/18   17:33



STRANA 8 Kultura / Programy ŽN - ČERVEN 2018

Proč starosta Binko s nadšením 
lezl po střechách, kde se tu vza-
li námořníci, či co se dělo ve zdej-
ším salonu? 

Dozvíme se to na nové výstavě a při 
muzejní noci v Regionálním muzeu na 
Tvrzi. 

Výstava s názvem Žďár na sklon-
ku monarchie otevírá 5. června, a až 
do 9. září provází městem v době vlá-
dy posledních Habsburků. Pozná-
me tehdejší podobu města s poněkud 
nezvyklým názvem - Město Žďár, a 
nedaleké obce Zámek Žďár. Čekají na 
nás také životní osudy a profese zdej-
ších obyvatel. 

Jak ve své pozvánce uvádí historik 
Stanislav Mikule, k vidění jsou i nově 

získané a dosud nezveřejněné fotogra-
fie. Dobový kolorit doplňují zajímavé 
exponáty, některé zapůjčené z muzeí v 
Novém Městě a Bystřici.

Jubilejní muzejní noc
Jubilejní 10. žďárská Muzejní noc 

vypukne na Tvrzi a v Moučkově domě 
v pátek 8. června od 20 hodin, a až do 
půlnoci budeme mít čas na návštěvu 
obou muzejních budov. 

„Zde vás budou očekávat zajímaví, a 
ne vždy veřejnosti známí Žďáráci z éry 
dlouhé vlády Františka Josefa I.,“ láká 
průvodkyně Kamila Dvořáková. A 
bude to zajímavé. Dozvíme se, proč 
starosta Binko s nadšením lezl po stře-
chách, kde dámy z lepší společnosti 

hrály karty, nebo co se dělo v salonu 
u Letovských. Také poznáme, které 
limonády „švastalky“ Žďárákům nej-
více chutnaly. Uvidíme, jaký námět 
nejčastěji maloval malíř Ferenz, a kde 
se ve Žďáře vzali námořníci… „Chy-
bět nebude ani malé dobové občerstvení, 
a samozřejmě překvapení,“ naznačuje 
průvodkyně. 

Festival muzejních nocí pořádá Aso-
ciace muzeí a galerií ČR od roku 2005. 
Žďárské RMM se k festivalu poprvé 
přidalo v roce 2008. Jubilejní žďárská 
Muzejní noc je opět přístupná zdarma. 

„Přijít můžete kdykoliv během noci, 
výklady na všech stanovištích se v pravi-
delných intervalech opakují. Ovšem po 
setmění mají muzejní prostory své nen-

apodobitelné kouzlo...“naznačuje Dvo-
řáková. Při nepříznivém počasí bude 
program upraven.

Rozhled z ochozu
Letos již podruhé se veřejnosti 

otevřou dvířka do věže farního kos-
tela sv. Prokopa. „Na naše město se 
můžete podívat z ptačí perspektivy v 
rámci Dne Žďáru, v sobotu 9. června, 
mezi 12.30 a 20.00 hodinou. Vstup 
do věže je zdarma, ve skupinách po 
patnácti osobách, a v doprovodu prů-
vodce,“ informuje Stanislav Mikule 
za tým Regionálního muzea a dob-
rovolníků z ŘK farnosti sv. Prokopa. 
Jednotlivé prohlídky trvají zhruba 
dvacet minut. -lko-

Představí Žďár na sklonku monarchie

Pátek 1. června
17.00 Kluci z hor - Dramakomedie 

(Čes 2018, 12+ 2D)
19.30 DeaDPool 2 - Akční Sci-Fi 

(USA 2018, T 15+ 2D)

Sobota 2. června
14.30 PSí oStrov – Anim. Sci-Fi 

(USA / Něm. 2018, T 12+ 2D)
17.00 avengerS: infinity War 

Sci-Fi (USA 2018, ČD 12+ 2D)
19.30 teamBulDing - Komedie 

(Čes. 2018, 15+ 2D) 

neděle 3. června
14.30 neuvěřitelný PříBěh o 

oBrovSKé hrušce – Animovaný 
(Dán. 2017, ČD 2D) 

17.00 na KrátKo – Drama (Čes. 
2018, 12+ 2D)

Čtvrtek 7. června
17.00 manifeSto - Drama (Aust. / 

Něm. 2015, T 12+ 2D) 
19.30 Scream for me Saraje-

vo - Hudební dokument (Angl. / Bosna a 
Herc. 2017, T 2D) 

Pátek 8. června
17.00 Solo: Star WarS Story - 

Sci-Fi (USA 2018, ČD 2D)
19.30 BacKStage - Taneční (Slov. / 

Čes. 2018, ČD 12+ 2D)

Sobota 9. června
14.30 Pat a mat znovu v aKci - 

Rodinný (Čes. 2018, ČD 2D)
17.00 teamBulDing – Komedie, 

opakování. 
19.30 ghoSt StorieS - Horor (An-

gl. 2017, T 12+ 2D)

neděle 10. června
14.30 Pat a mat znovu v aKci – 

Rodinný, opakování.
17.00 DeBBie a její ParťaČKy - 

Krimikomedie (USA 2018, T 12+ 2D)
 
Čtvrtek 14. června
17.00 já, Simon - Drama (USA 2018, 

T 12+ 2D) 
19.30 Bratři lumiérové  - Doku-

ment (Fran. 2017,T 2D) 

Pátek 15. června
17.00 BacKStage - Taneční roman-

tický (Slov./ Čes. 2018, ČD 12+ 2D) 
19.30 DeaDPool 2 - Akční Sci-Fi 

(USA 2018, T 15+ 2D)

Sobota 16. června
Rock film festival 
14.00 Sex PiStolS: anglie tu 

BuDe navžDy - Hudební (Angl. 2008, 
T 15+ 2D) 

15.30 motörheaD: clean your 
clocK - Hudební (Angl. 2016,T 12+ 2D) 

18.00 ScorPionS - forever anD 
a Day - Hudební (Něm. 2015, T 2D)

20.00 metallica: QueBec mag-
netic - Hudební (USA 2012, T 2D)

(Celodenní permanentka)

neděle 17. června
14.30 PříšerKy z veSmíru – Ani-

movaná komedie (Něm. / Lucem. / Dán. 
2018, ČD 2D) 

17.00 eScoBar –Životopisné drama 
(Špan. / Bulh. 2017, T 15+ 2D)

Středa 20. června
19.30 rozlouČení Sira Simona 

rattla S BerlínSKou filhar-
monií - Přímý přenos. Sir Simon Rattle 
dirigent, Gustav Mahler - Symfonie č. 6.

 
Čtvrtek 21. června
17.00 DeBBie a její ParťaČKy – 

Krimi, opakování.
19.30 Filmový klub: nemilovaní - 

Drama (Rus. / Fran./ Něm. / Belg. 2017, 
T 15+ 2D) 

Pátek 22. června
17.00 máš ji! - Komedie (USA 2018, T 

15+ 2D)
19.30 jurSKý Svět: zániK říše 

- Akční Sci-Fi (USA / Špan. 2018,T 12+ 
2D) 

Sobota 23. června
14.30 jSem BožSKá - Komedie (USA 

2018T 12+ 2D)
17.00 jurSKý Svět: zániK říše 
19.30 jurSKý Svět: zániK říše

neděle 24. června
14.30 Pat a mat znovu v aKci - 

Animovaný (Čes. 2018, 2D) 
17.00 jurSKý Svět: zániK říše

Čtvrtek 28. června
15.00 Bio senior: Dvě nevěSty a 

jeDna SvatBa - Komedie (Čes. 2018, 
12+ 2D) 

17.00 haStrman  - Romantický thril-
ler (Čes. 2018, 12+ 2D) 

19.30 eScoBar - Životopisné drama 
(Špan. / Bulh. 2017,.T 15+ 2D)

Pátek 29. června
17.00 láSka Bez Bariér - Roman-

tický (Fran. / Belg. 2018, T 12+2D) 
19.30 jurSKý Svět: zániK říše

Sobota 30. června
14.30 jurSKý Svět: zániK říše
17.00 film na SlePo - Nevíte, na co 

jdete. Kdo zůstane do konce, zaplatí do klo-
bouku částku, na kterou si film cení   

19.30 teamBulDing - Opakování. 

Kino Vysočina 

Příznivci dobré dechovky, 
zpozorněte. v neděli 17. červ-
na vypukne v Domě kultury 
od 14 hodin tradiční festival 
dechové hudby. Pořadem bude 
provázet, a v něm i zpívat jožka 
šmukař. 

Jako první se svou muzikou při-
jde na řadu Trnkovjanka. „Kapel-
ník Tomáš Černoch ji založil ve svých 
13 letech. S počátky kapely je spojeno 
i jméno dlouholetého 1. trumpetisty-
Moravanky Jana Slabáka, a Vladimíra 
Češka,“ uvádí za pořadatele Marce-
la Lorencová, ředitelka p.o. Kultura 
Žďár k již 14tému ročníku.

Druhá se představí Úhlavanka, 
kapela z českých Klatov má za sebou 
již 45 let hudební činnosti. Základní 
repertoár kapely tvoří převážně pís-
ně ze Šumavy a jihu Čech. A závěr 
patří moravské krojované kapele 
Bořšičanka. Její kapelník Antonín 
Koníček je znám nejen jako zaklada-
tel a dlouholetý kapelník Vlčnovjan-
ky, ale i jako trumpetista a hudební 
skladatel. „Bořšičanka je i 1. vícemis-
trem Evropy profesionálních dechovek 
pro rok 2002 z rakouského Schladmin-
gu,“ říká pořadatelka pro zajímavost.

Všem milovníkům dechovky vzka-
zuje - Přijďte pobejt!

„Věříme, že jsme pro vás připravili 
plnou náruč dobré muziky. A užijeme 
si společně pohodové odpoledne, plné 
písniček, tance i dobrého pohoštění,“ 
dodává.

Do Žďáru se vrací po čtrnácté 
Festival dechovek

naturhouSe plánuje otevřít 
v havlíčkově Brodě a žďáře nad Sázavou
Výživové poradny mají v Havlíčko-

vě Brodě i Žďáře nad Sázavou budouc-
nost. NATURHOUSE je zavedená fran-
chisingová sít výživových poraden, která 
letos oslaví deset let od otevření své první 
pobočky v České republice. Značka nabízí 
cestu k podnikání s jistotou. Franchisanto-
vi předají zkušení kolegové celé podnikatel-
ské know-how a jsou mu vždy oporou. To 
potvrzují i zkušenosti úspěšných franchi-
santů. Takový je i příběh Mgr. Dáši Merto-
vé, ještě před 5 lety unavené dámy při těle a 
klientky výživové poradny. 

vlastní zkušenost jako důkaz
Když se paní Mertové podařilo zhub-

nout, shodli se s manželem, že výživové 
poradenství by mohla být oblast, kde by se 
chtěla realizovat a rovněž si finančně přilep-
šit. NATURHOUSE je totiž propracovaný 
koncept, který stojí klienty jisté investice, 
ale zároveň tento byznys skutečně funguje 

a má hmatatelné výsledky. Dnes je z fran-
chisantky štíhlá a úspěšná podnikatelka 
provozující 2 výživové poradny NATUR-
HOUSE v Krnově a Bruntále s úsměvem 
na tváři. „Dne 2. února 2015 jsem otevře-
la svoji první pobočku v Krnově. Lidé byli 
zvědaví, ale postupem času začali chodit i 
na doporučení. Co víc si přát?,“ říká dnes 
úspěšná franchisantka paní Mertová. 

Připojte se i vy
Pokud je vám představa podnikání s 

NATURHOUSE sympatická, možná je 
ten správný čas, abyste udělali krok vpřed 
a vyšli štěstí naproti. Aktuálně síť nabízí v 
Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou 
možnost otevření nové pobočky.

ing. Petr Kouble
business development manager 
+420 725 766 437
franchising@naturhouse-cz.cz
www.franchising-naturhouse.cz Z0

6-
ka

M

Zajímavosti o dechovce
� Dechová hudba, zkráceně dechovka, 
je hudební žánr postavený na žesťových 
nástrojích a perkusích. Býval častý u 
vojenských hudeb a posádkových kapel. 
Za Rakouska-Uherska se o Češích říkalo, 
že jsou nejhorší vojáci, ale nejlepší muzi-
kanti.

Zvláštní hudební styl dechovky je spo-
jením evropské lidové a klasické hudby. 
Vznikl tak zábavní hudební žánr, dodnes 
využívaný k prezentaci typické pochodo-
vé hudby, hudby smuteční, taneční, ale 
také při lázeňských promenádách a pře-
hlídkách dechovek. Propojením dechové 
hudby, afroamerického folklóru a blues 
vznikl v USA základ pro vznik klasického 
jazzu.

Velkou tradici mají dechové hudby na 
jižní Moravě, a na jihu a západě Čech. 
Proslulé bývaly i hornické kapely. Kdysi 
měla každá šachta měla tu svoji…  -lko-



Rozšiřujeme kolektiv a nabízíme brigádu na pozici:

SERVÍRKA, ČÍŠNÍK , KUCHAŘ
POKOJSKÁ

 POMOCNÁ PRACOVNICE DO KUCHYNĚ
Nabízíme práci v mladém kolektivu, příspěvek na stravu, firemní oblečení.

Dobré finanční ohodnocení. Spropitné pro číšníky a servírky.
Kontaktní osoba: Lucie Sekventová

rezervace@balonovyhotel.cz tel.: +420 773 02 02 71

www.balonovyhotel.cz 

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN 
restaurace | ubytování | pivovar | školení | svatby | oslavy

lety horkovzdušným balónem
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Prvorepublikový podnikatel 
Vavřín Krčil ze Stržanova
u Žďáru přinesl světu prak-
tickou tašku síťovku. Od jeho 
smrti letos uplyne padesát let.
� Lenka Kopčáková

Taška síťovka ale byla jen zlomkem 
živnostníkova záběru. Vavřín Krčil, 
a hlavně jeho manželka Marie, byli 

odborníky na ručně vytvářenou krá-
su. 

To ale předtím museli projít 
ponížením a nelehkým obdobím 
po únorovém puči… Podnik byl 
Krčilům zabaven, a rodina se muse-
la vystěhovat za hranice okresu… I 
přes tuto křivdu začali houževnatě 
znovu, a jinak… Brzy se stali vyhle-
dávanými dodavateli ručně síťkova-

Krčilovy záclony byly ve světě raritou

ných a vyšívaných záclon pro české 
a slovenské lázně a hotely se zahra-
niční klientelou. Ale nepředbíhejme. 
Nechme na své prarodiče zavzpomí-
nat Romana Krčila, vedoucího živ-
nostenského odboru ve Žďáře n S. 

„Já jsem dědečka zažil ještě osm let, 
když jsme k nim do Bystřice jezdíval 
jako kluk na prázdniny. To si ty síťova-
né a vyšívané záclony pamatuji,“ začí-
ná své vyprávění nositel slavného 
jména. 

„Babička byla tou, která dokona-
le ovládala techniku řemesla Vyráběla 
nádherné věci, třeba Horáckou svat-
bu,“ vzpomíná náš průvodce. Na 
mysli má síťkovaný závěs o ploše 10 
m2, na který jeho babička vyšívala 
obraz horáckého svatebního průvo-
du, dle návrhu pražské výtvarnice 
Ľuby Krejčí. Byl vlastně prototypem 
obrazu na světovou výstavu Expo 
1967 v kanadském Montrealu. 

„Na jednom metru plochy je celkem 
22.500 ručně vázaných uzlů. Zhotove-
ní obrazu si vyžádalo 650 pracovních 

hodin,“ upřesňuje potomek. Podob-
nými uměleckými výrobky Krči-
lův podnik vybavil ke stovce lázní a 
hotelů. A jen závěsy pro karlovarský 
hotel Pupp (za socialismu grandho-
tel Moskva) měly tehdy hodnotu 1,2 
miliónu korun… 

„Děda byl dobrý organizátor. Jeho 
motto znělo: ,Vše pomine, jen stopy 
vykonané práce zůstanou,´“ vzpomí-
ná Roman Krčil. „Děda samozřej-
mě uměl síťkovat i síťovat. Už jako 
jedenáctiletý kluk pomáhal mamin-
ce s výrobou síťovaných čepců,“ říká. 
Tehdy netušil, jak toto řemeslo chu-
dých jednou postaví syna na vlast-
ní nohy…A rozdíl mezi síťkováním 
i síťováním? Princip je dle potomka 
stejný, rozdíl je jen ve velikost ok a v 
účelu využití.

Muzikant a saniťák
Když byl Vavřín Krčil chlapcem, 

toužil být stolařem, ale učení si rodi-
na nemohla dovolit. Vavřín tedy v 
patnácti vstoupil do armády. Zde hrál 
na fagot u dechové hudby 23. pěšího 
pluku v Budapešti. Za 1. sv. války byl 
sanitním důstojníkem v Srbsku. Po 
návratu se 23letý vysloužilec stal v 
Zámku Žďáru obchodním zástup-
cem firmy JARO J. Rousek. 

 (Pokračování na str. 14)

Prvorepublikového
živnostníka nezlomilo

znárodnění ani vězení… 
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Jaroslav Miklík, zakládající člen 
Okresní hospodářské komory Žďár 
nad Sázavou, převzal nedávno bron-
zovou Merkurovu medaili Hospo-
dářské komory České republiky 
(HKČR).

Stalo se tak 15. května, v předvečer 
jubilejního 30. sněmu v Ostravě, kdy 
Komora rozdala 39 Merkurových 
medailí a vyznamenávala význač-
né osobnosti, které se nesmazatelně 
zapsaly do historie HKČR, šíří její 
dobré jméno a zvyšují i prestiž pod-
nikání nebo řemesel v ČR i v zahra-
ničí.

Ceny byly tradičně rozděleny do 
třech kategorií. Zlaté Merkurovy 
medaile obdrželo z rukou prezidia 
celkem 13 osobností, stříbrné sošky 
si odneslo 18 oceněných a bronzo-
vým Merkurem bylo oceněno osm 
laureátů. 

Celkem čtyři Merkurovy medai-
le zamířily na Vysočinu, a prezident 
HK ČR Vladimír Dlouhý jimi ocenil 
podnikatelské aktivity lidí z Vysoči-
ny. 

Zlatou Merkurovu medaili udělil 
předsedovi představenstva Krajské 
HK Kraje Vysočina Richardu Hor-
kému z Třebíče a zakládajícímu čle-
nu Okresní HK v Havlíčkově Brodě 
Jiřímu Holešákovi, podnikatelům 
v oborech energie a odpady.

Stříbrnou Merkurovu medaili 
obdržel Igor Zahrádka z Havlíčko-
va Brodu, aktér interaktivního vzdě-
lávání žáků v technice a podnikání. 
Bronzovou Merkurovu medaili 
převzal Jaroslav Miklík ze Žďáru nad 
Sázavou. Byl oceněn nejen za dlou-
hodobou práci pro komoru, ale i za 
práci v oblasti energetiky. 

 (Pokračování na str. 13)

Letošní Merkurovy medaile jsou rozdány. Bronzovou obdržel Jaroslav Miklík 
ze Žďárska. Je vůbec prvním takto oceněným občanem na našem okrese.
 Foto: archiv Úřad HKČR

„Merkur“ zamířil poprvé na Žďársko

Čerstvý držitel bronzového Merkura Jaroslav Mik-
lík odpovídá na otázky ŽN. 

Co pro vás ocenění Merkurovou medailí zname-
ná?

V současné době (2018) jsem prvním občanem z 
okr. Žďár n. S., který toto ocenění za vznik a další čin-
nost v oblasti podnikání od Hospodářské komory 
ČR získal. Jsem na to hrdý, a budu v této činnosti pro 
HK pokračovat.

Stál jste u založení Okresní hospodářské komo-
ry. Který to byl rok, a co bylo v počátcích nejtěžší?

Bylo to v roce 1993, a pro začátek bylo hlavně nut-
no získat a přesvědčit podnikatele ze Žďárska o 
důležitosti členství v zakládané OHK ZR. Dále - při-
pravit pro své členy důstojné podmínky k podnikání.

Byl jste oceněn i za dlouhodobou práci v oblasti 
energetiky. Kam - nebo k čemu - se podle vás čes-
ká energetika ubírá?

Energetika – jak jsem zvyklý o ní mluvit – je hroz-
ba, ale také naděje pro budoucnost. V ČR nám chy-
bí kvalitní a dlouhodobá koncepce energetiky státu, 
nemáme kvalitní koncepci energetiky pro jednotlivé 
kraje, a zcela nám chybí funkční energetická koncep-
ce měst a regionů. 

Jsem profesionálním energetikem více než 50 let, 
a jsem velmi „pro“ nové postavení profese energetik 
v naší společnosti. Nejen u podnikatelů, ale u všech 
spotřebitelů všech druhů energie. -lko-

Miklík: Energetiků je naší společnosti potřeba
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Nemají se kde vysprchovat, a 
chybí jim bezpečná místa pro ko-
la…To jsou některé z důvodů, 
bránících zaměstnancům jezdit 
do práce na kole…

Zaznívaly při letošní celostátní 
kampani s názvem Do práce na kole. 
A je to škoda. 

Jak uvádí Anna Petříková z pořáda-
jící společnosti Nadace Partnerství, 
cílem kampaně Do práce na kole je 
povzbudit nejen zaměstnance, ale 
také zaměstnavatele. Právě pro ně 
jsou „cyklozaměstnanci“ přínosní. 
Letos  proběhl již osmý ročník celo-
státní soutěže.

„Lidé, co se dopravují do práce na 
kole, nebo pěšky, nejenže zvyšují pres-
tiž svého zaměstnavatele jakožto spo-
lečensky zodpovědného, ale šetří i 
náklady firem na parkování,“ pouka-
zuje Petříková.

Jako příklad udává město Brno. 
Tam přesně v půlce květnové kam-
paně pořadatel vypočítal, že 2.500 
účastníků ujelo bez použití auta 
přes 200.000 km. Odlehčili tak plí-
cím města, protože ušetřili 26.000 
kg oxidu uhličitého, který by jinak 
skončil v ovzduší…

Jak dále pořadatelka uvádí, podsta-
tou účasti Do práce na kole  není jen 
množství nachozených či naježdě-
ných kilometrů, ale hlavně pravidel-
nost. 

„Ti, kteří v květnu absolvovali víc jak 
dvě třetiny cest do práce na kole, mohli 

vyhrát některou z cen,“ uvádí Petříko-
vá k pravidlům. Tou hlavní je tradič-
ně designové kolo. 

Vyvrcholením kampaně bude 
závěrečný večírek v Otevřené zahra-
dě Nadace Partnerství, v Údolní ul. 
33 v Brně, 5. června od 17.00 hodin. 
„Vezměte své kolegy, a dejte si ještě 
jeden týmový výjezd. Vedle vyhlášení 
výsledků a občerstvení máme tombolu 
pro všechny týmy přítomné na vyhlá-
šení. Poprvé navíc představíme evrop-
ský standard Certifikovaný zaměstna-
vatel, který od letoška spouští Nadace 
Partnerství,“ odkrývá pomyslný finiš 
kampaně Anna Petříková. 

Do kampaně Do práce na kole se 
již třetím rokem zapojilo i město 
Žďár nad Sázavou. Záměrem je upo-
zornit na výhody toho, co se stane, 
když více lidí změní své doprav-
ní návyky a přesedlá z aut na kola. 
I ve Žďáře. Zdejší finále soutěže s 
vylosováním a odměněním výher-
ců jednotlivých kategorií proběhne 
16. června od 17 hodin v PUB CA-
FE na pěší zóně.

„Přijďte posedět, popovídat si s ostat-
ními soutěžícími, zhodnotit letošní 
kampaň, a při trošce štěstí vyhrát kolo, 
soudek, nebo třeba poukázku,“ zvou 
pořadatelé.

K tomu přijde zahrát country 
kapela NAZDAR. Zajímavosti o 
cenách hledejte na www.dopracena-
kole.cz/locations/zdar-nad-sazavou.

 -lko-

Ocení výherce kampaně
Do práce na kole
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(Dokončení ze str 10)
Jaroslavu Miklíkovi je 74 let, do 

loňského jara byl dlouholetým zastu-
pitelem města Žďáru n. S. V roce 
1992 v okrese Žďár inicioval založení 
Cechu elektro, a byl mezi zakladate-
li Okresní hospodářské komory na 
okrese. Člen představenstva KHK 
Kraje Vysočina je velmi aktivní v 
oblasti energetiky a je členem pra-
covní skupiny HK ČR. 

 
Merkur, prestižní ocenění

Čestná medaile nese jméno římské-
ho boha obchodu Merkura, jenž se 
stal symbolem pro komorové hnutí 
v Čechách i ve světě. 

Merkurovo jméno je odvozová-
no od latinského merx, tedy „zboží“, 
což se přeneslo i do dnešních jazyků 
(např. komerce, nebo angl. merchant, 
fr. commerçant či marchand, šp. 
marchante = obchodník). Merku-
rův chrám v Římě vznikl v roce 495 
př. n. l. během hospodářské krize, a s 
ním byla založena i první obchodní 
komora na světě – Viri Mercuriales. 

Merkurův svátek se slavil při pře-
počtu na náš kalendář 15. května, 
tedy přesně v den, kdy HK ČR udě-
luje Merkurovy medaile. -lko-

Merkurovu...

Věděli jste, že na Vysočině máme 
lidi, kteří mohou užívat titul Mis-
tr tradiční rukodělné výroby Kra-
je Vysočina? Od dubna máme dvě 
jeho nositelky přímo v Novém 
Veselí.

Ocenění již třetím rokem uděluje 
Kraj Vysočina, s cílem upozornit na 
řemesla s dávnou historií a ocenit 
nadšence, kteří je udržují živá.

První titul Mistr tradiční rukoděl-
né výroby získali v roce 2016 pilní-
kář Drahomír Smejkal z Jihlavska a 
kolář Aleš Uherka z Bystrého. Loni 
ocenění převzala Hana Šmikmáto-
rová z Telče, malérečka horáckých 
kraslic, dále Jindřich Toman z Pel-
hřimova za výrobu štípaných holubi-
ček a Jindřich Holub z Pohledi u H. 
Brodu, ruční výrobce šindele.

Letos do seznamu přibyli tři řeme-

slníci, kteří titul převzali 18. dubna 
na třebíčském zámku. 

Titul Mistr tradiční rukodělné 
výroby Kraje Vysočina si vysloužily 

dvě řemeslnice ze Žďárska. Jsou jimi 
Marie Žilová a její dcera Eva Jurma-
nová z Nového Veselí, které vyrábějí 
pověstné krojačky. Využívají k tomu 
tradičních technik a postupů při 
zpracování zmenšených součástek 
lidových krojů. 

První panenku v horáckém kroji 
vytvořily společně, dle národopisce 
Vratislava Bělíka, a použily autentic-
ký materiál.

Kroje z Horácka a Podhorácka 
zpočátku vytvářely podle krojo-
vých popisů a předloh etnogra� y 
Blaženy Šotkové. Pak si trou� y na 
kroje složitější - třeba litomyšlský, 
mladoboleslavský či kyjovský. Mis-
tryně vytváří krojované panenky 
jako repliky, striktně pracují ručně 
s původními materiály, ručně vyrá-
bí i obuv. Při � nální úpravě panenku 

uzpůsobí celkovému vzhledu krojo-
vané postavy, tedy i úpravu její hlavy 
a doplňků. 

Letošním Mistrem tradiční ruko-
dělné výroby je také kameník Jaro-
slav Fieger ze Světlé n. S.. Vyrábí 
kamenné obilní mlýnky a sekeromla-
ty.

Seznam mistrů vede Muzeum 
Vysočiny Třebíč a tamní Regionál-
ní pracoviště tradiční lidové kultury 
Kraje Vysočina. Přijímá a hodnotí 
návrhy na udělení titulu, a následně 
zapsání nových mistrů na prestižní 
seznam. -lko-

JEDNA k krojaček Marie Žilové a Evy 
Jurmanové z Nového Veselí. 

 Zdroj: Dědictví Vysočiny

Za krojačky získaly mistrovský titul

Vysočina na Zemi 
živitelce

Kraj Vysočina se i letos účastní 
národní výstavy s názvem Země živi-
telka 2018 v Českých Budějovicích. 
Koná se od 23. do 28. srpna.

Krajští radní nabídli zemědělcům a 
potravinářům z Vysočiny prezento-
vat své originální výrobky „pod vlaj-
kou“ Vysočiny.

Mohou tak předvést rozmanitost 
své výroby a zažít atmosféru výsta-
vy. Vystavovatel na Zemi živitelce 
dokonce ani nemusí hradit žádné 
poplatky. Podmínkou ovšem je, že 
své výrobky bude sám prodávat po 
celou dobu výstavy. Zájemci se moh-
li hlásit na kraji do 21. května.

V době uzávěrky ŽN jsme na Kraj-
ském úřadě zjišťovali zájem o tuto 
výjimečnou nabídku. Jak informu-
je vedoucí krajského odboru ŽP a 
zemědělství Jitka Merunková, při-
hlásilo se celkem pět zájemců, z toho 
jeden ze Žďárska. „Kdo bude na Zemi 
živitelce prezentovat své výrobky, není 
v tuto chvíli rozhodnuto,“ uvedla pro 
ŽN Jitka Merunková. -lko-

KANTÝNSKÁ 
 
- pravidelná pracovní doba po - pá  
  (od 5.15 hod.; víkendy a svátky volné)
- nástup dohodou

Do závodní jídelny hledáme příjemnou  
komunikativní kolegyni na pozici:

KONTAKTUJTE NÁS
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Detail Horácké svatby, jak ji dle návrhu Ľ. Krejčí zhotovila Marie Krčilová. 

(Dokončení ze str. 9)
A protože měl podnikatelské-

ho ducha, ještě si k tomu otevřel 
obchod, kde mj. prodával galanterní 
zboží a vlasové síťky. 

„V té době si také vyhlédl babičku, 
Marii leopoldovou ze Stržanova, a 
byla svatba,“ říká vnuk. Marie byla 
svému muži nejen celoživotní opo-
rou, ale i zdatnou odbornicí na síť-
kování. A tak se živnostník osamo-
statnil a jako faktor zadával práci 
rodinám v okolí. 

Jeho osudem
bylo síťkování

Ruční síťování na Žďársku mělo 
dávnou tradici zachycenou již ve 13. 
století. Um si lidé předávali z poko-
lení na pokolení. Textilní technice se 
občas říká necování (podle němec-
kého názvu „netz“ – síť). Práci síťka-
řů organizovali faktoři, jako byl Vav-
řín Krčil. Své podomácké základně 
dělníků zadával práci, materiál i 
vzory, a pak od nich přebíral hotové 
dílo. 

„Obzvlášť titěrnou prací byla výroba 
žádaných vlasových sítěk na upevnění 
účesu. Když se na tu síťku podíváme 
podrobněji, je to takový nepatrný cho-
máček…“ obdivuje šikovnost před-
ků vnuk Krčil. Jako vzpomínku na 
své prarodiče vytvořil malé muzeum 
tohoto řemesla.  „Ženy síťky vyrábě-
ly z pravých, chemicky ošetřených vla-
sů, a jemnou, miniaturní technikou se 
síťkovaly i ozdobné rukavičky,“ uvádí 
příklady. 

Vavřín Krčil prodával vlasové síťky 
do zahraničí pod obchodní značkou 
SAARENSE (EKV). Jenže pak při-
šlo prvorepublikové zkracování úče-
sů, a vlasové síťky již nebyly k niče-
mu... 

„Děda musel rychle vymyslet práci 
pro svoji základnu domácích síťkařů, 
kteří výborně ovládali techniku řemes-
la,“ vypráví vnuk.

Skladná taška
je zachránila

Vymyslel lehkou, skladnou, a při-
tom pevnou tašku, usíťovanou 
z umělé hedvábné příze… Síťov-
ku hned každý chtěl. Lidé ji nosi-
li složenou v kapse, a byla vždy po 
ruce. 

Taška Krčilův podnik nejen zachrá-
nila, ale dovedla ho i k nové prospe-
ritě. Šla na odbyt v Evropě, v Kana-
dě, a dokonce i v Africe. Krčil 
vyráběl síťovky nákupní i vycház-
kové, loketní, ramenovky, tlumoko-
vé…Pak výrobu rozšířil o sportovní 
sítě a síťky na míčky, ochranné síťky 
na dámská kola, či síťové zábrany na 
dětské postýlky… 

Škoda jen, že žďárský podnikatel 
neusiloval o mezinárodní patent na 
svůj převratný autorský návrh. Snad 
mu k tomu chyběly peníze… Netrva-
lo dlouho, a síťovky chrlilo Švýcarsko 
a Itálie… Jak dnes vnuk říká, těžko 
se posuzuje, proč si děd nenechal 
celý výrobek patentovat. „to už se asi 
nedozvíme. asi tehdy síťovku nebral 
za tak významnou věc. Zachoval se 
však patent na uchycení ,ucha´ síťovky. 
Dědovi jej vydal Patentový úřad v Pra-
ze roku 1944.“ informuje. 

Nucené vystěhování 
Těsně před válkou byl prosperu-

jící živnostník zakládajícím členem 
sdružení Slováckého lidového umě-
ní moravského (SLUM) a Ústředí 
lidové a umělecké výroby (ÚLUV). 
Únorový převrat však Krčilům pře-
vrátil svět. Podnik jim byl vyvlastněn 
a rodina musela v roce 1953 opustit 
okres.  „Vše tu museli nechat. Děda byl 
pro obranu svého majetku odsouzen 
za ,pletichy proti znárodnění´ a něko-
lik let vězněn,“ uvádí vnuk. Rozsu-
dek se podařilo potomkům zrušit až 
v počátku 90. let, zákonem o soud-
ních rehabilitacích. 

Ale nebyl by to podnikavý Vavřín 
Krčil, aby něco nevymyslel. V ÚLU-
Vu prosadil zřízení pracoviště v Bys-
třici nad Pernštejnem na výrobu ruč-
ně necovaných a vyšívaných záclon. 

Do ruky mu hrálo, že v průmyslově 
nejchudším regionu neměly stovky 
žen ze zemědělství přes zimu práci. 
Přitom mnohé byly zdatnými síťkař-
kami. Již v roce 1956 tamní Okresní 
průmyslový podnik nabral přes 300 
žen, a Krčilovi pro ně pořádali kurzy 
síťkování a vyšívání.

Éra luxusních
záclon

Bystřický podnik s názvem „Pern-
štejn“ vyráběl vyšívané záclony pro 
exkluzivní hotely a lázně s cizinec-
kou klientelou. Podobná výroba teh-
dy neexistovala nikde jinde ve Střed-
ní Evropě. 

Krčilovi spolupracovali s renomo-
vanými výtvarnicemi, které moti-
vy z lidových textilií stylizovaly na 
záclony. 

Při této výrobě byla nutná abso-

Krčilovy záclony byly ve světě raritou

ManŽelé KrčilOVi ve svém síťkařském království. Foto: archiv R. K. 

lutní pečlivost. „Zvláště na okně byla 
vidět každá chybička. Velmi záleželo 
na zručnosti síťkařek, jak uzlíky dota-
hovaly a kdy „pustily“ očka (buňky),“ 
vysvětluje potomek.

V roce 1963 Vavřín Krčil předal 
vedení podniku synovi Oldřichovi 
a odešel do penze. Ale neodpočíval. 
Jezdil po Evropě a získával pro výro-
bu exportní zakázky. 

Mistryně
lidové výroby

V roce 1970 ministerstvo kultury 
jmenovalo Marii Krčilovou Mistryní 
lidové umělecké výroby.

 „Babička nejen že síťkované textilie 
vyráběla, ale věnovala se hodně i tradi-
ci Horácka a zdejšího kroje. Vyhledá-
vala, lidové tkaniny a výšivky, sbírala 
je, popisovala a rozlišovala dle způ-
sobu provedení. Zachránila tak četné 

vzácné originály a zajímavosti vyší-
vačského řemesla,“ říká s hrdostí její 
vnuk. 

Vavřín Krčil se ještě ve svých 73 
letech vydal shánět zakázky do 
západního Německa. Zde však dne 
17. října 1968 nečekaně zemřel. Jeho 
syn rozšířil výrobu o závěsy zdobe-
né vyvazovanou batikou, ale i on 
nenadále zemřel. Pracoviště zanik-
lo, a s ním i ve světě ojedinělá lidová 
výroba. Marie Krčilová se dožila 82 
let.

Dnes síťkuje pravnučka
Na otázku, zda Roman Krčil, coby 

potomek slavných živnostníků, ovlá-
dá řemeslo, přiznává, že to neumí. 
„Před časem jsem se zúčastnil kurzu 
síťkování, ale nevydržel jsem. Síťková-
ní je časově velmi náročná práce. Větší 
trpělivost prokázala moje dcera,“ smě-
je se Roman Krčil. Zachránila tak 
rodinnou tradici. 

On sám střeží na Stržanově sbírku 
řemesla svých předků. „Mám také 
ještě vzorníky síťkovaných výrobků 
z dob dědy. Vyráběli to, s čím se dnes už 
ani nesetkáme. Je to téměř zapomenutý 
svět…“ říká vnuk s nostalgií. Ukázky 
prací Marie Krčilové najdeme také 
ve žďárském  Regionálním muzeu a 
v novoměstském Horáckém muzeu. 

Vnuk ale zatím marně hledá pamět-
níka, který by dokázal vyplnit meze-
ru ve výrobě síťovky po roce 1950 
a dědově násilném odchodu ze 
Stržanova. „někdo, asi nějaký podnik, 
musel dál tyto tašky vyrábět, protože 
ještě v 70. letech byly běžně k dostání,“ 
poukazuje sběratel. 

Mám radost
za dědečka

Drátěný muž se síťovkou na žďár-
ském náměstí přímo nabádá k při-
sednutí. V roce 2016 jej vytvořil 
sochař Jiří Plieštik. Město tak vzdává 
hold slavnému prvorepublikovému 
podnikateli.

„Jsem za to hodně rád. Dědečko-
vo řemeslo i tak trochu utvářelo histo-
rii zdejšího regionu,“ říká potomek. 
Dodnes jej oslovují lidé se zájmem 
o řemeslo. „Vzpomínám na dopis 
s neúplnou adresou. Stálo na něm jen: 
Potomek vynálezce síťovky, Žďár nad 
Sázavou. a došel mi!,“směje se pokra-
čovatel rodu Krčilů.

Hledáme schopné lidi, kteří umí a mají zájem pracovat. 

Servis, za kterým stojí lidé

U nás je vždy místo třeba právě pro Vás!  
Stačí poslat životopis a my se Vám rádi ozveme.

Stejně jako zákazníků, vážíme si i zaměstnanců. Je jen na Vás,  
zda se přidáte. Pokud hledáte benefity, i ty u nás najdete:

• Zahraniční školení (dle zaměření)
• Účast na výstavách v ČR i zahraničí
• Příspěvek na dovolenou, stravenky

Servisní technik

Kontaktní údaje:

Email: personalni@pal.cz , Tel.: 577 113 980, www.pal.cz



dinopark

Když se chceme rychle dostat 
ze Žďáru do té nefalšované 
přírody, kde voní les, modrají 
se borůvky, a voňavé trávnice 
zbarví dětem pusy do červena, 
vydejme se k Velkému Dářku.
� Lenka Kopčáková

Oblast vzdálená od Žďáru asi 11 
km má jednu velkou přednost, totiž 
Moře Vysočiny, jak se přezdívá 
rybníku Velké Dářko. Díky svému 
rašelinnému dnu skýtá Dářko čis-
té koupání, i když jinde už rybníky 
hlásí zamoření obávanou sinicí. Má 
i svoji písečnou pláž, odkud je nád-
herný pohled na západ slunce… 

Příroda tu připomíná severskou 
tajgu, a je přímo v centru Žďár-
ských vrchů. Najdeme tu dvě 
národní přírodní rezervace: Vel-
ké Dářko a Radostínské rašeliniš-
tě, které jsou domovem vzácných 
a ohrožených druhů rostlin, např. 
rosnatky okrouhlolisté a klikvy 
bahenní…

Ze vzácných živočichů můžeme 
zahlédnout vážku čárkovanou, čol-
ka horského a bekasinu otavní. 

Název tento pták získal asi kvůli 
hlasu, podobnému bečení kozy… 

Rašeliniště a jeho
vzácné druhy

Do zajímavých zákoutí nás zavede 
12kilometrová naučná stezka. 

Kdysi se tu rozprostíral hlubo-
ký prales, s pohorskými loukami a 
nebezpečnými bažinami, kde nezna-
lý člověk neměl šanci… Až se stav-
bou Velkého Dářska, jak se původ-
ně rybníku říkalo, došlo koncem 15. 
století k většímu odvodnění rašeli-
nišť. Ale i dnes je třeba být obezřetný 
a pohybovat se jen po vyznačených 
stezkách. Turisticky nejsou náročné. 

Rybník nechal kolem roku 1482 
vybudovat Viktorín z Kunštátu, syn 
českého krále Jiříka z Poděbrad. 
V Dářsku se pod správou žďárské-
ho kláštera chovaly ryby, a rybník 
sloužil hlavně k dodávkám vody 
železným hamrům a hutím v nedale-
ké Polničce.

Jen pro zajímavost - ve stejné době 
nechal Viktorín, coby pán na Pol-
né, vybudovat i tamní rybník Peklo. 
Ale Velké Dářko na Žďársku bylo a 

je bezkonkurenčně největším rybní-
kem v kraji. 

Proto také přirovnání k moři… 
O své rozloze 206 ha je ale rybní-
kem poměrně mělkým. V nejvyš-
ších hloubkách dosahuje čtyř metrů. 
Rekreanti si na Dářku cení jeho čisté 
vody ke koupání, projížděk na lodič-
kách, a jako doma jsou tu i jachtaři. 

Možná vás cestou autem zaujala na 
straně Dářka u obce Karlov zvlášt-
ní chátrající brána. Je to vstup do 
bývalé jelení obory Kinských. Brána 
v novoromantickém stylu je z polo-
viny 19. století a zdobí ji sochy sv. 
Huberta a jelena. Právě u ní začíná 
trasa jedné naučné stezky.

Možná tušíte, že v nedalekých 
Škrdlovicích začala za 2. sv. války 
slavná sklářská tradice. První huť tu 
založil Emanuel Beránek. Právě jemu 
vděčíme za tradici žhavého řemes-
la v kraji. Řemeslo se v jeho pokole-
ní dědí. Ale jak už to bývá, sklárny se 
rodí a zanikají…Asi před deseti lety 
slavná Beránkova huť vyhasla, ale 
zase několik dalších vzniklo. Každo-
pádně tato oblast, kde se v létě po 
louce procházejí čápi, je jako stvoře-
ná k rekreaci.

Na prahu „severské tajgy“
i Moře Vysočiny si užijeme relax

Tipy na léto
STRANA 15

Pojďme za 
tajemnem mokřadů 

Jako každoročně, i letos se můžeme 
vydat se Sdružením Krajina na bota-
nicko-zoologickou vycházku do pod-
máčených luk. 

Koná se v sobotu 9. června, od 9.30 
hodin, na Blatinách u Sněžného, a těšit 
se můžeme na jednu z nejkrásnějších 
luk Žďárska.

„Opět uvidíme spoustu zajímavých a 
často vzácných druhů rostlin, žab, čol-
ků, či různých vodních brouků. Slíbit 
můžeme i divokou orchidej - prstna-
tec májový,“ říká za pořadatele Dag-
mar Papáčková. Sraz je v 9.00 v sídle 
Sdružení Krajina v Počítkách, nebo 
o půl hodiny déle před hostincem na 
Blatinách (GPS: N 49°39.40207‘, E 
16°5.64302‘). 

Sdružení Krajina také letos obno-
ví jeden bezpečný domov pro žáby a 
čolky. Školním dětem se stane Přírod-
ní učebnou Hliníky. „V rámci projek-
tu odstraníme nežádoucí náletové dřevi-
ny a obnovíme či vytvoříme  osm nových 
tůní“, uvádí  Papáčková. Hliníky jsou 
součástí přírodní rezervace Meandry 
Svratky u Milov. Původně se tu těžil jíl 
na cihly, čímž vznikla soustava tůní. Ty 
spolu s vlhkomilnou vegetací vytváře-
ly domov obojživelníkům a vodním 
organismům. 

Po ukončení těžby však krajina divo-
ce zarostla, a lidé dokonce začali tůně 
zavážet odpadem.  -lko-

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

Dinosauří rodinky letos poprvé našim návštěvníkům představují své potomky. Přijďte si i vy 
udělat selfíčko s dinosauří drobotinou, obdivujte tři mladé Tyrannosaury při jejich hrách, 
roztomilé Apatosaury, právě narozené Stegosaury a mnoho dalších. V DinoParku Vyškov 
rozhodně nepřehlédnete třicet  metrů velkého Argentinosaura, největší robotický 

model, které u nás můžete od letošního roku vidět. To a mnohem více na vás čeká...
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   Největší
  výběr 
   elektrokol

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ

‘

Na místě původního dvora Mit-
trowských v blízkosti vlakového 
nádraží se nachází zábavní a pozná-
vací Centrum Eden. 

Hlavní ideou je seznámit návštěv-
níky s historií, řemeslem, zeměděl-
stvím a podnítit v nich vztah k příro-
dě a ekologii.

„Zaměřujeme se především na rodiny 
s dětmi, ale zábavu si u nás díky roz-
manitosti centra najdou návštěvníci 
různých věkových kategorií. Expozice 
zpřístupňujeme interaktivní formou. 
Chceme, aby návštěvník zapojil všech-
ny smysly a mohl si vše nejen prohléd-
nout, ale i osahat a vyzkoušet,“ uvádí 
J. Trávníčková z Centra Eden“.

Areál centra je rozdělen do několi-
ka částí, ve kterých se prolíná minu-
lost s budoucností. O minulosti se 
dozvíme v části zvané Horácká ves-
nička a Panský dvůr. 

Budoucnost symbolizuje moderní 
stavba Ekopavilonu, kde se návštěv-
níci seznámí s ekologií, ochranou 
životního prostředí a možnostmi jak 
úsporně nakládat s energií. 

Centrum Eden je otevřeno v měsí-
cích květnu, červnu a září o víken-
dech a svátcích. V měsících červenec 
a srpen – každý den. V tyto měsíce 
vždy od 9.30 do 18. hodin. 

V Bystřici nad Pernštejnem najdete místo, 
kde se prolíná minulost s budoucností

Mimo tyto termíny připravuje-
me řadu akcí a programů pro školy a 
organizované skupiny na objednávku. 

Podrobnější informace nalezne-
te na www.centrumeden.cz nebo na 
www.facebook.com/centrumeden/.

Z06-predenM

Den zdraví s pohybem a chůzí Nor-
dic Walking je zajímavou akcí nejen 
pro dříve narozené. Koná se ve vol-
nočasovém areálu Pilák ve středu 20. 
června od 10 hodin. 

Akci s podporou Kraje Vysočina 
pořádá základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR, pro region Žďárska. A vítáni 
jsou všichni: lidé s civilizačním one-
mocněním, senioři, veřejnost. 

„Víte, že něco tak obyčejného, jako je 
chůze, prospívá srdci, spaluje kalorie, 
reguluje hladiny vysokého cholestero-
lu, a také zlepšuje náladu? Přijďte si 
s námi léčivou moc chůze vyzkoušet,“ 
vzkazuje za organizátory předsedky-
ně Drahomíra Krejčí. Bližší informa-
ce zazní na klubovém setkání kardi-

aků 7. 6. od 9 hodin v sále DDM na 
Horní ul. 

Nevadí, pokud hole Nordic Wal-
king nemáte, na akci vám je organi-
zátoři zapůjčí.

„Výuka chůze s holemi proběhne 
v počátku programu, pak účastníky 
čeká společný pochod s holemi NW po 
trase od 0,5 km do 3 km. Každý si pů-
jde svým tempem,“ přibližuje organi-
zátorka tradiční akci. Navíc si přímo 
na místě můžeme nechat přeměřit 
krevní tlak, BMI a % tuku v těle. 

 -lko-

Zde je pár tipů na červnové výle-
ty k sousedům. Začneme v Novém 
Městě na Moravě.

Nedělní odpoledne 10. červ-
na (14.00 a 16.00) můžeme prožít 
v doprovodu historiků Horáckého 
muzea. Při komentované prohlíd-
ce města se dozvíme mnohé o slav-
ných osobnostech i pamětihodnos-
tech. Sraz v IC.

S dětmi můžeme sejít do Strašidel-
ného podzemí Horáckého muzea. 
Šest zastavení je inspirováno místní-
mi pověstmi (po-ne, každou půlho-
dinu). Na dvoře muzea najdeme Vír-
ský mlýnek. Dokonalý mechanizmus 

asi 20 pohyblivých figurek, poháně-
ný vodní silou..

Týden nato se 15. a 16. června 
koná na Vratislavově náměstí mul-
tižánrový festival Nova Civitas. 
Letos, v duchu výročí republiky, při-
jede i Tomáš Garrigue Masaryk... 

Další pozvánka míří do nedaleké Pol-
ničky, kde se v sobotu 23. června od 
10.00 koná Setkání rodáků s občany. 
Bohatý program, ve 14.00 slavnostní 
průvod, ve 22.00 ohňostroj.

Ve stejný den si můžeme výlet pro-
táhnout do Škrdlovic, na IV. setkání 
historických traktorů. Pány kluky 
jistě zaujmou spanilé jízdy… -lko-

Zkusíte Nordic Walking? 
Přijďte 20. 6.

k Piláku

Tipy na výlety okolím
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Zábavné
Recyklohraní 

Pokud máme chuť se s rodinkou 
pobavit, poučit a strávit pěkné odpo-
ledne, zamiřme s dětmi v úterý 12. 
června mezi 13. a 15. hodinou do 
arboreta Základní školy Palachova. 

Koná se tu Recyklohraní - odpo-
ledne plné her, soutěží a tvůrčích 
činností v dílničkách. Zájemci si 
mohou zábavnou formou vyzkoušet 
a utřídit své znalosti o recyklaci a tří-
dění odpadů… 

Bývalá 5. ZŠ je už léta zapojena v 
mezinárodním programu Ekoškola, 
a Recyklohraní připravili sami žáci. 
Ti také budou  zábavným progra-
mem hosty provázet. -lko-

K létu patří nejen koupání, výlety a 
sport, ale i atraktivní filmová podívaná. 
S pěknou náloží snímků pro malé i vel-
ké přichází v červnu žďárské kino.

„Zveme fandy komerčních filmů i nároč-
ného diváka, milovníky rocku, i té nejlepší 
vážné hudby,“ informuje Aleš Hrbek z 
městské organizace Kultura Žďár n. S. 
Nechme se tedy inspirovat některými 
tipy… 

Kdo z nás v práci zažívá tmelení 
kolektivu, pod moderním označením 
teambuilding, ten se jistě pobaví u 
nového českého filmu se stejnojmen-
ným názvem. 

Výjimečný snímek Bratři Lumiérové 

Od rybníku rovnou do kina…
zachycuje padesátivteřinové zdigitali-
zované a precizně zrestaurované sním-
ky vynálezců kinematografie. „Uvidíte 
skutečné historické artefakty, což je neza-
pomenutelný filmový zážitek. Film je na 
potrálu CSFD ceněn 93 %,“ upozorňuje 
kinař.

Scream for Me Sarajevo je dalším 
užasným příběhem o neuvěřitelném 
rockovém koncertu, který odehrál 
frontman kapely Iron Maiden Bruce 
Dickinson v roce 94, uprostřed oblé-
hání Sarajeva. Sobota 16. června vůbec 
může být rockovým zážitkem s per-
namentkou. Čekají nás čtyři hudební 
lahůdky rockových kapel, jako Metalli-
ca, Scorpions ad.

„Milovníci vážné hudby mohou ve 
středu 20. června oslavit kalendářní pří-
chod léta přímým přenosem Berlínské fil-

harmonie. Mahlerovou symfonií č. 6 se 
totiž bude loučit dirigentská světová legen-
da, sir Simon Ratlle,“ upozorňuje pořa-
datel.

Fanoušci kultovních Dannyho parťá-
ků si nesmí nechat ujít jejich ženské 
protějšky ve hvězdně obsazeném filmu 
Debbie a její parťačky. No, a manuální 
sebevědomí si můžeme pozvednout u 
filmu Pat a Mat znovu v akci. 

Víte, že od 22. června kino Vysoči-
na zažije největší výskyt dinosaurů na 
metr čtvereční v dějinách Žďáru? To v 
nové epizodě slavné ságy - Jurský svět: 
Zánik říše. 

„Takže přátelé, z rybníku jděte rovnou 
do kina. A hlavně pohodové a krásné léto! 
To vám ze srdce přeje celá partička z kina 
Vysočina,“ vzkazuje Aleš Hrbek.

 -lko-

Slavné světové melodie z kri-
minálních filmů a policejních 
seriálů, a nejen ty, zazní při 
promenádním koncertu Hud-
by Hradní stráže a Police ČR 
v Jihlavě.
� Lenka Kopčáková

Máte rádi letní promenádní koncer-
ty? Pak si 7. června naplánujte výlet do 
Jihlavy. V parku Gustava Mahlera se od 
půl třetí odpoledne rozehraje Hudba 
Hradní stráže a Policie ČR. 

Promenádní koncert je oslavou Dne 
Policie ČR. 

Tím je již po 27 let jednadvacátý čer-
ven, kdy také bývají policistům předá-
vány služební medaile. Dne 21. 6. 1991 
Česká národní rada schválila první 
zákon o Policii České republiky.

Jihlavský promenádní koncert je jed-
nou z letních akcí policistů pro veřej-
nost. Park najdeme v ulici Benešova a 
vstup na koncert je zdarma.

A na co se můžeme těšit? „Představí se 
nám velké hudební těleso, které přes 70 let 
vysoce profesionálně reprezentuje českou 
hudební kulturu doma i ve světě. Svým 
vznikem v roce 1945 orchestr navázal na 
bohatou tradici vojenských, policejních i 
četnických hudeb z období První Česko-
slovenské republiky,“ uvádí Dana Čírtko-
vá z Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina.

Jak připomíná, mezi prvořadé povin-
nosti Hudby Hradní stráže a Policie 
ČR patří zajištění hudebního dopro-
vodu při všech státních ceremoniích 
na Pražském hradě, především státních 
návštěv a nástupních audiencí velvy-
slanců. Orchestr je také významným 
kulturním reprezentantem Policie ČR, 
a zároveň plní veškeré služební úkoly 
vyplývající z tohoto postavení. 

V Jihlavě uvede hudební host slavné 
melodie z policejních a kriminálních 
filmů či seriálů. Posluchači se mohou 
těšit i na populární melodie známých 
českých i světových autorů.

Výlet na Hudbu Hradní stráže

Hurá na festivaly
Prvním letním tipem je festival Pelhřimov – město rekordů 8. a 9. června 

na tamním náměstí. Při již 28. ročníku budeme svědky těch nejpodivnějších 
a nejbláznivějších pokusů a rekordů…Siláci ohýbající železné tyče o hlavu, 
nebo rozbíjející pěstí kamení, akrobati, fakíři. A navíc, sami se můžete stát 
piráty…(vstup zdarma). 

Další výlet může zamířit do Chotěboře. Od 29. 6. do 8. 7. se tu koná světo-
vě unikátní Festival fantazie. Již 23. ročník přinese zážitky  fanouškům sci-fi, 
fantasy a hororu ve hrách, kostýmech, filmech, seriálech, anime, comicsech 
či knihách. -lko-
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Bosch Car Service
Kontrola vašeho vozu před dovolenou

Servis klimatizace 
včetně dezinfekce 

za 599 Kč*

Reinpo-autoFive s.r.o.
Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou
Objednávejte se na:
608 041 747 nebo 774 180 222
www.autofive.cz

za 49 Kč

*Akce platí do 31. 8. 2018. V ceně za klimatizaci není zahrnuto chladivo. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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Začátkem května jsme si připo-
mněli 73. výročí od konce 2. svě-
tové války. Řada dnešních Žďárá-
ků ani neví, že svoboda do našeho 
města přišla až 10. května 1945, 
téměř nejpozději z celého Protek-
torátu Čechy a Morava.
� Lenka Kopčáková

Při pietním aktu k uctění padlých 
vojáků ve Žďáře, v podvečer 8. květ-
na, promluvil na téma konce 2. sv. vál-
ky Pavel Elbl, historik Regionálního 
muzea města. 

Čím to bylo, že se Žďár dočkal svo-
body tak pozdě, a které armády se 
zde utkaly? To historik, zaměřený na 
vojenství, exkluzivně popisuje pro čte-
náře ŽN. Vychází z dostupných doku-
mentů a výpovědí pamětníků. Vrací-
me se tedy v čase.... 

Pohnuté květnové dny roku 1945 
přinesly některým obyvatelům Žďár-
ska vytoužený mír, jiným stále ještě 
smrt. 

„Žďársko bylo osvobozeno mohutným 
náporem sovětských vojsk až v průběhu 
středy 9. a čtvrtka 10. května,“ říká Elbl. 
(Všimněme si letošní shody dnů v týd-
nu).

Vysvětluje, že důvodem zpoždě-
ní byl odpor Wehrmachtu a jednotek 
Waffen-SS na frontě za Brnem. Když 
se totiž fronta osvobozením Brna dne 
26. 4. 1945 zhroutila, nastal mohut-
ný ústup německých formací. Něm-
ci spěchali do americké okupační zó-
ny v jihozápadních Čechách, a přitom 
neváhali použít sílu. 

„Jejich zadní voje kryly jednotky Waf-
fen-SS, které si počínaly tím nejhorším 
způsobem,“ vysvětluje historik. 

Na naše město se valily ústupové 
proudy od Olomouce a Brna. Nejmo-
hutnější formace patřily k 1. německé 
tankové armádě a 6. pancéřové divizi.

Poslední hodiny války si na Žďársku 
vyžádaly nemalé oběti. Známá je vel-
komeziříčská tragédie, kdy Němci od 
6. do 8. května popravili 56 obyvatel, 
a dalších 37 zahynulo 9. května kvůli 
špatné koordinaci při bombardování 
sovětskými letadly, v důsledku přecho-
du fronty.

„Je třeba vysvětlit, proč vlastně k těmto 
tak diskutovaným úderům došlo,“ říká 
historik. Připomíná, že 7. 5. 1945 byla 
v Remeši podepsána všeobecná bez-
podmínečná kapitulace nacistického 
Německa, potvrzená 8. 5. v Berlíně. 

„Na základě dojednaných podmínek 
měla být od 23 hodin 8. 5. středoevrop-
ského času přerušena veškerá bojová čin-
nost, zastavena palba a německé jednot-
ky měly složit zbraně a přejít do zajetí 
vojsk nacházejících se před nimi,“ popi-
suje. 

Německá armáda na východní frontě 
v českomoravském prostoru však tyto 
podmínky nerespektovala a snažila se 
probít do americké zóny. Proto sovětští 
velitelé vydali rozkaz k leteckým úto-
kům na vzdorujícího nepřítele. „Před-
tím ale maršál Malinovskij (osvobodil 
Žďár) dal nepříteli šanci, a na německé 

pozice nechal shazovat letáky s výzvou ke 
kapitulaci,“ říká historik.

Žďár byl důležitým uzlem
Němci, stále velmi dobře vyzbrojení, 

se snažili uniknout z frontového pás-
ma za každou cenu. „Vytoužené americ-
ké zóny však dosáhly jen jednotky, které 
se tam stačily dostat během 7. května,“ 
podotýká Elbl.

Žďár tvořil významný komunikační 

a železniční uzel. Čtyři dny po osvo-
bození Brna se sem přesunulo 80člen-
né komando z tamní centrály gesta-
pa. Obsadilo vyklizenou měšťanskou 
školu (1. ZŠ). Cílem bylo pacifikovat 
odboj v týlu doposud vzdorující armá-
dy. 

Během dubna partyzáni z Brigády 
M. J. Husa vypustili lihovary v Zám-
ku i Žďáře. Jak se to lidé dozvěděli, 
riskantně běhali s nádobami a chytali 
kýženou surovinu…

Vzrušení obyvatelstva nastalo 5. květ-
na, po zprávě o Pražském povstání... 
Ale Žďár byl obsazen po zuby ozbro-
jenou armádou. Ve lnářské škole (dnes 
zdravotní škola) fungovala armádní 
opravna bojové techniky. Poškozené 
tanky přiváželi Němci po železnici, a 
na opravách byla nucena podílet se i 
autoopravna Josefa Pohanky z Dolní 
ulice. Němci pak demonstračními jíz-
dami městem zastrašovali obyvatel-
stvo. 

Přesto odvážlivci vyvěšovali předtím 

pečlivě uschované národní a rudé pra-
pory… Jako např. klempíř František 
Kříž z Horní ulice - jakmile však vlajky 
spustil z vikýře, hned u domu stál tank, 
a klempíř byl donucen je zase sundat. 
V Zámku Němci rozstříleli ruský pra-
por na domě občana Lancmana. Ale 
svoboda už byla ve vzduchu…

Žďár hrozili
srovnat se zemí

Do města dorazila 8. 5. početná kolo-
na tanků a obrněných vozidel. Veli-
tel hrozil, že při sebemenší provoka-
ci srovná Žďár se zemí. Na potvrzení 
děla zacílila hlavně na město. Národní 
výbor (předseda MUDr. Lisý) opako-
vaně vyzýval občany ke klidu…

„Donedávna jsme neměli tušení, ke 
komu tato kolona příslušela, díky pomo-
ci amatérského historika z Tišnova se 
podařilo prokázat, že se jednalo o Pan-
zer-Regiment Feldherrnhalle 1, náležící 
do sestavy stejnojmenné pancéřové divi-
ze,“ říká Elbl. Z nalezeného deníku 
německého tankisty je patrné, že regi-
ment byl vyzbrojen mimo jiné tanky 
typu Panther. 

„Do americké zóny se Panzer-Regi-
mentu nepodařilo dostat. Mezi Němec-
kým Brodem a Pacovem se vzdal Rudé 
armádě,“ říká historik… 

Mezitím v hotelu Veliš úřadoval ile-
gální výbor, a spojení s partyzánským 
ústředím na Račíně zajišťovala na kole 
Anežka Štůlová a na motocyklu Jan 
Vejmělek. 

Do Žďáru dorazila další početná 
německá kolona, a její opilý generál o 
kapitulaci ani nevěděl. Odmítl nabíd-
ku parlamentářů a vyrazil dál… Mezi-
tím 5. tankový sbor 6. gardové tankové 
armády 2. Ukrajinského frontu proni-
kl do Jihlavy a odřízl jednu z hlavních 
ústupových cest na jihozápad. 

Stíhačky nad Žďárem
Nejhorším dnem konce války ve 

Žďáře byla středa 9. května, kdy 
zahynulo 18 civilních obyvatel. Šest 
lidí esesáci popravili. 

Od rána byl na náměstí velký pro-
voz, ustupující německé kolony pro-
následovaly sovětské letouny.

Po půl deváté ráno byli Žďárá-
ci varováni před leteckým úderem. 

Hasiči hlídkující na ochozu kostela 
sv. Prokopa zaznamenali na obloze 
u Mělkovic podezřelé obláčky. Lidé 
spěchali do úkrytů, a během čtvrt 
hodiny se ozvaly první detonace… 

„Letecké údery nad Žďárskem a 
Vysočinou prováděla 4. letecká armá-
da 2. Ukrajinského frontu. Dne 9. 5. 
uskutečnila nejméně 544 bojových 
vzletů s asi 340 letadly,“ upřesňuje El-
bl a dodává, že cílem byly hlavně vel-
ké křižovatky na trase mezi Brnem a 
Prahou. V 9.00 se sovětské letou-
ny objevily nad Žďárem. „Šlo o šest 
bitevních strojů Iljušin IL-2 Šturmo-
vik. Němci jim, kvůli mohutné výzbroji 
a pancéřování, přezdívali létající tanky 
nebo černá smrt,“ dodává. 

Boj země-vzduch…
Bitevníky provázely i dvě stíhačky. 

Letci usilovně pátrali po nepříteli. Jedna 
ze stíhaček obletěla věž kostela, aby si 
pilot prohlédl hasiče na ochozu…

Deset minut po deváté se ozval prv-
ní výbuch. Piloti odhalili nepřátelskou 
kolonu na silnici ke Stržanovu. Něm-
ci z prostoru Schwarzenbergovy pily 
(dnes Kinského prodejna) na ně začali 
pálit. Stíhači areál zničili pumami. Roz-
poutal se mohutný požár…

„Při zpětném letu piloti zaútočili na 
kolonu projíždějící křižovatkou u hostince 
Konvent v Horní ulici, odkud na ně pálil 
německý obrněnec. Jeden z pilotů se tedy 
oddělil od formace a uskutečnil na křižo-
vatku nálet. Kulomet obrněnce utichl,“ 
popisuje historik. Bombardování však 
odnesly nejen ulice kolem Konven-
tu, ale i Dolní a Jungmannova, odkud 
Němci také vedli palbu. Nálety si také 
vyžádaly různě vážná zranění několi-
ka Žďáráků, pár jich na jejich následky 
zemřelo.

Kus odvahy a kumštu, dle vyprávění 
pamětníků, prokázal klempíř František 
Liml. V podlaze u Podlouckých uvízla 
nevybuchlá puma, s níž si hasiči nevě-
děli rady. Liml ji vyprostil, a na ručním 
vozíku, vystlaném pytli, opatrně odvezl 
na louku za lihovarem…

Odveta za akci odbojářů
„Krize začala po akci odbojářů, kteří 

se na náměstí zmocnili německého vozu 
se zbraněmi a zatáhli jej do dvora hotelu 
Veliš. Spatřil je německý voják a informo-
val příslušníky SS. Němci ihned zaútočili,“ 
líčí historik. Odbojářům se sice podaři-
lo uniknout humny, ale rozlícení Němci 
od té doby stříleli po všem, co se hnulo. 
Intenzivní střelba trvala po celou noc, 
až do rána 10. května.

Zprávu o ozbrojeném odporu ve 
městě dostaly i další, právě přijíždějí-
cí německé jednotky. Vojáci seskákali 
z aut a při postupu Nerudovou a Hor-
ní ulicí stříleli do oken a dveří, do skle-
pů házeli granáty. Domy byly v jednom 
plameni. Zahynula 75letá Marie Khei-
lová, ukrytá ve sklepě.

Němci spatřili hasiče ve věži kostela. 
František Minář byl zasažen, ale ještě si 
stačil telefonem zavolat o pomoc. „Dolů 
z věže jej navzdory intenzivní palbě snesli 
Ladislav Čížek se synem. Na náměstí však 
narazili na oddíl Němců. Ti je prošacova-
li a nechali být. Zraněného Mináře ošetřil 
doktor Mostecký. Ale protože do nemoc-
nice se dostal až druhý den, hasič přišel o 
nohu,“ uvádí Elbl další ze zdejších epi-
zod.  (Pokračování na str. 22)

Konec války ve Žďáře a malé epizody

Díl I.
Němci na Žďársku

ignorovali kapitulaci

PAVeL eLBL, historik RMM, zamě-
řený na vojenství. Foto: archiv

ČLeN oSáDKy německého tanku přikazuje sejmutí vlajek z Křížova domu. 
Život riskoval i odvážný fotograf Vilém Frendl, který konec války ve Žďáře zachy-
til objektivem. Stačilo, aby jej při tom Němci zahlédli…
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Angličtina a němčina

Angličtina

Pedikúra

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 617, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr 
nemovitostí a pro výstavbu. Zaměřování 
pozemků a staveb, vytyčování hranic, 
podklady pro pro-jekty, zaměř. skut. 
provedení staveb.

Kamenictví

Geodetické práce

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služby, úpravy a opravy oděvu. 
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně 
úklidu. Nátěry fasád včetně lešení. 
Protipožární nátěry včetně atestu, drobné 
zednické práce.
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry oken, 
střech, dveří, fasád. Drobné zednické a 
obkladačské práce. 
e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Mgr. Sabina Kopčáková, Dolní 11, Žďár 
nad Sázavou, tel: 605 747 482. Masáže, 
lymfatické masáže, lymfoven, cvičení 
Pilates, ZDTV přijímáme poukazy Žďas, 
Sodexopass, unišek. 
www.anibas-masaze.cz

Masáže

� Radek Pátek servis IT a ELEKTRONIKY
počítače, notebooky, tablety, telefony, 
televize, rekordéry, převod VHS,atd., 
možnost vyzvednutí u Vás. Mobil:777 
853 010, email: patekradek@seznam.cz

Počítače

� SERVIS A OPRAVY PLASTOVÝCH 
OKEN. Kompletní servis a opravy 
plastových oken a dveří, seřizování, 
výměna skel, zabezpečení oken proti 
vloupání, stínící technika. 
servisoken@email.cz, tel: 724 047 444, 
www.servisoken.eu.

Servis plastových oken

Tiskárny

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truh-lářských 
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sáz. 5, tel: 607 574 
429, e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

� BLESK s.r.o., Vnitřní 13, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 626 257, 737 446 084. 
Úklidové práce. Stálé a nárazové úklidy. 
Půjčovna strojů na čištění koberců. Čištění 
interiérů aut / 590,- Kč. Výškové práce. 
Hodinový manžel (zámečnické práce).

Úklidové práce

� Vysokozdvižná plošina – 8 m / 1.500,- 
Kč / den – bateriová, samopojížděcí. Tel: 
731 485 462, 737 446 084

Vysokozdvižná plošina

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

� Vyučuji angličtinu dospělé, studenty 
i žáky základních škol jednotlivě i po 
skupinkách. Pracujícím na směny se 
přizpůsobím. Výuka je možná i v době 
prázdnin. 
Tel.: 732 717 690

� Martina Beáta Koňaříková, nám. 
Republiky 63 (modrý dům), tel. 731 177 
314, mail: m.bea-konarikova@seznam.cz.
Pondělí, středa a lichý pátek 8,00-16,30, 
polední pauza 12,00-12,30

� Zednické práce - František Toman, tel.: 
604 64 84 69, veškeré zednické ráce, 
novostavby, rekonstrukce, půdní vestavby, 
koupelny, sádrokartony, ploty, zámkové 
dlažby. www.zednicizdar.cz

Zednické práce

� Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. 
Tel: 608 111 995,www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
Okrasné stromky a keře, borůvky, sadbu 
zeleniny a květin, balkonové květiny, 
voskovky zahradní substráty a hnojiva. 
Vypracujeme projekty a realizace zahrad.
Otevřeno 7,30 - 17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

� Uhlopark Losenice Křesťan nabízí: 
Prodej a skládání kvalitního hnědého 
ledvického uhlí za nejnižší ceny v okolí. 
Uhlí skládáme až do vzdálenosti 10 m. 
Ceny a objednávky na tel: 
733 536 004 nebo na 
e-mailu: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné 
kontroly. www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

� Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 622 164, 607 778 
849, po-čt 8-15 hod.
Vazby diplomových prací, časopisů, 
zhotovení kronik, opravy starých knih. 
Paspartování a rámování obrazů.

Klimatizace

Knihařství

OZNAMOVATEL

� Nabízím vedení účetnictví, zpracování 
DPH, kontrolní hlášení, kompletní 
daňovou evidenci a zpracování mezd.
Dagmar Munduchová, Bohdalov 267, 
mob.: 723 809 559, e-mail: 
d.munduchova@seznam.cz

Účetnictví

KOUPĚ 
� Koupím staré peřiny a nedrané 
peří. Tel.: 721 469 234

SEZNáMENí 
� ahoj, rád sportuji a hodně cestuji. 
Moje povaha je klidná, skromná, jsem milý 
a hodný, zodpovědný muž. Pokud je ti mezi 
24 a 36 lety, jsi štíhlé postavy a milé povahy, 
bezdětná, odepiš, SMS 601 154 557.

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obálky, 
brožury, knihy, vizitky, samolepky, plakáty, 
pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslová-
ní, perforace, knižní vazby. Diplomové prá-
ce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

H&M spol. s r.o.  |  Tř. Legionářů 1471/15, 586 06 Jihlava
tel.: 567 313 615/6  |  jihlava@ham.cz  |  www.ham.cz

Česká okna, dveře a zimní zahrady
s dlouholetou tradicí vlastní výroby

montáž zdarma

+ 2 doplňky za 1 Kč!
PVC okna

a dveře:

H&M spol. s r. o.    |  www.ham.cz
JIHLAVA   |   Tř. Legionářů 1471/15   |   tel.: 567 313 615/6  |   jihlava@ham.cz  

TŘEBÍČ   |    Soukopova 42/3   |   tel.: 568 848 757   |   trebic@ham.cz
t06-hamD

PrOdáM
� prodám městské elektrokolo (3000 Kč), 
satelitní přijimač mascom včetně antény a 
karty skylink (800 Kč), tel.736 425 216.
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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…
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Žďárské noviny

Uterý 5. 6.
� (13.00-14.30), Senior Point, polikli-

nika
Posezení s harmonikou - hraje Josef 

Kučera.
� 17.00, zasedačka rady města (2. p. 

výtah)
Zeptejte se, na co chcete - Tradiční 

setkání zástupců města s občany, k dispo-
zici vedoucí odborů MěÚ a vedoucí stráž-
ník MP.

Út 5. 6., st. 6. 6., čt 7. 6. (19.00-21.00), 
KC Batyskaf

Kvíz: liga - Sestavte tým (max. 8 hráčů) 
a zodpovězte 56 otázek. Na vítězný i nej-
lépe tipující tým čeká odměna.

St 6. 6. 17.00, Husova kaple, ČCSH 
Kopečná

Vážně i nevážně o Martinu Lutherovi
Beseda s Mgr. Alenou Naimanovou o 

české i světové reformaci… Češi mají své-
ho Mistra Jana Husa, Němci svého Mar-
tina Luthera. Proč byl Hus upálen (6. 7. 
1415), a proč se stal Luther o 100 let poz-
ději světovým reformátorem? Zajímavosti 
ze života obou mužů.

Pátek 8. 6. 
� 16.00, prostor za Domem kultury 
Pohybem k naději - Sportovní akce TJ 

Orel. 
� (20.00-23.30), Jazzmine club
Jam Session - Tradiční setkání muzi-

kantů.
� 20.00-24.00, Regionální muzeum
Muzejní noc (více na str. 8)
� Pá 8. 6. 18.00 – so 9. 6. 23.59, zámek 
Muzejní noc
Navštivte muzeum i výstavu Umění 

baroka v noci.Hlavním tématem je hvěz-
da coby symbol Santiniho architektury.
Tajemný půvab astronomie s pozorová-
ním hvězd…

� 19.30, Městské divadlo
CONCENTUS MORAVIAE – Slav-

nostní předání Ceny města za rok 
2017.

So 9. 6. (8.30-17.00), ovál u zimního 
stadionu

Žďárské in-line závody - 9. ročník 
akce TJ Žďár pro všechny závodní kate-
gorie v závodu Fitness (100 m - 1 000 m) 
a závodu Speed (100 m - 3 000 m)

Út 12. 6. 19.00, zámecký konvent
Audrey Martells a Walter Phis-

hbacher Trio
Top jazzová zpěvačka a skladatelka 

z Los Angeles za doprovodu skvělých 
evropských muzikantů... A. Martells 
(USA) - zpěv, W. Fischbacher (USA) - 
klávesy, P. Dvorský (CZ) - kontrabas, U. 
Stricker (D) - bicí.

So 16. 6. (20.00-22.00), chrám sv. Jana 
Nepomuckého

Nikodémova noc - Kostel na Zele-
né hoře otevřen k tichému rozjímání, či 
duchovnímu rozhovoru.

Ne 17. 6. (13.00-17.00) 1. nádvoří 
zámku

Kouzelný zámek – Tradiční akce pro 
děti s Active, střediskem volného ča-
su. TEIR - historické sokolnictví, sokol-
nictví na koni, práce filmových koní. 
Hudební skupina POW NMNM, stánky 

Program na měsíc červen 2018
� Divadla 
DP mimo předplatné 
Po 4. 6. 19.00, Městské divadlo
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD - 

Divadlo v Rytířské, režie J. Nvota, hrají 
A. Háma, P. Motloch, T. Kostková, N. 
Boudová ad. Ženatý Bernard přivede 
milenku do jiného stavu a požádá o 
pomoc kamaráda Phillipea… Kolotoč 
situací a zápletek se roztáčí. Projdou 
všechny lži?…

DP mimo předplatné 
Út 5. 6. 19.00, Městské divadlo
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA - 

Divadlo Na Jezerce, režie A. Goldflam, 
hrají A. Polívková, J. Hrušínský, M. 
Šplechtová, L. Hruška ad. Co všechno 
je člověk schopen udělat, aby zachránil 
svůj hrad, tedy i svoji historii? Vypro-
dáno. 

DP KOMORNÍ a mimo předplatné
Út 12. 6. 19.00, Dům kultury
ŠAŠEK A SYN - Divadlo Bolka 

Polívky. (V. Polívka, B. Polívka, M. 
Chovanec, J. Barin Tichý, O. Klíč ad. 
Životem protřelý král šašků je pověřen 
převýchovou mladého šlechtice…

� Koncerty
Pá 8. 6. 19.30, Městské divadlo
CONCENTUS MORAVIAE – kon-

cert houslisty Alexandra Balanescu a 
písničkářky Ady Milea. Dva hlasy a 
dva hudební nástroje oživí surreálný 
svět rumunského spisovatele Gellua 
Nauma… 

Ostrov: Halucinace s Robinsonem 
Crusoe. 

Ne 10. 6. 17.00, Dům kultury
SVATOPLUK A ŽĎÁRÁČEK - 

společný koncert žďárských sborů k 
70. výročí založení PS Svatopluk a 45. 
výročí založení DPS Žďáráček. 

St 13. 6. 19.00, Café u tety Hany 
ONDŘEJ FENCL A VLADIMÍR 

MERTA

St 27. 6. 19.00, Café u tety Hany 
JIŘÍ ČERNÝ - ROCKOVÁNÍ

� Festivaly 
Ne 17. 6. 14.00, Dům kultury
FESTIVAL DECHOVÝCH 

HUDEB - Uvádí a zpívá Jožka 
Šmukař.

Hrají: Boršičanka, Trnkovjanka, 
Úhlavanka. Stolová úprava, možnost 
tance, občerstvení. 

� Výstavy 
Út 5. 6.– ne 1. 7., Galerie Stará rad-

nice
SKUPINA SKOBA - Aida Lího-

vá-Legnerová / malba, grafika; Václav 
Sádovský / malba; Pavel Šimral / plas-
tika, šperk; Zdeněk Šulc / malba, kres-
ba. Vernisáž 5. 6. v 17.00. 

Otevřeno: út-so (9.00-12.00 a 13.00-
17.00), ne a sv. (13.00-17.00).

Do 8. 6. Městské divadlo
PRÁCE DĚTÍ ZUŠ F. DRDLY / 

Výtvarný obor 
Otevřeno hodinu před, během před-

stavení.

Pá 1.– so 30. 6., Malá Galerie SR
ZAOSTŘENO NA ŽĎÁR / foto-

grafie. Dle otevírací doby IC. 

� Připravujeme 
10. a 11. 8. HORÁCKÝ DŽBÁNEK, 

36. ročník / Zámek Kinských 
21. – 24. 8. LETNÍ KINO / za DK

31. 8. TOMÁŠ KLUS, koncert / za 
DK

Předprodej: on-line www.dkzdar.cz; 
pokladna DK: po, út, st: 13.00–17.00 
(566 502 253), e-mail: dkzdar@dkz-
dar.cz; pokladna KV (564 407 559)
otevřena hodinu před – a do začátku 
posledního představení. Pozor: od 14. 
6. do 12. 8. 2018 bude pokladna DK 
uzavřena.

Při Dni Žďáru je lákadlem historický program. Letos bude na Farských humnech. na 
snímku loňská atmosféra, spojená s výročím povýšení města.  Foto: Lenka Kopčáková

dílničky; KOUZELNá CESTA s pohád-
kovými postavami po naučné stezce 
kolem Konventního rybníka. Soutěžní 
pohádkové úkoly, za drobnou odměnu 
v cíli.

St 20. 6. (9.00-12.00) prostor před 
poliklinikou

7. solární a technický den – Žďárská 
průmyslovka představuje zařízení využí-
vající sluneční energii a další technické 
zajímavosti, včetně elektromobilu. Při 
zatažené obloze se akce koná v prosto-
rách školy.

Čt 21. 6. (16.00-18.00) areál Pilák
Na Piláku s mapou - Již 5. ročník veřej-

ného závodu v orientačním běhu. Pořádá 
UNITOP, Sportovní klub policie.

Pá 22. 6. 19.30, freskový sál, zámek
Concentus Moraviae - Pavel Steidl - 

kytara, Jan Vondráček - mluvené slovo. 
Smích a Evropa - hudební humor Milana 
Kundery, Kniha smíchu a zapomnění.

Sobota 23. 6. 
� (8.00-11.30), nám. Republiky
Farmářský trh - Regionální potraviny a 

řemeslné výrobky.
� (12.00-23.59) zámek
Česko-francouzský den - Francie je 

se zámkem neodmyslitelně spjatá…Tur-
naj v pétanque, hra Pod střechami Paříže 
-  divadlo Anfas, gastronomie, ochutnáv-
ka vín ad.

Út 26. 6. (9.00-11.00), dopravní hřiště
Rozloučení se školním rokem - 

Zábavná akce pro děti. Přilby a svačinu s 
sebou.

Sobota 30. 6. 
� (20.00-23.59) Jazzmine club
Večer u piána s Jendou Novákem 

- Jazz, blues, ragtime, boogie-woogie 
improvizace...

� 13.00, Karlov
VeDaFest – J. Schmitzer, Bee Band, 

Krausberry, V. Čok a BYPASS, Hroši a 
Půlrock, Vosa rock a doprovodný pro-
gram pro děti. Pořádá Subregion Velké 
Dářko.  -lko-

Den Žďáru, 9. 6.

Sobota 9. 6. 
� (10.00-22.15) nám. Republiky 

a okolí

Den Žďáru 
- Novodobý festival města s mot-

tey Žďáráci pro Žďáráky, a Nechte 
auta doma. Jízdy historickým auto-
busem a MHD zdarma. 

*Pódium nám. Republiky: v 10.00 
zahájení slavnosti, Prezentace kul-
turních a tanečních spolků (afric-
ké bubny DJEMBE, folklór, taneč-
ní choreografie…); Hudební a 
pěvecká vystoupení; koncert Petra 
Koláře(21.00–22.00); Upoutávka 
na oslavy 100. výročí Českosloven-
ska, akrobatické vystoupení.

*Farská humna: Prezentace spor-
tovních oddílů (do 14.00); His-
torický program spol. Flamberg, 
10.00 zahájení slavnostní salvou, 
šerm, válečníci na koních, dobový 
tábor   (do 17.00). 

� Horní část nám. Republiky: 

Prezentace neziskových organizací a 
záchranářů (do 17.00).

� Pěší zóna: KoresponDance 
2018 – upoutávka na červencový 
festival.

� Zelená hora: mše sv. za obyvate-
le města (16.30), komentovaná pro-
hlídka  (17.30 - 18.00 )

� Komentované prohlídky kos-
tela Nejsv. Trojice, Horní ul. (9.00-
12.00; 12.30-17.00)

� Festival ZDI…zdi nemusejí být 
jen šedé a bílé. 1. ročník streetarto-
vého festivalu. Přijďte se podívat na 
proměnu veřejných míst v nevšední 
umělecké dílo… 

� Výstava fotografií ze soutěže 
Zaostřeno na Žďár 2017 (Malá gale-
rie)

*Školáci na téma Strategie Cent-
rum (atrium za OD)

� (20.00-23.30), Jazzmine club
Jam Session - Tradiční setkání 

muzikantů.

Náš tip:
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