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Konec války ve Žďáře a malé...

Žďárské tipy

Klub kardiaků

Knihovna M. J. Sychry        

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, s popisy Zdeňka Vyhlí-
dala.

(Dokončení ze str. 10)
Dolanský i s manželkou byli zadrženi 

při útěku na brodském nádraží. Tam si 
pro ně dojela služební drezínou žďár-
ská Národní stráž a eskortovala je zpět. 
Zpráva se rychle rozkřikla, a ve Žďáře 
už na ně čekalo nádraží plné lidí. Zatče-
ní byli odvlečeni do dřevěné boudy, 
kde Dolanské natřeli lýtka vápnem, její-
mu muži ustřihli nohavice nad koleny a 
také mu nabílili lýtka. Připomněli jim 
tak dobu, kdy se po městě procházel v 
tyrolských kalhotách a bílých punčo-
chách… 

Jejich „výzdobu“ završil hákový kříž 
na zádech. Cestou na náměstí byli kola-
boranti davem zesměšňováni a napadá-
ni… Průvod vzbudil pozornost ruské 
hlídky a vojáci v obavách z lynčování 
zasáhli. 

Ukrývala u sebe šperky 
„Navzdory protestům davu odvedli 

manžele Dolanských i jejich eskortu na 
velitelství. Zde byli členové NS odzbrojeni 
a důrazně napomenuti, že se na veřejnosti 
dopustili takového excesu,“ uvádí Elbl. 

Při osobní prohlídce pak bylo u 
Dolanské nalezeno množství šperků, 
které měla ukryté v kapesníku ováza-
ném okolo zápěstí. Ing. Dolanský byl 
později ze šatlavy žďárského soudu 
exkortován do vazební věznice. Před 
koncem procesu v říjnu 1945 zemřel. 

Na základě nového retribučního 
dekretu prezidenta republiky z června 
1945 se k soudu dostali i další žďárš-
tí provinilci. Většinou za udavačství, 
nezákonné obohacování či zavinění 
ztráty svobody… 

Před soudním tribunálem stanulo, 
dle žďárského historika, i několik členů 
komanda, které v posledních válečných 
dnech drželo Žďár v šachu. Přestože 
se gestapáci a esesáci ještě stihli dostat 
k demarkační linii a vzdát se Američa-
nům, nemálo jich bylo předáno zpět do 
ruské zóny. „Ta největší ,esa´ vyhledávali 
členové sovětského NKVD, doplnění naši-
mi orgány,“ uvádí Elbl. 

Padaly tresty smrti
V síti československé justice uvízl 

i velitel komanda, kriminální komi-
sař SS Obersturmbannführer Kurt 
Leischke. Na brněnském gestapu půso-
bil od roku 1941. Během exekucí velel 
popravčí četě. Obžaloba jej vinila z 
přímého podílu na smrti 88 českých 
občanů, a mimořádný lidový soud jej 

odsoudil k trestu smrti. Nevyužil prá-
va požádat o milost… Stejně skončil i 
jeho zástupce, kriminální inspektor SS-
Obersturmführer Leopold Kadlec. Ten 
se v létě 1944 zúčastnil zásahu gesta-
pa proti skupině Calcium v Netíně na 
Meziříčsku. 

Nová hrozba - banderovci
Bylo sice po válce, ale strach byl náhle 

zpět - z banderovců.
„Tito příslušníci Ukrajinské povstalecké 

armády se snažili dostat na Západ v prů-
běhu několika poválečných let.

Pro svoji krutost byli postrachem civi-
listů. V okolí Žďáru policie jednu skupi-
nu stíhala ještě v roce 1947,“ informuje 
Pavel Elbl. 

Zahynulo přes 100 Žďáráků
Koncem května 1945 měl Žďár 2,5 

tisíce obyvatel. Za celou válku zahynu-
lo kolem 110 Žďáráků, z toho 80 Ži-
dů, často sem přesunutých z Jihlavska a 
okolí. Civilistů zahynulo kolem 30, nej-
více 9. května (19 osob). Osm občanů 
Žďáru zemřelo v německých věznicích, 
Jindřich Leskauer a Vladislav Břečka 
(piloti RAF) v zahraničním odboji a 
Jan Jelínek padl na pražských bariká-
dách…

Poválečné volby? Nebyly 
Starostou Města Žďáru v době Pro-

tektorátu byl Josef Tomek (Národní 
souručenství). V Zámku Žďáře byl pro-
tektorátním starostou Antonín Dvořák 
(Národní souručenství).

Jádrem nově utvářených Národ-
ních výborů byli komunisté. Prvním 
poválečným předsedou Revolučního 

OPOjeNí z vítězství ještě neopadlo, a už tu byl povolávací rozkaz k nástupu 
záložníků do armády – k boji proti banderovcům.

národního výboru byl František Jedlič-
ka, předsedou NV Žďáru se stal Vladi-
mír Šacha (KSČ) a v Zámku Josef Vlk 
(KSČ).

V roce 1946 proběhly parlament-
ní volby, na základě jejichž politických 
výsledků byli delegováni i členové NV 
ve Žďáře. Ve městě vyhráli volby lidov-
ci a územně komunisté. Místa si rozdě-
lili rovnoměrně. 

V roce 1949 se Žďár stal sídlem poli-
tického okresu a Město Žďár a obec 
Zámek Žďár byly sloučeny ve Žďár nad 
Sázavou. 

První poválečné komunální volby se 
tu konaly v roce 1957.

Vidíš je, Ivane?
K 10. výročí osvobození v roce 1955 

byl v městském parku slavnostně odha-
len památník Rudé armády. Autorem 
sochy ruského vojáka se samopalem je 
brněnský akad. sochař Konrád Babraj. 
Lidé začali místu říkat „U Ivana“.

Při okupaci v srpnu 1968 se stal 
„Ivan“ cílem zloby Žďáráků, kteří se 
sochu údajně snažili strhnout, leč neú-
spěšně… Na podstavci Rudoarměj-
ce se tedy objevil nápis „Vidíš je, Iva-
ne?“, a rusky: „Sovětští okupanti, jděte 
domů!…“

Zklamání vyjadřovala i jiná hesla po 
městě, např. „Vaši otcové nás osvobo-
dili, vy nás okupujete!“…Lidé se báli, 
že začne nová válka. Zavládla normali-
zace...

Celá desetiletí jsme se ve škole uči-
li, že nás osvobodila výhradně Rudá 
armáda. To bylo po sametové revoluci 
zpochybněno, lidé už měli neobjektiv-
ní propagandy dost. 

Nicméně nelze upřít fakt, že Žďársko 
osvobodila právě Rudá armáda, stejně 
jako její zásadní roli v celé válce.

„Ruským vojákům nelze odebírat jejich 
zásluhy, byť příslušeli ke komunistické 
mocnosti. Musíme si uvědomit, čeho nás 
Rudá armáda, spolu s dalšími spojen-
ci, zbavila. Že nacismus byl neskutečným 
zlem. V souvislosti s válečnými událost-
mi zahynulo ve Žďáře 10 rudoarmějců,“ 
uzavírá náš ekspos do Žďáru roku 1945 
historik Pavel Elbl.

So 18. 8. 13.00, hotel Vltava Luha-
čovice: Zahájení týdenního pobytu 
spojeného s ambulantní lázeňskou 
léčbou. Doprava vlastní, jen pro při-
hlášené.

� Prázdninová půjčovní doba (do 
2. 9.)

Dospělé, dětské, hudební odd. a 
čítárna:

po, st: 9.00–17.00; čt: 9.00–15.00
Pobočka Nádražní:
po, st: 9.00–11.30 a 12.30–17.00

� Prázdninové výstavy:
Vestibul Čechova domu Malujeme 

pro radost: Soukromá výtvarná škola 
Karly Leixnerové,

odd. pro děti a mládež Prezentace 
četby: čtenářské listy žáků 5. A. ZŠ 
Palachova.

Knihovna chystá tradiční podzimní 
kurzy, více v čítárně. 

Kontakt: www.knihzdar.cz, icent-
rum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

So 4. 8.(9.00-12.00 a 12.30-17.00) 
kostel Nejsvětější Trojice (Horní 
ul.): Santini přímo v centru města - 
Komentovaná prohlídka kostela. 

Čt 16. 8. (8.00-18.00) nám. Republi-
ky: Letní trh 

Čt 16. 8. (20.00-22.00) kostel sv. Jana 
Nep. ZH: Nikodémova noc

So 18.8. (8.00-11.30) nám. Republi-
ky: Žďárský farmářský trh

So 25. 8. (11.00-17.00) areál Pilák: 
XVI. Pilman Triatlon - veřejný meziná-
rodní závod; MČR ve středním triatlonu 
1,9–93–21,1 km.

Do 30. 8. (st, čt, ne 10.00-17.00) sute-
rén DK: Modelové království (nádraží 
a pamětihodnosti regionu) 

Do 31. 8., út a pá: 9.30 a 11.30, Zámek 
Žďár: Prázdninové poznávání: Pohled 
do života kláštera a zámku. Průvodcem 
je paní Voda - živel, který tu po stale-
tí vede stejnými cestami… Pro děti od 
čtyř let, trvá 90 minut.

Čt 30. 8. 16.00, nám. Republiky: 
SLaVNoSTí ZahájeNí SLaV
NoSTí jeřabIN – tradičního festiva-
lu babího léta. 

So 1. 9. (12.30-20.00) kostel sv. Pro-
kopa: Vyhlídka z ochozu věže (s prů-
vodcem).

So 1. 9. (13.30-17.00) kostel sv. Jana 
Nepomuckého na ZH: 

15. DIecéZNí Pouť roDIN 
…Letos trochu jinak…
Poutní trasy s cílem v kostele sv. Jana 

Nepomuckého na ZH:
16 km: sraz v 9.30, poutní kostel Nav-

štívení Panny Marie, Obyčtov 
11 km: sraz v 10.30, poutní kostel Boží-

ho milosrdenství, Slavkovice 
 9 km: sraz v 10.00, kaple Panny Marie 

Karmelské, Sázava 
 4 km: sraz v 11.45, kostel sv. Prokopa, 

Žďár 1
Program na Zelené hoře
13.30 výtvarné tvoření dětí, komento-

vané prohlídky kostela pro dospělé
15.00 modlitba tancem, příprava pro-

cesí
15.30 procesí k bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie
16.00 pontifikální mše sv.
17.00 požehnání na cestu

So 8. 9. (14.00-22.15) Zámek Žďár: 
Klášterní noc 2018 -lko-

RUSKé kaťUše, zvané Stalinovy varhany zacílily, a zelenohorský chrám měl 
namále…


