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Sbor dobrovolných hasičů ze Žďá-
ru Zámku má za sebou aktivní babí 
léto. V polovině září začalo 16. roč-
níkem Memoriálu Jana Dřínka a 
Karla Herolda v požárním útoku. 

V soutěži nastoupilo 18 družstev 
mužů a 9 družstev žen. Žďárský sbor 
byl zastoupen v ženské, mužské i 
veteránské kategorii.

„Ženy z Daňkovic zvládly požár-
ní útok nejlépe, u našich žen zavlád-
la nervozita a skončily poslední. I tak 
jsme velmi rádi, že se soutěže zúčast-
nily,“ říká starosta žďárského SDH 
Marek Entlicher.

Informuje, že mužskou kategorii 
ovládlo družstvo z Odrance a žďárš-
tí muži zaběhli pěkný požární útok. 
„To je vyneslo na 9. místo ve skupině. 
Naši veteráni našli přemožitele z Okrs-
ku Velká Losenice, kteří byli lépe při-
pravení,“ informuje starosta.

V doprovodném programu lidi 
pobavila Road Show s ČMSS a 
vystoupení Džembíků a tanečnic.

Týden nato ve slunečném sobot-
ním odpoledni ožilo schodiště ke 
kostelu sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře ruchem 14. ročníku 
Faraónského běhu.

Na startu stálo 145 závodníků 
všech kategorií. Nejmladší účastník 
se narodil v roce 2017 a nejstarší v 
roce 1940.

„Za náš sbor startovalo celkem 19 
členů. Nejlepšího času 16,31 s dosá-
hl Aleš Vavera z SDH Hamry n/S. 
Na rok získal Putovní pohár staros-

ty SDH Žďár 2 – Zámek,“ informu-
je Marek Entlicher. Tři mládežníci 
SDH ze Žďáru Ema Straková, Jakub 
Zerzánek a Ondřej Dobrovolný se 
zúčastnili Junior Univerzity - Vzdě-
lávání mladých záchranářů. Diplomy 
za úspěšné absolvování převzali na 
půdě VŠ Báňské, Technické Univer-

zity Ostrava. 
„Cílem projektu bylo seznámit mladé 

hasiče z Kraje Vysočina formou vyso-
koškolského studia, ale přitom prak-
tickým a dle možností i zábavným 
způsobem s přírodovědnou a technic-
kou oblastí,“ informuje starosta SDH 
Žďár Zámek Marek Entlicher.

Probíraná témata souvisela s čin-
ností záchranářů a Junior univerzita 
byla realizována ve spolupráci se SŠ 
a VŠ, kde se záchranářské obory stu-
dují.

„Projekt byl rozdělen na 3 víkendové 
a 1 týdenní turnus, kdy studenti pro-
šli výcvikem jak na vodní ploše, tak s 
dýchací technikou používanou jednot-
kami PO, prohlídkami centrální sta-
nice v Ostravě a např. i výukou v díl-
nách,“ říká pro zajímavost starosta 
hasičů. 

Projekt zabezpečuje KSH Kraje 
Vysočina ve spolupráci s ústřední 
hasičskou školou a školami zaměře-
nými na bezpečnostní inženýrství a 
průmysl.

Hasičský starosta děkuje všem 
žďárským družstvům za reprezentaci 
v soutěžích.

(redakčně kráceno) -lko-

FARAÓNSKÝ běh na Zelenou horu je tradiční hasičskou výzvou zdatnosti.
 Foto: archiv SDH Žďár – Zámek
 

Memoriál, Faraónský běh i Univerzita

K 30. výročí sametové revoluce je v 
Regionálním muzeu k vidění výstava 
Víta-Bohumila Homolky a Vladimí-
ra Trojánka s názvem Věrnost vyřa-
zenému stroji - Na krok v podzemí.

„Mapuje literární samizdat ve Žďá-
ře a přibližuje i způsoby jeho šíření. 
Mnohdy najdeme kuriózní příběhy a 
dobové dokumenty, vytištěné i na toa-
letním papíru,“ uvádí mj. historik 
Miloslav Lopaur.

Můžeme se také seznámit se žďár-
ským spolkem Atomová Mihu-
le, založeným v roce 1978. Z něho 
povstala dosud hrající rocková sku-
pina, kterou připomínají fotografie, 
projekce z vystoupení i příběhy jejích 
členů, např. Víta Bohumila Homol-
ky, Radovana Neuwirtha a Vladimí-
ra Trojánka. 

Na dobových magnetofonech je k 

dispozici ukázka množení hudby i 
poslech. Díky signatáři Charty ´77 
V. B. Homolkovi do Žďáru přichází 
a dále se množí Infoch (Informace o 
Chartě77) či sdělení VONS (Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných). 

„Výstava připomíná fotografiemi, 
videokazetami a letáky rok 1989 ve 
Žďáře a sleduje dobové dění až ke svo-
bodným volbám a založení žďárského 
Kruhu nezávislé kultury. Nechybí ani 
originální rozmnožovací přístroj mime-
ograf, lidově zvaný cyklostyl,“ infor-
muje Lopaur. Příležitostně vyšla kni-
ha textů a příběhů disidentů. 

Výstavu na Tvrzi doplňují dvě men-
ší výstavy. V Knihovně M. J. Sychry 
jsou díla podepsaná autory (Václav 
Havel, Jiří Kolář, Milan Uhde) a kni-
hy, které dnes o tomto období vychá-
zí. V kině Vysočina najdeme ojedi-

nělou ochutnávku z výtvarné tvorby 
spolku Atomová mihule. Výstavy 
potrvají do 24. listopadu. Od 10. 12. 
začne na Tvrzi výstava vánoční.

Co byl samizdat
Název pochází z ruského slova 

самиздат – samoizdělatelstvo. Jde 
o způsob, jakým občanští aktivis-
té obcházeli cenzuru v represivních 
režimech. Ilegálně vydávali novinový 
obsah vlastním nákladem. Samizda-
ty rozšiřovali opisováním, původně 
v ruce, později na psacím stroji přes 
kopírák či originál množili na cyklo-
stylu. Represivní systémy samizdat 
tvrdě potlačovaly a disidenty věznily. 

 -lko-

Výstavy ke žďárskému samizdatu Změny úhrad 
pomůcek!

Od ledna 2020 začne platit nová 
vyhláška o úhradách za zdravotní 
pomůcky. 

„Dojde k velkým změnám v pro-
plácení toaletních a kompenzačních 
pomůcek pojišťovnami,“ informuje 
Jana Rajská ze žďárského pracoviště 
Centra pro zdravotně postižené Kra-
je Vysočina.

K aktuálnímu tématu zve zájemce 
na besedu, kde zazní vše podstatné. 
Uskuteční se ve středu 6. 11. Sou-
částí akce v době od 10 do 15 hodin 
bude i výstava kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek. Setkání se 
koná v sídle CZP na Komenského 
ul. v 6. patře (výšková budova s výta-
hem naproti 2. ZŠ).  -lko-

Movember je měsíc mužské solida-
rity, který připadá na listopad. Jeho 
symbolem je mužský rostoucí knír 
nebo vousy. Upozorňují na preven-
ci typicky chlapského onemocnění, 
kterým je rakovina prostaty.

Své kníry již usilovně pěstují hasi-
či a sportovci z Novoměstska a kníry 
slíbili dodat i žďárští hokejisté. Ma-
jí čas do 28. listopadu. Pak nastane 
skupinové holení.

S dočasnou mužnou ozdobou tváře 
můžeme potkávat i lékaře novoměst-
ské urologie. Chtějí tak upozornit na 
důležitost preventivního urologické-
ho vyšetření nádorů prostaty a var-
lat.

V den „D“ se mezi 9. a 16. hodinou 
recepce chirurgie v Nemocnici Nové 
Město na Moravě promění v impro-
vizované holičství budoucích odbor-
níků. Půjde o již druhý ročník chari-
tativního „shazování“ knírů. Výtěžek 
poputuje nadačnímu fondu Muži 

proti rakovině. 
„Přidat se může kdokoli,“ vybízí 

mluvčí nemocnice Tamara Pecková. 
 -lko-

SHAZOVÁNÍ knírů při Movemberu 
upozorňuje na prevenci typicky chlap-
ského onemocnění.
 Foto: archiv NNMN

Kníry rostly pro dobrou věc

Dne 7. listopadu od 18.30 hod. se 
uskuteční ve žďárském Active-SVČ 
druhý festivalový koncert 62. roč-
níku Festivalu sborového umění 
(FSU).

Festival s tradicí již od roku 1957 
se koná ve dnech 6. - 10. listopadu. 
Dvěma koncerty letos nově opouš-
tí „domovskou“ Jihlavu a do svého 
programu zařadil i koncertní sály v 
Humpolci a Žďáru n. S. 

Ve Žďáru uslyšíme pěvecký sbor 
Svatopluk Žďár nad Sázavou se sbor-
mistryní Světlanou Sadikovou a Dět-
ský sbor Kopretínek při ZŠ Velká 
Losenice, pod vedením Marie Laci-
nové. Vstup na koncerty je volný.

Jak ŽN informuje ředitel festi-
valu Vladimír Holeš, předchozích 
61. ročníků FSU zprostředkovalo 
účastníkům vzájemnou interpretač-

ní konfrontaci českého sborového 
umění s celosvětovou národní sbo-
rovou tvorbou. „Festival je tradičně 
místem posluchačských zážitků, vzá-
jemné inspirace a propojování tvůrců 
a interpretů sborových děl. Je i iniciá-
torem vzniku nových skladeb a místem 
odborných seminářů na poli sborové 
tvorby,“ uvádí jeho ředitel. Na festi-
valových koncertech vystupují špič-
kové české i zahraniční sbory. V pro-
vedení Filharmonie G. Mahlera a 
vybraného pěveckého sboru zazní 
v sobotu 9. 11. v krajském centru 
oceněná skladba ze 14. Mezinárod-
ní skladatelské soutěže Jihlava. Fes-
tival sborového umění má podporu 
Ministerstva kultury, Kraje Vysočina 
a statutárního města Jihlavy. Bližší 
program na: www.fsujihlava.com.
 -lko-

Festival sborového umění


