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Mělkovice byly odsouzené...
(Dokončení ze str. 16)

Pouť je Na svatou Annu

Mělkovickou kapličku si zdejší občané postavili v roce 1900 společnou
rukou. Raritou ve věži byl nejstarší
zvonek na Žďársku z roku 1474, který
v historii provázel dokonce i odsouzence na smrt.
Současně mělkovická kaplička spadá
pod farnost sv. Prokopa ze Žďáru 1.
Je zasvěcena svaté Anně a kolem 26.
července tu probíhá pouť. Mši slouží
žďárský farář.

dvorce (dnešní Pličky). Na Mělkovicích před usedlostí čp. 305 v majetku
rodiny Krčálových stála původně stará dřevěná zvonička, kde se zvonívalo
klekání...
Asi v roce 1850 byla zvonička nešťastnou náhodou stržena. To se prý
stalo tak, že Dominik Krčál odpřáhl
od vozu vola. Aby mu neutekl, uvázal
ho ke zvoničce. Jenže vůl se vzepřel a
zvonici vyvrátil. Krčál tedy postavil
dřevěný sloup z kmenu dvojáku a mezi jeho ramena upevnil zvonek.
Teprve v roce 1900 si Mělkovičtí zažádali na obecním úřadě o povolení a
svépomocí si postavili zděnou kapličku na parcele Bernarda Bloudka, kam
byl zvonek přenesen.

Žďárští talentovaní studenti
Dnes dokončujeme představení 14
nadaných žďárských studentů, které
jejich školy či trenéři koncem loňského školního roku nominovali na prestižní cenu Talent Vysočiny 2010, pořádanou žďárskou PO Active. I když
při 16. ročníku Talentu nezískali titul,
svým nadáním a pílí si zaslouží pozornost.

Zuzana Mrlíková,
Biskupské gymnázium
Všestranně nadaná studentka. Zvítězila v okresním a krajském kole soutěže Konverzace v anglickém jazyce. V
celostátním kole získala 5. místo. Kromě angličtiny studuje ruštinu, španělštinu, němčinu, a latinu. Cenu Talent
Vysočiny získala v roce 2009.

Kapličku kreslil
Mikoláš Aleš

V ROCE 1959 byl starobylý zvonek z
věžičky sňat a jeho snímky pro Okresní
vlastivědné muzeum pořídil žďárský fotograf Vilém Frendl.
Foto: archiv Regionálního muzea
Na území Mělkovic stojí trojí boží
muka, která většinou nechávaly rodiny vystavět jako poděkování.
Historii zdejších zvonů zachytil v roce 1971 dle vyprávění rodáka Aloise
Krčála z čp. 305, žďárský učitel František Mokrý.
Z jeho popisu víme, že na starším
zvonu je český nápis: PANE * BOŽE
* BUĎ * MILOSTIV * Čtyři erby patří: 1. městečku Žďár, 2. Linhartu Šťávkovi z Hodonic - 29. opatovi žďárského kláštera, 3. pánům z Kunštátu
a Poděbrad a 4. erb může patřit žďárskému rychtáři, ale také být značkou
zvonaře.

Málo se také ví, že mělkovickou kapličku zpodobnil Mikoláš Aleš a obrázek byl uveřejněn za 1. republiky v časopise CEP.
Když byly v 1. sv. válce Žďáru odebrány zvony, půjčil Bloudek městu
menší zvonek jako umíráček na hlavní věž kostela sv. Prokopa. Později byl
do věže kaple sv. Barbory zakoupen
zvon - umíráček sv. Josef a mělkovický
zvonek se vrátil na svoji kapličku.
Větší zvon nemá však pěkný zvuk.
Podle záznamu Fr. Mokrého koupil
zvon Václav Břenek z čp. 304. Zvon
visel původně ve věži kostela na Zelené hoře, kterou v pol. 19. stol. zachvátil požár. Tím, že byl zvon přepálen,
ztratil dobrý zvuk. Přes 50 let ležel
na půdě u Břenků a pak byl pověšen
do věže nové kapličky. Dodnes se jím
zvoní při pouti.

Procesí až ze Žďáru
Před válečnou rekvizicí zvonů 28. 3.
1942 najednou vzácný zvonek z věže
zmizel, ale občané Mělkovic mlčeli.
Po válce zvonek vykopali a požádali
žďárského faráře Rudolfa Svobodu,
aby jej znovu vysvětil.
Stalo se tak první neděli po sv. Anně roku 1945 a ze Žďáru se vypravilo

NŽR - LISTOPAD 2010

David Kolář,
VOŠ a SPŠ Žďár
Technicky nadaný student. Zabývá se výrobou Stirlingových motorů.
V soutěžích EVVO získal 1. místo v
krajském a 4. místo v národním kole.
Je členem repretýmu ČR.

Radka Sedláková,
Gymnázium
Nadaná žákyně v zeměpise a jazycích. Zvítězila v krajském kole soutěže
Eurorebus a 2. místo získala v zeměpisné olympiádě. V obou soutěžích
postoupila do celostátního kola.

Petr Lukeš,
Gymnázium
Úspěšný matematik a fyzik. V krajském kole matematické olympiády byl
na 2. místě, ve fyzikální se umístil 4.

Luboš Tlustoš,
VOŠ a SPŠ Žďár
Má mimořádné schopnosti a znalosti v oboru elektrotechnika a mikroprocesory. Získal 3. místo v celostátní
soutěži o nejlepší aplikaci elektronického obvodu. Letos zvítězil v krajském kole středoškolské odborné činnosti s prací Prostorové hodiny.

Jaroslav Mašek,
SŠT Žďár
Technicky nadaný student, letos zvítězil v celostátní soutěži KOVO Junior ve strojním obrábění a kategorii
frézování kovů. Byl nominován na
ocenění České ručičky 2010, které
převzal na červnovém galavečeru v
Brně.

NA PŘÍJEZDU od Žďáru vyrůstá satelitní městečko.

Koupil zvon z popraviště
Zvonek podle zápisu Fr. Mokrého
původně pochází ze žďárského kláštera a později byl na „stinadlech“ v trati
„U spravedlnosti“.
Město Žďár totiž mělo od svého povýšení r. 1607 i právo hrdelní. V archivu Regionálního muzea je dobová
kresba města Žďáru, na níž je v pozadí
vidět popraviště. To se nacházelo asi v
lokalitě dnešní kruhové křižovatky u
Enpeky. Zvon provázel odsouzence
při poslední cestě.
Když bylo roku 1800 městu odebráno hrdelní právo, zvonek koupil
od města Jiří Krčál, tehdejší majitel

celé procesí. Zvon byl znovu posvěcen na jméno Anna Maria. Kmotrami
byly Marie Fousková z Mělkovic čp.
306, Marie Sochorová z Mělkovic čp.
384 a Anna Klímová z Veselíčka.
Každá z kmoter složila 500 Kčs na
pořízení dalšího zvonu. Obnos 1 500
Kčs byl uložen na knížku u Státní spořitelny ve Žďáře. Při měnové reformě
v červnu 1953 však peníze propadly
státu...
V roce 1959 byl zvonek z věžičky
sňat a jeho snímky pro Okresní vlastivědné muzeum pořídil žďárský fotograf Vilém Frendl.
Připravila Lenka Kopčáková,
foto: autorka

Pham Tran Vi Thanh,
Gymnázium
Nadaná žákyně ve fyzice a matematice. V okresním kole obou soutěží byla
na 2. místě, stejně tak v krajském kole fyzikální olympiády, v matematice
byla 12.

Eva Bencová,
SŠOS SČMSD, Žďár
Úspěšná aranžérka. Opakovaně se
umisťuje na medailových příčkách
Mistrovství republiky v aranžování a
v soutěži juniorů v kategoriích „Drátěný program“, „Plakát“, „Výkladní
skříň“. Na podzim 2009 získala titul
Učeň roku.
-lko-

