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V únoru naše město opět na 
jeden den ovládnou rozpusti-
lé maškary. Letošní Žďárský 
masopust začne v sobotu 22. 
února přesně ve 14.14 hodin 
na náměstí Republiky a bude 
stát za to.
� Lenka Kopčáková

V roce 2018 se bývalá tradice Žďár-
ského masopustu díky nadšencům 
po půlstoletí obnovila. Letos čekej-
me oslavu všech masek světa v ryt-
mu polky, ale i kubánské salsy. Na 
žďárském náměstí se tak klidně může 
potkat Medvěd s dámou v benátské 
masce. A k tanci je může vyzvat tře-
ba oblíbená pohádková postava... 

V sále Active-SVČ na Horní uli-
ci poběží od 13 hodin dílna pro pří-
pravu masek. Mohou vstoupit děti i 
dospělí. 

Zajímavosti kolem letošního maso-
pustu pro ŽN uvádí jeho hlavní 
aktérka Lenka Šimo. V roce 2018 
se jí podařilo po padesátileté pau-
ze navázat na tradici. Tehdy ješ-
tě nesměle, ale premiéra nadšenců 
vzbudila ve žďárských ulicích ohlas. 

Jak patriotka již dříve pro ŽN 
uvedla, obnovit Žďárský masopust 
znamenalo hodně pátrání, a to i po 
etnografické stránce.

Do roku 1968 patřil rozpustilý prů-
vod masek ve Žďáře k oblíbené tra-
dici vrcholící zimy. Masopust orga-
nizovali místní hasiči, a jak Lenka 
Šimo říká, mají ve své kronice vše 
skvěle zdokumentované. A tak víme, 
že v průvodu šly tradiční postavy 
jako Medvěd, Klibna, Masopust, 
Kominík, Bába s Dědkem či Ženich 
s Nevěstou. 

„Jednou z typických postav Žďár-
ského masopustu býval král Brkoslav. 
Kromě hasičů se tehdy do masopustu 
zapojovali i členové jezdeckého oddí-
lu,“ uvedla s tím, že maškarní průvo-
dy v samotném centru Žďáru zdo-

kumentoval známý fotograf Vilém 
Frendl. 

Po roce 1968 však masopust ve 
Žďáře skončil.  „Tehdejší předseda 
MěNV Antonín Bubák bohužel tuto 
tradici zastavil. Prý rušila klid ve měs-
tě,“ lituje Lenka Šimo.

Loni se nadšencům bláznivý Den 
šprýmů obzvlášť vyvedl a tím si i 
nastavili vysokou laťku. Diváky bavi-
ly trefné průpovídky herců divadla 
DADABO v rolích zvířat a dalších 
masopustních postav. 

Třetí ročník již lidé kolem Len-
ky Šimo organizují ve spolupráci 
s městskými organizacemi. „Hlavním 
moderátorem bude Ivan Hora, který 
během loňského masopustu nadchl pří-
tomné jako skvělý a zábavný Kohout,“ 
informuje Lenka Šimo. 

A tak nás i letos čeká nabitý pro-
gram plný skvělé zábavy a veselí. 
Bude to jedinečný den, kdy je mož-
né si vyměnit role. A na chvilku se 
stát nějakou veselou postavou, která 
skrývá svoji identitu pod tajuplnou 
maskou. 

LETOŠNÍ Žďárský masopust bude moderovat Ivan Hora, který loni nadchl coby 
zábavný Kohout. Skvělý byl loni i vodník. Odposloucháno: „A strejčku, cože to 
máte v tý fajfce?“ „Travičku, holenku, vodní trávu!“ Foto: Lenka Kopčáková

Žďárský masopust letos ozvláštní 
kubánská salsa. Přidáte se?

Šmejdi se rojí Českem a přišli na 
další způsoby, jak hlavně ze seniorů 
vymámit peníze. Vydávají se např. 
za inspektory či zástupce dodavate-
lů energií, zkouší historky o chybě 
v dokumentech či účtech, které při-
chází napravit. Jejich hlavním cílem 
je vetřít se do bytu a pak v psycho-
logickém nátlaku často své hostite-
le přimějí do nevýhodných smluv. 
Zmatení lidé učiní a podepíší, co by 
jinak nepřipustili. 

Problematikou šmejdů se zabývá 
i žďárská městská policie. „Opět se 
nám pohybují po městě a jsme rádi, že 
nás občané o tom vyrozumívají,“ říká 
vedoucí MP Martin Kunc. Šmejdi 
ovšem mají propracovaný systém. 
V posledních dvou případech se 
strážníkům nepodařilo „nabízeče“ 
energií chytit. „Apelujeme na veřej-
nost, ať nás kontaktuje ihned, pokud jí 
bude kdokoliv něco nabízet,“ vzkazuje 
vedoucí MP.

Podvodů v celé ČR je poměrně 
hodně a MP spolupracuje s Policií 
ČR.„Šmejdi se pod nějakou zámin-
kou vloudí do bytu, zatím nevíme jak 
to dělají, ale během chvilky od seni-
orů vytáhnou jejich naspořené hoto-
vosti. V jednom žďárském případě šlo 
dokonce o částku 200 tisíc Kč,“ popi-
suje Martin Kunc. 

Důležité podle něho je, aby lidé 
kontaktovali strážníky nebo Policii 
ČR ihned, ne až následně. To už je 
pozdě. 

Žďár nad Sázavou má sice vyhlášku 
zakazující podomní prodej, ale jak 
vedoucí MP vysvětluje, legislativa je 
v tomto odvětví poměrně složitá. Na 
určité typy podomního prodeje se 
žďárská vyhláška nevztahuje. 

„Záleží také, zda jde o osobu fyzic-
kou nebo působící pod nějakou společ-
ností. Pak to řešíme v součinnosti s živ-
nostenským úřadem,“ dodává vedoucí 
MP Martin Kunc. -lko-

Pozor na šmejdy,
opět táhnou Žďárem

V prosinci 2019 obdržel starosta 
města rezignaci zastupitele za ČSSD 
Michala Huberta Zrůsta.

Dle výsledků komunálních voleb 
z října 2018 nastoupil na uprázdně-
ný mandát náhradník z kandidátní 
listiny ČSSD Rudolf Voráček. Rada 
města mu ještě před koncem roku 
předala osvědčení o tom, že se stal 
členem zastupitelstva města Žďáru 
nad Sázavou.

Jak pro ŽN uvádí odcházející 
Michal H. Zrůst, na post zastupitele 
rezignoval po pečlivé analýze osob-
ní situace. „Jelikož mně studium les-
nictví a práce pro Českou zemědělskou 
univerzitu zabírá mnoho času, nemohl 
jsem se zastupitelské práci věnovat tak, 
jak bych si představoval. Děkuji všem, 
kteří mě dali již podruhé u voleb důvě-
ru a kolegyním a kolegům v zastupi-
telstvu přeji mnoho zdaru a spoustu 

dobrých rozhodnutí pro Žďáráky,“ 
vzkazuje.

Staronový člen ZM Rudolf Vorá-
ček, povoláním odborný učitel na 
žďárské průmyslovce uvádí, že v 
městském zastupitelstvu pracuje s 
přestávkami již od roku 2010. „Minu-
lé volební období jsem nastupoval jako 
náhradník za Tomáše Martince a nyní 
za Michala Zrůsta. Chci pokračovat v 
práci pro občany a vítám všechny jejich 
připomínky, kritiku a snahy o zlepšení 
života v našem krásném městě,“ uvádí 
Rudolf Voráček. -lko-

Výměna v řadách zastupitelů,
staronový člen klubu ČSSD

Rudolf
Voráček

„Před začátkem našeho masopustní-
ho řádění opět požádáme o právo pana 
starostu. A pak už nastane zábava, kdy 
je téměř vše povoleno, samozřejmě ve 
vší počestnosti,“ směje se Šimo. 

K tanci opět zahrají Zelenohorští 
muzikanti a letos si můžeme zkusit 
zatančit atraktivní kubánskou salsu.

V předchozích letech projevili 
Žďáráci zájem o masopustní taneč-
ní zábavu, a té se letos dočkají děti i 
dospělí.

„Letošní velkou novinkou bude maso-
pustní karneval od 15.30 a masopust-
ní zábava od 18 hodin v sále Active na 
Horní ulici.

Kromě toho chystáme soutěž o nej-
krásnější masopustní masky a dal-
ší překvapení,“ slibuje Lenka Šimo. 
Z obnovení masopustní zábavy má 

velkou radost a vzkazuje velké díky 
organizaci Active, která poskytne 
svůj sál. 

„Těšíme se opět na krásné masky. 
Tímto opět vyzýváme nadšené milov-
níky masopustu, ať ztratí ostych a 
jdou do toho s námi. Potřebujeme 
zejména masky Medvěda, Koně, Stra-
káče (Šaška), Nevěsty, Ženicha, Poli-
cajta, Soudce, Žida či Smrti. Fanta-
zii se však meze nekladou,“ vzkazuje 
pořadatelka. 

Podle Lenky Šimo je báječné 
vědět, že masopustní veselice není 
nic nového, ale úžasná kulturní tra-
dice, kterou naši předkové slaví již 
od středověku. „Pojďme společně v 
této tradici pokračovat, a roztančeme 
ždárské náměstí,“ vyzývá pořadatel-
ka letošního třetího ročníku. 


