
STRANA 14 Kultura / Aktuality ŽN - ČERVEN 2020

Koníček je slavnou keramic-
kou hračkou nalezenou na tzv. 
Starém městě (dnes Klafar). 
Žďárské děti si s ní hrály ve dru-
hé polovině 13. století. 

Jak pro ŽN přibližuje histo-
rik Regionálního muzea Stani-
slav Mikule, gotický kachel s orli-
cí pochází ze žďárského kláštera a 
podkova je též středověká, naleze-
ná v našem regionu. Pozdně gotická 
plastika Madony s rustikálními rysy 
pochází ze Stříbrných hor. „Původ-
ně byla vyšší, polychromovaná a hla-
vy obou postav zdobily korunky. Nic 
z toho se nedochovalo,“ konstatuje.

A to je malá ukázka z trvalé expo-
zice města Žďáru nad Sázavou v 
Moučkově domě. Již je opět pří-
stupná. Výstavní prostory Regio-
nálního muzea na Tvrzi otevřou až 
po dokončení probíhajících rekon-
strukčních prací. 

V souladu s aktuálním vládním 
nařízením pro COVID-19 a opat-
řeními ministerstva kultury je pro-
hlídka Moučkova domu s ohledem 
na plochu výstavních sálů mož-
ná maximálně pro dva návštěvní-
ky současně. „Při prohlídce je nut-
né dodržovat dvoumetrové rozestupy 
(krom členů jedné rodiny) a dbát 
všech pokynů průvodce,“ připomíná 
Stanislav Mikule. 

Prohlídky v Moučkově domě se 
konají již tradičně každou celou 
hodinu. Ta první začíná v 9 a 
poslední v 16 hodin. V pravé poled-
ne se prohlídka kvůli pauze nekoná. 
Otevřeno je denně kromě pondělí. 
Aktuální informace o případných 
změnách sledujte na webu muzea. 

Plamenům navzdory
Právě před 75 lety, v noci z 9. na 

10. května 1945, vyhořela budova 
středověké tvrze v centru města. 

„Několik místností skrývalo unikát-
ní sbírky žďárského muzea, které až 
na několik litinových předmětů pla-
meny strávily. Přesto některé obrazy 
požár zajímavým způsobem přežily, 
aniž byly z tvrze odneseny,“ pood-

krývá historik minulost sídla dneš-
ního městského muzea.  

Výstava „Plamenům navzdory“ 
připomene obrazy na žďárské tvrzi, 
obrazy z muzejní sbírky, které zde 
byly před požárem, v době požáru i 
po něm, tedy dnes. 

„Obrazy k tvrzi zkrátka patří, pla-
menům navzdory. Ostatně proč by 
mělo před plameny ustupovat muze-
um, jehož domovem je město s ohni-
vým jménem Žďár,“ ptá se Mikule a 
připomíná, že u zrodu města stálo 
žďáření, milíře, hamry a tavicí pece 
na železo. 

TVRZ v plamenech zachytil koncem 2. 
sv. války rodák Josef Kosinka. Obraz je 
součástí výstavy Plamenům navzdory. 
 Foto: Stanislav Mikule

Do Moučkova domu můžeme ve dvou,
nabízí expozici z historie města

UKÁZKA některých předmětů z období středověku, vystavených v Moučkově 
domě. S koníčkem si hrály děti ve 13. století.

Vznikla nebo nevznikla škoda velkého rozsahu?
Koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS odmítla prověřit, zda v důsledku 

prohraného pracovněprávního sporu příspěvkové organizace ZŠ Švermo-
va 4 vedené radním a ředitelem PaedDr. Ptáčkem (ODS) nevznikla škoda. 
Pravomocné rozhodnutí soudu po dlouhých 13 letech odsoudilo příspěvko-
vou organizaci ZŠ Švermova 4 k vyplacení náhrady mzdy včetně úroků, kte-
rá spolu se zákonnými odvody zdravotního a sociálního pojištění organiza-
ce činí více než 4 milióny Kč. Vzhledem k tomu, že PO není schopna dostát 
svému závazku, tak po vyčerpání vlastních fondů požádala město o finanční 
výpomoc ve výši 2,35 miliónu Kč, které je město jako zřizovatel povinno ze 
zákona poskytnout.

Zastupitelé Změny 2018 v rámci projednávání poskytnutí bezúročné 
návratné finanční výpomoci v ZM dne 30. 4. 2020 navrhli doplnění usnese-
ní o pověření rady města k prověření možného vzniku škody v souvislosti s 
tímto sporem. Koalice v hlasování toto usnesení nepodpořila. Rada města je 
totiž jediným oprávněným orgánem k prověření a uplatnění vzniklé škody a 
jejím členem je i ředitel ZŠ Švermova 4. Po odmítnutí našeho návrhu usnese-
ní v ZM je odpovědností rady města, zda vůbec možný vznik škody velkého 
rozsahu prověří nebo zda se přikloní k názoru zastupitele Forsta (ANO), že 
4 miliónová náhrada mzdy je daní demokracii, jak uvedl na jednání ZM.

 Jan Havlík
 (pisatel je zastupitelem klubu Změna 2018)

Z vašich dopisů redakci

Sběr vyřazeného elektroodpadu 
chystají dobrovolní hasiči zámecké-
ho sboru na sobotu 13. června. 

Od ranních 7.30 až do 12 hodin 
budou elektroodpad svážet ve Žďá-
ře 2, v sídlištích Vysočany, Vodojem 
a v místních částech Stržanov, Rado-
nín a Mělkovice. 

„Doporučujeme shromáždit odpad 
před svůj dům nejlépe až v sobotu 13. 
června po 7. hodině. Máte-li možnost, 
ponechte elektroodpad na svém pozem-
ku za brankou,“ obrací se na spoluob-
čany starosta SDH Marek Entlicher. 

Objemný nebo těžký elektrood-
pad, např. ze sklepů, půd či garáží si 
hasiči vynesou sami. „V tomto přípa-
dě nás informujte předem na telefonu 
721 064 978 nebo v průběhu soboty 
na tel. 721 064 978, popř. 775 678 
794,“ doporučuje starosta hasičů. 

Hasiči sbírají elektroodpad typu: 

lednice, mrazáky, televize, rádia, 
monitory, počítače, mikrovlnné 
trouby, sporáky, pračky, sušičky, 
myčky, pečicí zařízení, elektrická 
topidla, elektrické nářadí, akumulá-
tory, stroje a zařízení, vysavače a veš-
keré domácí elektrické či bateriové 
spotřebiče. 

„Naopak nemůžeme likvidovat klasic-
ký nebezpečný odpad jako jsou žárovky, 
zářivky, výbojky, barvy-laky, baterie, car-
tridge z tiskáren a další běžný nekovový 
odpad z domácnosti,“ upřesňuje Marek 
Entlicher. 

Další sběr plánují hasiči SDH Žďár 2 
– Zámek na říjen. Budou svážet želez-
ný šrot a znovu elektroodpad. -lko-

Hasiči svezou elektroodpad
Těžké spotřebiče

si hasiči vynesou sami

 6. 6. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 
303 (566 536 712)

 7. 6. MUDr. Tomáš Dvořák, Vel-
ká Losenice (775 479 595)

13.6. MUDr. Dušan Borek, 
Zahradní 580, Bystřice n/P (566 
688 235)

14. 6. B Smile s.r.o., Osová Bitýš-
ka 303 (566 536 712)

20. 6. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. 
12, N. Město n/M (566 616 901)

21. 6. MUDr. Ondřej Bartoš, Na 
Městečku 310, N. Veselí (566 667 
236)

27. 6. Lékař stomatolog Fiodor 
Gonchar, Dům zdraví, Vel.Mez. 
(728 638 632)

28. 6. BLADENT s.r.o., Štursova 
111, N. Město n/M (566 616 904)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz. 

Víkendové služby stomatologů

Žďár se po každém požáru – ať už 
v důsledku válek, nehod či žhářství 
– vždy vzchopil k ještě větší slávě 
a rozkvětu. „Je i městem, které bylo 
nazýváno Ocelovým srdcem Vysoči-
ny a jehož hokejové Plameny do svě-
ta vyslaly jména jako Martin Nečas, 
Martin Kaut či Tomáš Rolinek,“ říká 
historik... 

V nové expozici bude mj. k vidění 
portrét kardinála Františka Ditrich-
štejna, který v roce 1607 povýšil 
Žďár na město i obraz hořící tvrze, 
namalovaný akademickým malířem 
Josefem Kosinkou. Ten byl za 2. sv. 
války aktivním spolupracovníkem 
partyzánů a později pak ředitelem 
muzea. 

„O přesném datu otevření výstavy 
vás budeme včas informovat,“ dodává 
Stanislav Mikule. -lko-


