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Žďárský Sbor dobrovolných hasi-
čů nedávno zvítězil v krajské soutěži 
„Recyklujte s hasiči“. Prvenství za 
rok 2020 si v konkurenci 124 sborů 
z celé Vysočiny zasloužil největším 
množstvím nasbíraného elektrood-
padu.

K recyklaci do systému Elektrowin 
tak mohlo být z kraje předáno 346 
tun vysloužilých elektrospotřebi-
čů. To je o 36 tun více než předlo-
ni. Výsledky Kraj Vysočina vyhlásil 
letos 21. dubna a mezi pět nejsnaži-
vějších sborů rozdělil odměnu 80 
tisíc korun.

Výsledky soutěže:
1. SDH Žďár n. S., 12,47 tun, 

odměna 20.000 Kč; 2. SDH Jim-
ramov (ZR) 10,86 t (18.000 Kč); 3. 

SDH Kamenice ( JI) 9,73 t (16.000 
Kč); 4. SDH Dolní Cerekev ( JI) 
7,67 t (14.000 Kč); 5. SDH Bobrová 
(ZR) 7,22 t (12.000 Kč).

Jak pro ŽN uvádí starosta sboru 
Marek Entlicher, do aktivity na před-
cházení vzniku odpadů jsou žďárš-
tí hasiči zapojeni již od roku 2010 a 
v soutěži „Recyklujte s hasiči“ patří 
mezi pětici nejlepších SDH v Kraji 
Vysočina. 

„Jsme velmi rádi, že můžeme nějakým 
způsobem pomoci dobré věci, elektro-
odpadu je opravdu velmi mnoho. Za 
loňský rok jsme sebrali přes 12 tun,“ 

komentuje starosta Entlicher.
Pokud lidé vyřadili elektrospotře-

biče, mohou hasiče kdykoliv kontak-
tovat. „Buď si pro ně zajedeme, nebo 
nám sami lidé mohou elektroodpad 
přivézt na Dvorskou ulici v Zámku, 
kde máme sběrné místo,“ nabízí sta-
rosta. Hned za kamenným mostem 
je po levé straně hasičské cvičiště, 
kde lze elektroodpad nechat u plotu.

Žďárský sbor ale nezůstává jen u 
sběru vyřazeného elektroodpadu. 
Mladí hasiči se každým rokem zapo-
jují do akce „Čistá Vysočina“. Se svý-
mi vedoucími sbírají odpad, který 
v přírodě nemá co dělat. Mají již svůj 
úsek, a to silnici ze Žďáru přes Vyso-
ké až do Počítek. 

Letos prý měli aktéři tak trochu 
obavy, zda po loňské pauze, kdy se 

akce kvůli koronaviru konat nemoh-
la, nebude silnice zahlcena odpadky. 
Naštěstí zůstalo jen u obav a odpadu 
bylo stejně jako roky před tím.

„Letos zde mladí hasiči posbírali šest 
velkých pytlů odpadu. Stále jsme však 
překvapeni, co všechno jsou lidé schop-
ni vyhodit při svých cestách,“ konsta-
tuje Entlicher.

Zámečtí hasiči jsou známí i pravi-
delným sběrem železného šrotu a 
elektroodpadu. Pojízdnou akci vra-
cí po vynucené roční odmlce. Letos 
sběr proběhne v sobotu 12. června 
od 7.30 hodin ve vybraných částech 
města (Žďár 2, 5, 7). „Bereme veške-
rý železný šrot a vyřazené elektrospo-
třebiče. Nemůžeme sbírat nebezpečný 
odpad,“ upřesňuje Entlicher. -lko-

Na 12. června chystají 
sběr šrotu

Žďárští hasiči vyhráli soutěž v recyklaci

Žďárskému Sboru dobrovol-
ných hasičů je letos 135 let a na 
prázdniny chystá výroční osla-
vu svého založení.
� Lenka Kopčáková

Jubilejní oslava hasičů začne v pra-
vé poledne v sobotu 31. července na 
prvním nádvoří zámku Kinských. 

Těšit se můžeme na bohatý dopro-
vodný program, historickou i sou-
časnou hasičskou techniku a pro-
hlídku hasičské zbrojnice. Děti zde 
najdou soutěže a skákací hrady. Po 
celou dobu bude hrát muzika a zavo-
ní dobroty. Vstup je zdarma.

Jak říká starosta sboru Marek Entli-
cher, nebude to jediná hasičská akce 
v letošním roce. Již v pátek 18. červ-
na se můžeme těšit na taneční zába-
vu na zámeckém nádvoří se skupi-
nou Airback. začíná v 19 hodin. 

Po prázdninách budeme moci 11. 
září fandit soutěžním družstvům při 
18. ročníku Memoriálu Jana Dřínka 
a Karla Herolda v požárním útoku a 
o týden později (18. 9.) sledovat 16. 
ročník náročného Faraónského běhu 
na Zelenou horu.

Z historie sboru
Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře 

nad Sázavou 2 - Zámek byl založen 

roku 1886. Členy se stalo 39 občanů 
ze Zámku Žďáru. Starostou byl zvo-
len lesmistr Havránek a náčelníkem 
c.k. vládní rada dr. Veselský.

Majitelka žďárského zámku Klo-
tylda hraběnka Clam–Gallaso-
vá tehdy věnovala sboru do užívá-
ní první hydrofor - koněspřežnou 
stříkačku. S tou hasiči zasahovali u 
požárů celých 44 let.

K úplně prvnímu ohni vyjížděli 
v květnu 1888. Hořelo v Počítkách. 
V červnu 1893 sbor zasahoval u vel-
kého požáru parostrojního mlýna 
Oskara Hellera v Zámku Žďáře.

V roce 1907 byly hasičskému sbo-
ru přiděleny na prvním nádvoří kol-
ny. Vybudovali si hasičskou zbrojni-
ci, která je tu dodnes. 

S hydroforem hasiči naposledy 
zasahovali v červnu 1930 při požáru 
drůbežárny v Klášteře. O historický 
stroj dodnes nadšeně pečují a je stá-
le provozuschopný. To ostatně moh-
li diváci vidět před pěti lety na Farča-
tech, kam při Dni Žďáru vjeli hasiči 
s plnou parádou svých historických 
uniforem a se stříkačkou taženou 
koňmi. Ihned byli obsypáni partou 
dětí, které jim pomáhaly pumpovat a 

mířit na hořící cíl. 
Další chloubou sboru je hasič-

ský vůz PRAGA z roku 1941, který 
také občas při slavnostních akcích 
zahlédneme. 

Od roku 2004 je zásahová jednotka 
SDH zařazena do režimu JPO 2/1, 
tím je předurčena na všechny mož-

né zásahy s výjezdem do 5 minut od 
vyhlášení poplachu. K dispozici má 
automobilové cisterny a chemický 
přívěs.

Začátkem roku zvolili Žďáráci dob-
rovolné hasiče za Osobnost města 
2021. To za dlouhodobou prospěš-
nou činnost ve prospěch ostatních. 

VZPOMÍNKA na Den Žďáru v roce 2016, kdy na Farčata vjeli v plné parádě 
jubilující hasiči s historickou stříkačkou taženou koňmi. Hydrofor pak předvedli 
v akci. Foto: Lenka Kopčáková

Jubileum hasiči oslaví na přelomu prázdnin
Na nádvoří si 18. června 

zatančíme

Na žďárskou přednášku histori-
ka Martina Jindry s názvem „Cesta 
duchovního tvůrce Františka Bílka 
a jeho rodiny v Církvi čs. husitské,“ 
zve rada starších CČSH.

Koná se ve čtvrtek 10. června od 
16 hodin v Husově kapli na Kopeč-
né 13.

Všestranný umělec František 
Bílek, od jehož úmrtí letos uply-
ne 80 let, zaujímá v českém umě-
ní epochy symbolismu přední mís-
to. To nejen coby sochař, ale i jako 
autor užitého umění, grafik, ilu-
strátor a architekt, také i jako ná-
boženský myslitel. Jeho duchovní 
pojetí umění jej vedlo k potřebě 

utvářet celé cykly nebo prostředí, 
ve kterých by se jeho díla uplatňo-
vala v mnohostranném působení. 

Po přestupu do Církve česko-
slovenské (husitské) se Františ-
ku Bílkovi od roku 1921 podařilo 
zrealizovat několik významných 
projektů. Řadu měst zdobí jeho 
reliéfy, sochy či sousoší. 

Od 30. let do dění v církvi 
významně zasahovaly i jeho děti, 

sociální pracovnice Berta Mildová-
Bílková a farář František Jaromír 
Bílek. I jejich osudy zazní.

Účast na přednášce je podmíně-
na doložením negativního testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 
(PCR ne starší 7 dnů, antigenní 
test ne starší 3 dnů), doložením 
certifikátu o ukončeném očkování 
(14 dní od poslední dávky) nebo 
dokladem o prodělání covidu v 
posledních 90 dnech. 

„Současně prosíme o ochranu 
dýchacích cest respirátorem,“ děkuje 
za dodržení podmínek farář Milan 
Vostřel.

 -lko-

FRANTIŠEK BÍLEK (* 6. 11.1872, 
Chýnov; † 13. 10. 1941, tamtéž) čes-
ký secesní umělec a myslitel.

 Zdroj: Wikipedie

Žďár uslyší přednášku o mysliteli Bílkovi


