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Žďár má za sebou zhruba měsíční 
jarní úklid. Letos kvůli dlouhé zimě 
probíhal se zpožděním. Uklizené jsou 
silnice, chodníky i parkoviště, odbor-
nou očistou prošly i kontejnery na 
tříděný sběr. 

Jarní úklid Žďáru letos prováděly 
Technické služby města, včetně blo-
kového čištění ulic, které běželo do 
12. 4. do 10. 5. 

Obyvatelé z lokalit, kde mělo blo-
kové čištění probíhat, byli týden 
dopředu informováni na zákaz parko-
vání během akce. 

Jak se za čištěním města ohlíží mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011), v některých čtvrtích 

byli lidé na akci perfektně připraveni, 
jinde bylo třeba auta odtahovat. 

„Např. v Okružní horní i dolní jsme 
nemuseli odstavovat jediné auto, které 
by čištění překáželo,“ chválí Řezníčko-
vá.

Bohužel, nebylo to tak v některých 
jiných lokalitách. 

Dle vedoucího městské policie Mar-
tina Kunce řidiči nejméně dodržovali 
předpisy v ulicích Libušínská, Stu-
dentská a Palachova.

V některých dnech hlídka MP trávi-
la v ulicích Libušínská a Palachova až 
šest hodin, než všechny přestupky na 
místě zadokumentovala a vyřešila. 

Samo blokové čištění ulic trvalo 17 

dní. Za tu dobu nechalo město odtáh-
nout 53 aut, z toho bylo 11 autovra-
ků. Odtažení vozu vyšlo majitele ně-
co nad 1000 Kč a pokuta uložená 
městskou policií přes 200 Kč.

„Za uvedenou dobu evidujeme cel-
kem 350 přestupků z blokového čiš-
tění, z toho 180 přestupků jsme řešili 
uložením blokových pokut, ve čtyřech 
případech občané s tímto řešením nesou-
hlasili a byli postoupeni do správního 
řízení,“ říká Martin Kunc. Dalších 80 
přestupků strážníci řešili domluvou. 
V závažných případech, např. při one-
mocnění covidem, byla řidičům, kteří 
kvůli karanténě nemohli přeparkovat, 
pokuta i částka za odtah odpuštěna. 

Jak dále informuje místostarost-
ka Řezníčková, odbor komunálních 
služeb zabezpečil od firmy Blesk 
vyčištění kontejnerů na tříděný sběr 
a ty prokoukly. Skupina veřejně pro-
spěšných prací a úklidová firma Úsvit 
provedly kvalitní ruční dočišťování 
ploch. 

„Uklidilo se vše z gruntu, město je ny-
ní krásně čisté. Děkuji všem, kdo se jar-
ního úklidu zúčastnili. Byla to akce vel-
mi rychlá a dobře provedená,“ vzkazuje 
místostarostka Řezníčková. 

Dodává, že lidé, co si prostor před 
domy čistili sami, mohli na odvoz 
shrabků zavolat Technické služby 
nebo odbor KS.  -lko-

Při blokovém čištění padaly pokuty

Marie Žilová a její dcera Eva Jur-
manová z Nového Veselí mají zce-
la ojedinělý koníček. Přes dvacet let 
vyrábějí krojované panenky, které se 
snaží přiblížit reálnému vzhledu kro-
jované postavy včetně úpravy hlavy, 
obuvi a doplňků. 

Autorky svému koníčku doslova 
propadly. Jejich četbou jsou spous-
ty odborných zdrojů z muzeí či 
staré romány, spolupracují s etno-
grafy. Snaží se zachytit vše o národo-
pisu. Po celé vlasti shánějí autentické 
materiály na výrobu krojů.

Vše na jejich krojačkách je ruční 
práce, včetně výšivek, paličkovaných 
a šitých krajek či obuvi. 

Před třemi lety (2018) Marie Žilo-
vá a Eva Jurmanová získaly za své 
krojované panenky titul Mistr tra-
diční lidové tvorby Kraje Vysočina. 
Kraj ocenil jejich úsilí při zpracová-
ní zmenšených součástek lidových 
krojů.

Jejich práce můžeme přes léto vidět 
u nás ve Žďáře. Až do 15. srpna je 
v prostorách Tvrze výstava s názvem 
Půvab krojovaných panenek. Líbivé 
figurky jsou ustrojené hlavně ve sty-
lu Horácka, ale najdeme tu krojačky 
i z dalších oblastí.

Dodnes Marii Žilové a Evě Jurma-
nové prošlo rukama 310 panenek, 

z toho 250 mají ve sbírkách. Každá 
panenka je originál, má certifikát a 
dokonce své jméno. Panenky mají 
keramickou hlavu a šité tělo. Stan-
dardně měří 39 cm. 

Autorky připouští, že prodejem 
části panenek sběratelům získávají 
prostředky na nákup dalších pane-
nek a krojového materiálu. Nejde 
totiž o žádný levný koníček. Obě 
ženy jsou zapálené pro věc a přejí si, 
aby tradice lidových krojů žila dál a 
na výstavách ji zhlédlo co nejvíce li-
dí.

„Držíme se předloh, které nám zane-
chali naši předkové v literatuře. Také 

náš národopis je hodně spjat i s malí-
ři a hudebníky,“ říká Marie Žilo-
vá. Obzvlášť bohatá je pro ni doba 
národního obrození. „Třeba ve Sme-
tanově Prodané nevěstě je krásně zvěč-
něný plzeňský kroj. V naší oblasti Jih-
lavska zachytil lidový kroj malíř Josef 
Mánes,“ informuje znalkyně.

Autorky vychází i z  dokumentace, 
kterou spisovatelé použili do svých 
literárních děl. Třeba Božena Něm-
cová prý nádherně popsala Chod-
sko. 

„Zde na Žďársku vytvořila jeden 
z nejlepších popisů lidového kroje spi-
sovatelka Vlasta Pittnerová, autorka 

národopisných románků z Polné,“ cení 
si Marie Žilová. 

Na výstavě v Regionálním muzeu 
můžeme žďárský kroj poznat, jak 
vypadal kolem roku 1850. On měl 
ale náš kroj velkou smůlu. Zanikl už 
před 1. sv. válkou. Dochovaly se jen 
nepatrné zbytky mezi lidmi na ven-
kově. Marie Žilová a Eva Jurmanová 
dávaly žďárský kroj dohromady pod-
le popisů. 

Autorky nezpracovávají pouze 
kroje sváteční, ale i oděv pracov-
ní a všední. Samostatnou kapitolou 
výstavy jsou tedy dioramata ze života 
na Horácku. Uvidíme rybáře a mly-
náře, včelaře, práce na poli, ve stodo-
le i v obchodě, zabijačku...Poznáme i 
lidové tradice při vynášení Morany 
či svatbě. 

Cílem autorek bylo vytvořit výjevy, 
které poslouží k rozvinutí příběhu. A 
tak si na své přijdou mateřátka i star-
ší školáci. 

„Ti se např. dozví, kdo byl ve mlýně 
stárek a kdo mládek,“ říká M. Žilo-
vá... „Chceme takto dětem vyprávět o 
každodenním životě na venkově, kde 
lidé pracovali celý den a měli spoustu 
povinností,“ dodává její dcera Eva. 

Součástí výstavy je i světnice s oby-
vateli v horáckých lidových krojích a 
kreativní koutek pro děti. -lko-

VÝSTAVU krojaček na Tvrzi provází 
spousta zajímavostí ze života našich 
předků. Foto: Lenka Kopčáková

Tvrz ovládl Půvab krojovaných panenek

V dubnu probíhal již 12. ročník jarní 
úklidové akce Čistá Vysočina. Ve Žďá-
ře přinesl nový typ odpadu, a tím byly 
odhozené roušky a respirátory. 

Žďár se krajské akce pravidelně 
účastní, ale letos poklesla účast škol. V 
necovidové době se na úklid přírody 
vrhají zejména vyšší ročníky škol.

„V obvodu Žďáru, coby obce s rozší-
řenou působností, bylo do letošní Čis-
té Vysočiny přihlášeno 50 subjektů, 
z toho víc jak třetina přímo ve Žďáře. 
To považuji za velký úspěch,“ hodno-
tí místostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011).

Do terénu vyrazili i zaměstnanci 
městského úřadu v čele se starostou 
Martinem Mrkosem (Žďár-ŽM). Čis-
tili břehy řeky Sázavy, od lávky u DK 
po Penny Market. „Nasbírali jsme 11 

pytlů směsného komunálního odpadu, 
šest pytlů plastů a pod mostem v ul. 1. 
máje matraci,“ uvádí místostarostka. 
Právě most, pod nímž se zdržují bez-
domovci, a molo na Farských hum-
nech byly letos problematické.

„Již jsme naštěstí nenašli u mateřské 
školky injekční stříkačky jako v minulých 
letech. To lze přičíst častým kontrolám 
městské policie, která tento úsek hodně 
hlídá,“ cení si Řezníčková.

U Penny Marketu čističi likvidovali 
i rozlétané mikrotenové sáčky a ruka-
vice. „Již jsme upozornili majitele super-
marketu, aby si zajistil venkovní odpado-
vé nádoby,“ říká místostarostka. 

V úseku, který úředníci každoroč-
ně čistí, prý množství odpadů opro-
ti minulým ročníkům mírně kleslo. 
„Kdysi jsme tu sesbírali i 25 pytlů odpa-

Kolem Sázavy sebrali 11 pytlů odpadu

 5. 6. MUDr. R. Kozák, Zahradní 
271, Bystřice n/P (725 973 905)

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

12. 6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bez-
ručova 23, ZR (724 388 249)

13. 6. MDDr. L. Leupoldová, Dům 
zdraví, V. Meziříčí (720 152 158)

19. 6. MDDr. Radek Moravec, Stu-
dentská 1694/7, ZR (771 172 334)

20. 6. MUDr. Irena Musilová, 

Sokolovská 13, V. Meziříčí (566 524 
203)

26. 6. MDDr. Petr Novotný, Poli-
klinika ŽĎAS, Strojírenská 6 (566 643 
012)

27. 6. MUDr. Zdeňka Ouředníč-
ková, Masaryk. nám. 8, V. Bíteš (566 
531 645)

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

Stomatologové o víkendech

du. Věříme, že lidé jsou již daleko odpo-
vědnější k životnímu prostředí,“ doufá.

Novým typem odpadu jsou roušky a 
respirátory, kterých bylo při letošním 
čistění města posbíráno opravdu hod-
ně. 

„Je to odpad svým způsobem nebezpeč-
ný a apeluji na spoluobčany, aby roušky 
a respirátory házeli alespoň do veřejných 
košů,“ vzkazuje závěrem Ludmila Řez-
níčková. -lko-


