STRANA 15

ZUŠ F. Drdly
Krajské úspěchy

Na jaře se naplno rozeběhly krajské
soutěže MŠMT pro ZUŠ v Jihlavě.
Žďárskou ZUŠku reprezentovali žáci
v sólovém zpěvu, ve dřevěných dechových nástrojích a v tanečním oboru.
Umístění žáků:
Anička Zapletalová 2. místo ve zpěvu
Tadeáš Hansl (hoboj) titul absolutního vítěze ve hře na dřevěné dechové
nástroje (postup do ústředního kola
soutěže)
Zbyněk Mrkvička (klarinet) 1. místo s postupem do celostátního kola
soutěže dechových nástrojů.
Ludmila Doležalová (hoboj) 1.
místo.
Emma Pálková (klarinet) 2. místo.
Zlaté pásmo: tanec Matyldy Mužátkové „Při sobě“
Stříbrné pásmo: choreografie tanců
„Lucie noci upije“, „Typornamento“ a
„Vánoční“.

O žďárského muzikanta

Při 23. ročníku regionální soutěže
O žďárského muzikanta se v sále ZUŠ
Františka Drdly utkalo 31 soutěžících
v šesti kategoriích. Žďárským muzikantem pro školní rok 2021/22 se stávají tito mladí hudebníci:
Nikola Trnková (klavír), Nikola
Klusáčková (klavír), Ondřej Mlíka
(housle), Tadeáš Jadrný - absolutní
vítěz soutěže (violoncello), Zbyněk
Mrkvička (klarinet), Emma Pálková (klarinet), Adam Stejskal (klavír),
Tadeáš Hansl (hoboj) a Berenika
Gruntová (klavír).

Zubaři o víkendech
7. 5. BLADENT s.r.o., Štursova 111,
N. Město n/M. (566 616 904)
8. 5. lékař stomatolog Mykola Klepach, Záviškova 151, Velké Meziříčí
(775 234 573)
14. 5. B Smile s.r.o., Osová Bítýška
303 (566 536 712)
15. 5. MUDr. Olga Čumplová,
Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 688
232)
21. 5. MUDr. Bencová Lenka, U
Hřiště 552 , Měřín (725 474 928)
22. 5. MUDr. Petr Foltan, Herálec
81 (774 900 858)
28. 5. MUDr. Jiřina Foltanová, U
Zbrojnice 404, Svratka (608 069 430)
29. 5. BLADENT s.r.o., Štursova
111, N. Město n/M. (566 616 904)
4. 6. EvedalDent s.r.o., Poříčí 11, Vel.
Mez., stará budova, 2. p. (728 638 632)
5. 6. MUDr. Marie Havlíčková, nám.
Republiky 63 (774 084 064)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální
LPS sledujte na www.nnm.cz.

Klub českých turistů
VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST

7. 5. Pouzdřanská step – Popice (10
km) sraz 6.20 nádraží ČD
14. 5. Malešov – Kutná Hora (12
km) 7.10 nádraží ČD
21. 5. Cestou Oldy a Bobra, 2. část
(10 km) 8.00 hotel Fit
28. 5. Chřenovice – Ledeč - Stvořidla (12 km) 7.15 nádraží ČD
4. 6. Okolo Letovice (12 km) 6.10
nádraží ČD
Zúčastnit se může každý na vlastní
nebezpečí, změna programu vyhrazena.

Aktuality / Přehledy

ŽN - KVĚTEN 2022

Jak je to se žďárským „Ivanem“
Šest let po 2. sv. válce byl na ploše
pěti hektarů před tehdejším nádražím
ve Žďáře (dnes staré nádraží) založen
městský park.
Na uměle nasypaném pahorku v
jeho centrální části byl u příležitosti 10. výročí osvobození ČSR v roce
1955 slavnostně odhalen Památník
Rudé armády.
Dle návrhů Ing. arch. F. Kočího a
Ing. arch. K. Zahela na masivním podstavci stojí realistická postava sovětského vojáka v polním stejnokroji se
zbraní a pláštěm, hledící k východu.
Pomník připomíná vojáky Rudé
armády, mnoha národností, kteří pomohli osvobodit naši vlast od
nacismu. Autorem byl akademický
sochař Konrád Babraj (1921-1991),
žák a pozdější asistent Vincence
Makovského, novoměstského rodáka
a profesora brněnské techniky a Akademie výtvarných umění v Praze. Tak
trochu paradoxem je, že životní partnerkou Konráda Babraje byla Vlasta
Chramostová, signatářka Charty 77.
Městský park býval za minulého
režimu místem májových a říjnových
oslav, s pietním kladením věnců a
ohňostroji.
Na webech věnovaným pietním
místům v ČR je socha žďárského
„Ivana“ zvána různě: Pomník vojá-

SOCHA rudoarmějce v roce 1968 a
nyní.
Foto: archiv ŽN
a Lenka Kopčáková
kům Rudé armády, Pomník rudoarmějcům či Památník Rudé armády...
Za ta léta se ve Žďáře pomníku
neřekne jinak než Ivan, a pro lokalitu
se zažil název U Ivana.
Ivan je pro Žďáráky stále symbolem. Zatímco dnes sochu zdobí ukrajinská vlajka, která je gestem Žďáru
o sounáležitosti s Ukrajinci, bojujícími a umírajícími v nesmyslné válce, v
roce 1968 pomník dostal nápis „Vidíš

je, Ivane?“ a vzkaz v azbuce „Sovětští
okupanti, běžte domů!“
Po osudovém srpnu 1968 se Žďáráci pokusili „Rudoarmějce“ strhnout
na protest proti obsazení Československa. Ovinuli jej řetězy a zapřáhli za traktor. Ten však s pevně ukotvenou sochou nehnul. A tak tu Ivan
stojí dál, nyní se žlutomodrým „pláštěm“ a hledí k východu. Těžko říci, co
vidí...
-lko-

Bechtěrevici zvou na výšlap
První květnová sobota (letos vychází na 7. 5.) je Světovým dnem bechtěreviků, který upozorňuje na problémy
lidí s vážným zánětlivým a revmatickým onemocněním. To vede téměř vždy k plné invaliditě.
Bechtěrevika snadno poznáme dle
toporně vypadající postavy s minimální možností obracet se a hýbat hlavou.
Nemocní vědí, že pravidelným pohybem a rehabilitací mohou oddálit předčasnou ztrátu své hybnosti. Aby lépe
zvládali svůj úděl, je pro ně důležité se
sdružovat. Ve Žďáře nad Sázavou mají
svůj klub bechtěrevici z celého Kraje
Vysočina.
Na sobotu 14. května plánují „Žďáráci“ malý výšlap městem ke Světovému
dni bechtěreviků.

Regionální muzeum
� Do 15. 5., hlavní budova na Tvrzi
FLAMBERG: 30 + 1 let třicetileté války. Jubilejní výstava žďárské společnosti historického šermu. Repliky
zbraní, zbroje a výstroje, od středověku po baroko. Mnohé šermíři používají
při svých vystoupeních dodnes. K vidění jsou fotogalerie a zajímavosti z jejich
bohaté historie. Dnes se „Flamberci“
zaměřují především na období třicetileté války. Můžeme navštívit vojenské
ležení s děly, mušketami a různými druhy sečných zbraní. Interaktivní část pro
návštěvníky.
� 10. 6. – 4. 10., Tvrz
SANTINI 300 - Roky v baroku. Historici připravují výstavu ke 300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. ROKY
V BAROKU bude výpravnou expozicí o
barokním člověku a jeho cestě životem.
Celý program oslav bude průběžně aktualizován na webu: santini300.cz. -red-

Sobota 14. května,
od 13 hodin
Jak akci přibližují předsedkyně vysočinského KB Božena Denková a její
zástupce Jaroslav Miklík, výšlap začíná ve 13 hodin na žďárském náměstí Republiky a účastníci pohodovým
tempem zamíří podél řeky Sázavy k
Pilské nádrži. Zde si v městském relaxačním areálu Pilák mohou prohlédnout zajímavost v podobě hranice
Čech a Moravy.
„Poté si na Tálském mlýně vyslechneme přednášku revmatologa o naší nemoci. Nejen bechtěreviky zveme mezi nás,“
vzkazuje Božena Denková ostatním
zájemcům, kteří se rádi s klubem projdou přírodou.
Jak oba zástupci KB vysvětlují, Bechtěrevova choroba je typická zánětlivými procesy v celém těle a velkými
bolestmi.
Označení „Bechtěrev“ vzniklo dle
ruského lékaře MUDr. Bechtěreva,
který tuto chorobu poprvé popsal
ve 30. letech 20. století.
Bechtěrevova choroba postihuje
postupně celou páteř, kyčelní spojení, kyčelní klouby, kolena, ramena a
jde postupně do všech kloubů, většina

takto postižených se stane plně invalidními. Přesto je důležité to nevzdát a
hýbat se.
„Bylo prokázáno, že bechtěrevik se sám
obtížně socializuje a vyrovnává s nemocí.
Proto je třeba, aby žil v kolektivu podobně postižených a společně se této nemoci
bránili,“ vysvětluje Jaroslav Miklík.
Již v 90. letech Mezinárodní federace bechtěrevických organizací - ASIF
(Ankyllosing International Federation) sdružovala více než 30 bechtěrevických organizací ze všech světadílů. K nim se před asi 32 lety přidal
Klub bechtěreviků v Praze, do kterého
se hned hlásili členové z různých koutů země.
Klub jim byl oporou, organizoval
týdenní rekondiční pobyty v lázních a
vydával informativní měsíčník Bechtěrevik.
Po novém přerozdělení ČR v roce
2002 vznikly v nových krajích i nové
krajské organizace Klubu bechtěreviků.
Na Vysočině se tehdy do tohoto
klubu přihlásilo na 105 bechtěreviků
z různých koutů kraje. Dnes má Klub
bechtěreviků Kraje Vysočina sídlo
ve Žďáru nad Sázavou. Jeho zástupci
kvitují s povděkem finanční podporu
od měst Žďáru nad Sázavou a Velkého
Meziříčí.
-lko-
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