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V posledním dubnovém týd-
nu server města Žďáru nad 
Sázavou čelil útoku hackerů. 
Městským „ajťákům“ trvala 
obnova systému asi 60 hodin. 
Jde zatím o jediný hackerský 
útok na Vysočině.
� Lenka Kopčáková

Hackerský útok na žďárský měst-
ský úřad se projevil nedostupností 
systému a služeb provozovaných 
městem. Jak ujišťuje tajemnice 

městského úřadu Martina Hostom-
ská, byla jím sice omezena dostup-
nost některých údajů, ale nebyla 
prolomena jejich důvěryhodnost. 
A to je velmi důležité. 

Úřad byl v dané situaci pro veřej-
nost na dva dny uzavřen, „ajťáci“ 
z městské společnosti SATT pra-
covali usilovně na odstraňování 
problému již od nedělního veče-
ra 24. dubna. Obnovovali data v 
celé infrastruktuře. Oživený server 
zároveň důkladně zabezpečovali. 

Agendy běžící na serverech růz-

ných ministerstev, jako osobní a 
dopravní doklady (občanky, pasy, 
řidičské průkazy, dopravní agen-
da ap.) dle tajemnice Hostomské 
zasaženy nebyly. 

„Ostatních interních agend se to 
dotklo, např. životního prostředí či 
stavebního úřadu ap.,“ konstatuje. 

Úřad byl pro veřejnost uzavřen 
hlavně proto, že žádná agenda 
nefungovala v celku. 

U jinak bezproblémových osob-
ních a dopravních dokladů vypad-
la možnost plateb. 

Jak se domnívá specialista na IT 
podporu Jiří Padalík z městské 
společnosti SATT, motivací hac-
kerského útoku v případě Žďáru 
bylo spíš vyřadit úřad z provozu 
než ukrást data. Útok proběhl jed-
norázově. 

„Předpokládáme, že šlo o klasický 
útok koordinovaný z jednoho cent-
rálního místa. Zatím nelze určit, ze 
které země přišel. Útočníkům se ale 
nepodařilo žádné zásadní údaje pro-
lomit a z úřadu nic neodešlo,“ ujišťu-
je odborník. (Pokračování na str. 2)

Hackeři data neprolomili, nic neuniklo
NEBÝVALÝ zájem projevili Žďáráci o výrobu ptačích budek. Do města chtějí přilákat více drobných pěvců.

 Foto: Lenka Kopčáková

Rána už jsou
plná trylků

Sýkorkovníky, lejskovníky, špační-
ky či rehkovníky... Více než 30 nových 
ptačích budek pro zpěvné ptactvo 
vyráběli letos na jaře v knihovně malí 
i velcí nadšenci.

Akci pořádala radnice v rámci pro-
jektu na podporu biodiverzity ve měs-
tě a zájem byl nebývalý. Badatelna se 
na jedno odpoledne změnila v truhlár-
nu, již zaplnily celé rodiny šikovných 
pracantů. Mnozí si přinesli vlastní 
nářadí, dílo vonělo dřevem. Zajíma-
vosti o životě zpěvného ptactva jim při 
práci vyprávěl Petr Pěchula z Agentu-
ry ochrany přírody CHKO Ždárské 
vrchy, takže posluchači získali nový 
pohled na život malých pěvců.

Vhodná místa ve městě jsou nyní 
osazována celkem šesti typy ptačích 
budek. To provádí pracovníci Technic-
kých služeb města v rámci jarní péče o 
stromy. U dvou mateřských škol dosta-
nou ptačí „bejváky“ kameru, aby děti i 
veřejnost mohly přes internet sledovat, 
jak se rodinkám pěvců daří. 

Ptákem roku 2022 vyhlásila Česká 
ornitologická společnost  zvonka zele-
ného. To kvůli jeho úbytku pro náchyl-
nost na  trichomonózou. Ve Žďáře se 
zvonek zelený vyskytuje. -lko-
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(Dokončení ze str. 1)
Jeho tým IT podpory prováděl 

zároveň s opravami i prevenci. „Pokud 
narazíme na nějaké slabé místo, ihned 
jej zabezpečujeme. Kdybychom na něco 
nestačili, přizveme si odbornou firmu,“ 
uvedl pro ŽN v době akutního řešení 
hackerského útoku. 

Jednotlivé agendy postupně nabí-
haly a úřad znovu otevřel ve středu 
27. 4. Jak informuje starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM), nejdéle trval pro-
blém v systému „usnesení“, jež slouží 
interně k podávání materiálů do rady 
a zastupitelstva. Oprava trvala „ajťá-
kům“ zhruba 60 hodin.

Zatím dle starosty nelze odhadnout 
finanční dopady hackerkého útoku. 
Město neprodleně ze zákona infor-
movalo Národní úřad pro kyberne-
tickou bezpečnost (NÚKIB)a podalo 
oznámení na Policii ČR. 

„Kontaktovala nás Národní centrála 
pro organizovaný zločin a konzultova-

li jsme, zda lze útok na náš úřad spojo-
vat s útoky předchozího týdne, kdy byly 
postiženy velké organizace, instituce, 
letiště a České dráhy. Zatím to vypa-
dá, že nikoliv, ale ještě to není finální,“ 
informuje starosta Mrkos. 

Jak známo, v dubnu opakovaně čeli-
ly hackerským útokům weby vlády, 
hasičů, policie, letišť, NÚKIB, i Čes-
kých drah. 

Dle slov starosty Martina Mrko-
se přišlo první echo, že se něco děje, 
v sobotu 23. 4. večer od městské poli-
cie, která využívá městský software 
pro interní agendu. To bylo pro Žďár 
štěstí.

„Software nefungoval jak má a bližším 
průzkumem se ukázalo, že problém je 
rozsáhlejší a jedná se o hackerský útok 
na servery města,“ ohlíží se starosta 
Mrkos. Pracovníky MěÚ v dohledné 
době čeká školení na kybernetickou 
bezpečnost.

Hackeři data neprolomili...

Koncem dubna se stal Žďár 
nad Sázavou čtrnáctým měs-
tem v ČR, které obdrželo titul 
Fairtradové město.

K hodnotám udržitelného a spra-
vedlivého obchodování se Žďár 
hlásí již několik let. Radnice např. 
pro svoji potřebu nakupuje tzv. fair-
tradovou kávu, při jejímž pěsto-
vání nebyla využívána dětská pra-
covní síla a šíří myšlenku Fair trade 
mezi dalšími žďárskými společnost-
mi. V řadě zdejších obchodů již lze 
nakoupit zboží s touto značkou.

K etické a společensky zodpověd-
né spotřebě Fair trade se hlásí na 
2000 měst v 26 zemích světa. Ze 
světových metropolí jsou to např. 
Londýn, Brusel, Dortmund, Řím, 
Vancouver či San Francisco. V ČR 
podporuje systém 14 měst a obcí. 
V Kraji Vysočina bylo dosud jediné 
Fairtradové město Třebíč, teď se při-
dal Žďár n. S.

Stejnou globální odpovědností ži-
je i žďárská obchodní škola, která 
na fairtradové politice s radnicí úzce 
spolupracuje. Také její zástupce v 
dubnu spolu s městem převzal titul. 

Tím se rodina českých Fairtrado-
vých škol rozšířila na celkem 47, ve 
světě jich je 2000. 

Nejbližší společnou akcí města a 
školy bude 14. května Férová snída-
ně na Farčatech. Cílem je mj. i pod-
pora místních producentů potravin. 

Jak vysvětluje starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM), Fair trade, v pře-
kladu Spravedlivý obchod je meziná-
rodní iniciativa, jejíž cílem je zajistit 
lidem ze třetího světa, aby byli za 
svoji produkci férově odměňováni. 

Tento způsob obchodu poskytuje 
pěstitelům a řemeslníkům ze zemí 
globálního Jihu možnost uživit se 
vlastní prací za důstojných podmí-
nek. Výrobci v rámci systému Fair 
trade dostávají za svou práci výkup-
ní cenu, která odpovídá nákladům 
na pěstování či výrobu.

Fair trade také zaručuje dodržová-
ní lidských a pracovních práv, zaka-
zuje nucenou a dětskou práci. Kon-
trolovaným využíváním pesticidů a 
zemědělské chemie zaručuje šetr-
nější přístup k využívání přírodních 
zdrojů a tím i šetrnost k životnímu 
prostředí. 

Zatím však na kakaových plan-
tážích Ghany a Pobřeží slonoviny 
musí pracovat přes 2 miliony dětí. 
Tyto země produkují 60 % veškeré-
ho kakaa na světě, přesto tu lidé žijí 
v chudobě. Žďárský starosta dodává, 
že problematiku velmi naturalisticky 
popisuje český dokument s názvem 
Ve stínu kakaovníku, který je volně 
dostupný na I-vysílání ČT. 

„Tím, že velké nadnárodní společnos-
ti tlačí na co nejnižší cenu komodit, 
ztrácí se z toho jakákoliv etika náku-
pu a společenské zodpovědnosti,“ pou-

kazuje Martin Mrkos. Vedle kávy a 
kakaa se to týká i např. bavlny, rýže 
či čaje. 

Jak připomíná místostarostka 
Ludmila Řezníčková (ANO 2011), 
podobný příklad se mnohdy týká 
i řezaných květin. Východoafrické 
země, zejména Keňa a Etiopie, pat-
ří k pěstitelským velmocím. Právě 
odtud pochází většina dovážených 
pugétů růží či karafiátů. Na farmách 
s certifikací Fair trade ale mohou 
řezané květy dát ženám jistotu 
výdělku a zlepšit jejich společenské 
postavení.

Aby se Žďár mohl stát Fairtrado-
vým městem, musel splnit pět kri-
térií. „Vytvořili jsme řídicí skupinu, 
která systematicky Fair trade ve městě 
podporuje, máme jako město oficiální 
podporu ve strategických dokumen-
tech, v místních kavárnách a restaura-
cích jsou dostupné fairtradové produk-
ty,“ popisuje starosta Mrkos. 

Zapojení města do Fair trade se 
může jevit jako relativně drobnost, 
ale starosta věří, že takto veřejně 
deklarovaný přístup může inspirovat 
ostatní k zamyšlení o etice a vlastní 
spotřebě. -lko-

LOGO značící Fair trad

Žďár má titul Fairtradové město

Na průtahovou silnici ve Žďá-
ře 2 se v květnu opět vrátil staveb-
ní ruch. Rekonstrukce silnice I/37 
v  režii Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(ŘSD) tu běží od loňska, kdy byly 
dle harmonogramu opraveny čtyři 
úseky vozovky směrem od centra, v 
ulicích Jungmannova a Bezručova.

„Nyní dokončíme posledních 363 
metrů před barokním mostem směrem 
z centra a navážeme tak na poslední 
dokončený úsek z loňského roku v ulici 
Bezručově,“ informuje tiskový mluv-
čí ŘSD Martin Buček. 

Stejně jako v roce 2021 se bude v 
tomto úseku pracovat za provozu, 
takže doprava bude vedena kyva-
dlově a řízena semafory. 

„Pokud půjde oprava bez větších 
komplikací, do konce května by mohla 

být tato část uvedena do provozu. Poté 
se práce přesunou za most, kde na pře-
lomu května a června zahájíme opra-
vu na asi 347 metrů dlouhém úseku 
komunikace,“ pokračuje mluvčí.

Zde bude dle jeho slov třeba pro-
vést rozsáhlé sanace konstrukce 
vozovky při obou krajnicích. S ohle-
dem na předpokládaný nutný roz-
sah prací se zde bude pracovat ještě 
ve 2. polovině letošního srpna.

I v této stavební sezóně provedou 
stavaři v doposud neopravených 
úsecích obnovu krytu vozovky s 
lokální sanací konstrukčních vrstev. 
Kde to bude nutné, dojde i k výmě-
ně podloží a vybudování nových 
krajnic. 

„Provedeme výměnu silničních 
obrubníků, zajistíme obnovení funkč-

Opět kyvadlový provoz a omezení MHD

První dva pozemky v proluce Žiž-
kovy ulice nabízí město k prodeji, v 
rámci naplňování projektů žďárské-
ho Katalogu bydlení.

Je to výzva soukromým investorům, 
kteří by se zhlédli v místě poblíž řeky, 
historického centra i relaxačního par-
ku Farčata.

Oba pozemky mají zhruba po 
500 m2, budou prodávány v aukci 
s minimální vstupní cenou 2500 Kč/
m2 (bez DPH). 

Jak uvádí starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM), pro dané území byly 
jako součást záměru stanoveny 
regulativy. „U každého prodávané-
ho pozemku si klademe podmínku, 
že investor bude mít trvalé bydliš-
tě v nemovitosti minimálně deset let. 
Pokud by během té doby došlo k prode-
ji nebo ke změně, tak závazek přebírá 
nový majitel nebo nastane určitá sank-
ce. Chceme si tím zajišťovat stabilní 
počet obyvatel kvůli daňové výtěžnos-
ti,“ vysvětluje starosta.

Záměr prodeje dvou pozemků na 
Žižkově ulici bude na úřední desce 
viset do 31. 5., takže zájemci mají čas 
se přihlásit. Poté proběhne elektro-
nická aukce.

V Katalogu bydlení je i projekt 
ve Vápenické ulici na 26 parcel pro 
řadové rodinné domy, které mají 
výměry od 380 do 700 m2.

„Zde naopak cestou aukce nepůjde-
me. Volíme méně komfortní, ale spra-
vedlivou cestu k získání pozemků, a to 
frontu před úřadem,“ informuje sta-
rosta. Pozemky budou stát do 2500 
Kč/m2.

Důvod tak rozdílných přístupů je 
dle starosty Mrkose ten, že v prvním 
případě jde o dva solitérní pozemky 
v centru města a pro tak malý pro-
jekt bude forma aukce efektivnější. 
Zastropováním ceny parcel na Vápe-
nické chce město připravit podmín-
ky, aby území bylo dostupné širší 
skupině občanů. 

Parcely vzniknou ve spolupráci 
města s developerem, který vybudu-
je sítě a pak bude mít zisk z prodeje 
pozemků pro výstavbu. 

Bude se tak dít za podmínek měs-
ta, tedy s maximální cenou pozemků 
pro řadové RD 2500 Kč/m2. Prodej 
by mohl nastat na podzim. Území 
sice ještě zasíťováno není, ale dle sta-
rosty vše do sebe časově zapadne. 

 -lko-

K mání jsou dvě parcely

nosti odvodnění a přilehlých příkopů 
(vyčištění propustků, dešťové kanali-
zace) a obnovu vodorovného doprav-
ního značení podle stávajícího stavu,“ 
plánuje Martin Buček.

S uvedením do provozu celého 
dokončovaného úseku v délce 1.277 
metrů počítá ŘSD ve 2. polovině 
října 2022.

Jak se dočteme na stránkách www.
mhdzdar.cz, ve směru od barokního 
mostu po prodejnu Samoobsluha 
u pily se bude pracovat do 15. 5., v 
opačném směru pak od 16. do 29. 5. 

Kvůli stavbě nebudou obsluho-
vány zastávky Nová, Vejmluvova, 
Sychrova, Zelená hora, hřbitov, Bez-
ručova u pily (směr Tokoz). Dále 
pak pro linky 3 a 5 zastávka Bezru-
čova u pily směr centrum a Bezru-
čova stadion (oba směry).

Nejbližšími zastávkami pro linky č. 
3 a 5 bude Květná, pro linky č. 1, 2, 
6 a 7 (směr Tokoz) budou náhrad-
ními zastávkami Bezručova, stadion 
a Zámek. Je třeba počítat se zpožďo-
váním linek v závislosti na intenzitě 
provozu. -lko-
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budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 

KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Příběhem žďárského pamět-
níka z roku 1968 vstoupily 
starší žákyně ze ZŠ Komenské-
ho 2 do projektu Post Bellum.

Post Bellum, obecně prospěšná spo-
lečnost, si klade za cíl zaznamená-
vat Paměť národa, vzpomínky lidí a 
archivovat významné historické udá-
losti, aby nikdy nebyly zapomenu-
ty. Do svého konání zapojuje i žáky a 
studenty.

Na projektu Příběhy našich sousedů 
pracovali žáci a studenti od loňského 
podzimu. Jak pro ŽN přibližuje uči-
telka Eva Hrnčířová, tým ZŠ Komen-
ského 2 tvořily dívky z 8. C: Klára 
Pekáčová, Petra Plevová, Kristýna 
Růžičková, Emma Vencelidesová a 
Kateřina Vince.

„Při akci pro Post Bellum bylo úkolem 
žáků nalézt pamětníka, natočit s ním 
rozhovor, a ten pak sestříhat do patřičné 
stopáže,“ přibližuje kantorka. 

A pak čtvrté dubnové odpoledne 
došlo v Městském divadle na prezen-
taci prací před porotou. Vystoupily 
týmy ze Žďárska a okolního regionu. 
V hledišti seděli rodiče, ostatní sou-
těžící, a jako vzácní hosté i pamětní-

ci. Záštitu nad akcí měl senátor Josef 
Klement v rámci Místního akčního 
plánu vzdělávání. 

„Naším pamětníkem byl Miloslav 
Straka, který nám vyprávěl o tom, jak 
byl v srpnu 1968 na výměnném pobytu 
v Moskvě, a jak těžké pro něj a jeho spo-

lužáky bylo nevědět, co se vlastně v teh-
dejším Československu děje,“ popisuje 
jedna z dívek Kristýna Růžičková. 

„Pan Straka nás u sebe přivítal a ačko-
li jsme se zpočátku neznali, brzo jsme se 
díky jeho přívětivé povaze spřátelili a 
společně se nad jeho vzpomínkami nejen 

zasmáli, ale především dojali,“ líčí další 
z týmu Klára Pekáčová. 

Dívky z celého rozhovoru natočily 
videodokument, o němž právě v diva-
dle mluvily. Na konci své prezentace 
přednesla Emma Vencelidesová báseň 
s názvem Okupace, již Miloslav Stra-
ka těsně po návratu domů napsal. 

Příběh pamětníka provázely písněmi 
i školní sbory Sluníčko a Blue jeans 
pod vedením sbormistryň Evy Šimur-
dové a Evy Hrnčířové. Na jevišti se 
jako první představili bratři Hanslo-
vi se skladbou Ennia Morriconeho v 
podání hoboje a klavíru. Při společ-
ném repertoáru předvedly sbory pís-
ně v češtině i angličtině. Účinkující 
přispěli k výjimečné atmosféře, která 
po celou dobu v divadle panovala. 

Možnost účastnit se a vystoupit na 
akci Post Bellum bylo dle učitelky Evy 
Hrnčířové pro žáky velkou ctí. 

To, že se děti seznámí s novodobými 
dějinami skrze blízký kontakt s pamět-
níky, bude pro ně nezapomenutelným 
zážitkem. Věřím, že se v budoucnu 
vyvarují chyb způsobených neznalostí 
historie, čehož jsme bohužel v součas-
nosti svědky,“ dodává kantorka. -lko-

ŽĎÁRSKÝ pamětník Miloslav Straka (druhý zleva), jehož příběh z 68. roku 
zachytily žákyně pro Post Bellum.  Foto: archiv ZŠ Komenského 2

Žákyně natočily film pro Post Bellum

Zdlouhavé výběrové říze-
ní na propachtování oddělení 
rehabilitace v městské polikli-
nice se i nadále komplikuje. 
Byť rada města již 26. dubna 
odsouhlasila smlouvu s vítě-
zem soutěže, dnes je vše jinak.
� Lenka Kopčáková

Již dlouhou dobu shání město Žďár 
nad Sázavou provozovatele ztrátové-
ho oddělení rehabilitace (RHB) na 
své poliklinice. 

Výběrové řízení bylo komplikova-
né, dosti diskutované a nyní město 
konečně znalo vyhovujícího vítěze. 
Tomu chtělo rehabilitaci propachto-
vat a těšilo se nejen na zisk, ale i na 
nejmodernější trendy fyzioterapie, 
které společnost slibovala. Mohla 
totiž potenciál zdejší RHB kvalita-
tivně posunout. 

Výběrové řízení města vyhrála 
spol. Fyziocentrum Baťa, která je 
součástí velké skupiny rehabilitač-
ních firem Fyzioterapie s úsměvem. 
Ty provozují nejméně šest zdravot-
nických zařízení, dvě velká zařízení 
v Praze a Pardubicích.

Vše vypadalo pro Žďár velmi naděj-
ně, ale objevila se komplikace, kvůli 
které společnost nakonec smlouvu 
nepodepíše a odstupuje z výběrové-
ho řízení. Co se stalo, vyplývá z tis-
kové zprávy, kterou vzápětí radnice 
rozeslala médiím. 

Podle ní po jednáních o smlouvě 
přišla společnost Fyziocentrum Baťa 
s požadavkem smluvního závazku 
města, aby zajistilo vypsání pozice 
rehabilitačního lékaře. S touto pozi-
cí společnost přímo ve výběrovém 
řízení nekalkulovala, ale své plány 
později přehodnotila. 

Protože by to bylo v rozporu s 
původním projektem, se kterým 
společnost vyhrála výběrové řízení 

a město navíc není schopno takovou 
věc smluvně zajistit, tento požada-
vek odmítlo. 

To vedlo dodavatele k rozhodnu-
tí upustit od pachtu rehabilitace ve 
Žďáře. Město nyní začne jednat se 
společností, která skončila ve výbě-
rovém řízení druhá.

Jak je to se žďárskou rehabilitací, 
nastínili médiím ještě před nečeka-
ným zvratem starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM) a ředitelka příspěvkové 
organizace Poliklinika Ilona Komín-
ková. 

Důvodem rozhodnutí o pach-
tu rehabilitace je její poměrně vel-
ká ztráta posledních let. Smlouva 
s Fyziocentrem Baťa mohla Žďáru 
vynést pachtovné ve výši 720 tisíc 
Kč ročně. Poliklinika by se tak rych-
le dostala do kladných čísel. 

Že to funguje, si město před časem 
vyzkoušelo propachtováním oddě-
lení laboratoře na stejné poliklinice. 
Jak říká starosta Mrkos, výběrové 
řízení probíhalo na kvalitu, podob-
ně jako předtím u laboratoře. Pod-
le něho je RHB extrémně závislá na 
kvalitních a vysoce odborně vzděla-
ných zaměstnancích.

Právě to komise ocenila na vítěz-
né nabídce, kdy víc než 75 % fyzio-
terapeutů ve společnosti má nejvyšší 
možný kvalifikační stupeň. 

Se ztrátami RHB bojuje žďárská 
poliklinika již několik let. 

Dle ředitelky Ilony Komínkové 
se největší ztrátovost projevila po 
překotném navyšování platů, které 
městská organizace kvůli vládním 
nařízením musela dodržet.

„Když porovnáme rok 2017 až rok 
2022, tak došlo k navýšení platů o víc 
než 60 %. U některých pracovnic, kte-
ré nařízením vlády přešly rovnou do 
vyšších platových tříd, se dostáváme 
až téměř k 90 %,“ poukazuje ředitel-
ka. To dle jejích slov znamená nárůst 

nákladů něco přes 3 milióny korun. 
Také tím, že zhruba šest let se v 

úhradové vyhlášce nezměnily výno-
sy za hrazené výkony v odd. RHB, 
nemá poliklinika k nařízeným pla-
tům žádnou kompenzaci. 

V roce 2018 odešly do důchodu 
dvě velice zkušené terapeutky na 
vysoké úrovni vzdělání, které přiná-
šely poliklinice výnosy. 

„Rok 2018 byl vlastně první, kdy 
jsme se do ztráty dostali. Kvůli nedo-
statku odborných fyzioterapeutů na 
trhu práce jsme náhradu našli až 
začátkem roku 2019,“ ohlíží se ředi-
telka Ilona Komínková. 

Úspěchy zhatil covid
Poliklinika se zaměřila na vzdělá-

vání fyzioterapeutů, potřebovala je 
dostat do tříd vysoké odbornosti. To 
se podařilo a RHB mohla nabídnout 
širší výběr služeb i pro samoplátce. 
„Rozšířili jsme nabídku o masáže a 
baňkování. To byly věci, které se nám 
v roce 2020 začaly velice dobře rozví-
jet,“ říká Ilona Komínková. Jenže pak 
přišel covid a fyzioterapie poskytova-
la jen neodkladnou péči. „V roce 2020 
jsme se dostali do nejvyšší ztráty kolem 
půl miliónu,“ konstatuje ředitelka. 

Město ještě koncem minulého 
volebního období upustilo od pro-
jektu stavby rehabilitačního bazénu 
za 15 mil. Kč na poliklinice. „Dneš-
ní jeho provoz by vyšel až na 2 milióny 
ročně. Takže bylo dobrým rozhodnu-
tím, že se město zaměřilo na menší for-
mu rekonstrukce vodoléčby. Do té jsme 
se pustit museli,“ říká ředitelka. 

Stavem rehabilitace se podle ní nej-
méně 15 let nikdo nezabýval. Veškeré 
zařízení a přístroje byly v téměř dezo-
látním stavu. S pomocí sponzoringu 
větší žďárské firmy se podařilo pro 
RHB pořídit magnetoterapii, Vojtův 
stůl, či kombinovanou terapii za 300 
tisíc Kč. 

Ilona Komínková je ředitelkou 
Polikliniky od května 2017, kdy prá-
vě její koncepce na rekonstrukci 
rehabilitačního úseku oslovila výbě-
rovou komisi. Bývalá ekonomka také 
po rezignaci ředitele Michala Huber-
ta Zrůsta v březnu 2017 zastávala na 
čas funkci prozatímní ředitelky.

„Když jsem jako nová ředitelka 
oddělení RHB přebírala, neexistoval 
tu žádný softwarový systém. Fyziotera-
peutky běhaly s bloky a zaznamenáva-
ly si objednávky klientů. Ztrácely straš-
nou spoustu času vyvažováním terapie 
pro jednotlivé klienty,“ ohlíží se Ilona 
Komínková. Dnes již má oddělení 
RHB softwarové vybavení s rychlým 
objednávkovým systémem.

Aby se mohla zastaralá rehabilitace 
dále rozvíjet a posunout se do sou-
časných trendů, potřebovala by dal-
ší investice. Náročný výběr pachtýře 
probíhal dlouho. 

„Jen já sama jsem předvybírala a 
v roce 2020 oslovila 40 firem. Deset 
z nich zpětně projevilo zájem o pro-
pachtování RHB. A s těmi jsme pak 
pracovali nadále,“ uvádí ředitelka.

Město připravilo zadání pro sou-
těž, do níž v dubnu 2021 pozvalo 
všech 10 subjektů. Vyslyšelo jejich 
žádosti o zmírnění zadávacích pod-
mínek. Původně totiž chtělo podíl 
z tržeb, ale ten by byl pro mnohé 
zúčastněné firmy tak svazující, že by 
do VŘ nešly. Od června 2021 visela 
soutěž na profilu města. 

V odborné komisi byl za zřizova-
tele starosta, ředitelka Polikliniky, 
vedoucí RHB a externí lékař. Kvů-
li složitosti hodnotících kritérií byla 
přizvána i odborná konzultantská 
firma a zapojeni byli i městští zakáz-
káři. Cílem bylo zajistit lidem co 
nejkvalitnější RHB služby. 

Po odstoupení vítěze i nadále 
oddělení RHB pracuje pod hlavič-
kou p. o. Poliklinika.

Pacht rehabilitace se zkomplikoval
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Petr Stoček,
klub ZM KSČM
a SPOZ 

Jan Havlík,
klub
Změna 2018

Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Jan Mokříš,
klub ODS

Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR- ŽM

Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní

Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Blíží se 77. výročí ukončení 2. světové války. Zatímco 8. května 1945 již 
západní Evropa slavila konec války, ve Žďáře byl 9. květen jedním z nejhor-
ších dnů v historii města. Od Brna a Olomouce se valila německá vojska, 
spěchající za demarkační linii do „amerického zajetí“. Střílela po všem živém. 
Noc prožili Žďáráci v úkrytech.

Žďár osvobodila Rudá armáda. První její voják vstoupil do města 10. květ-
na 1945 brzy ráno. Shodou okolností byl ukrajinské národnosti. Jmenoval se 
Ivan Grigorijevič Lukašenko.

Při současné brutální ruské agresi na Ukrajině letos česká města zvažují, jak 
vůbec k jindy silně zakořeněným oslavám ukončení 2. světové války přistou-
pit. Některá oslavy dokonce zrušila.

Mnohým Čechům se také bolestně oživily vzpomínky na okupaci Česko-
slovenska v srpnu 1968 vojsky Varšavské smlouvy, z nichž prim měli právě 
Sověti.

 

Otázka na květen:
� Jak by podle vašeho politického klubu měl Žďár přistoupit k 77. 

výročí ukončení 2. světové války, s ohledem na události na Ukrajině a 
také k nepopíratelnému faktu, že naše město osvobodila Rudá armáda?

Agrese v neuvěřitelné podobnosti
Druhá světová válka. Světový válečný 

konflikt s milióny mrtvých a raněných. 
Válečné hrůzy si proto právě v dneš-
ní době musíme připomínat. Tato válka 
totiž začala napadením Polska Němec-
kem, a to bez oficiálního vyhlášení války. 
Ta podobnost se speciální operací Ruska 
proti Ukrajině je až neuvěřitelná. 

Válka, kterou diktátor válkou nenazý-
vá, počty obětí, které v Evropě od druhé 

světové války neznáme. To všechno musí být důvod, abychom si 77. výročí 
osvobození nejenom našeho města připomněli. Musíme udělat všechno pro 
to, abychom na tuto událost vzpomínali jako na poslední nejkrvavější udá-
lost v Evropě a na světě. Měla by to být pro nás inspirace k pomoci, toleranci 
a ke zvýšení našeho úsilí pro dosažení ukončení války.

Nezapomeňme historii a pomáhejme
Každý konflikt, který vede k ozbrojené 

agresi, potlačování práv a svobod suverén-
ních států, který nechává za sebou zmaře-
né lidské životy vojáků a civilistů, spoušť v 
podobě zničené infrastruktury, si zaslouží 
odsouzení. 

V případě 2. světové války šlo o fanatika 
Adolfa Hitlera. Bohužel v současné době 
známe agresora v osobě prezidenta Putina. 

Ten se snaží přesvědčit ruský národ, že pokračuje v osvoboditelské misi na 
Ukrajině, která je již 31 let nezávislým státem. Právě i ze zkušeností našeho 
státu z ruské okupace v roce 1968 je třeba si tuto historii připomenout a jas-
ně vymezit a odsoudit agresi na straně jedné a pomoci ukrajinskému lidu jak 
humanitární pomocí na jejich území, tak uprchlíkům na straně druhé. Děkuji 
všem, kteří takto pomáháme, a věřím, že v brzké době dojde k mírovým jed-
náním a konci války.

Nelze spojovat úseky dějin
Oslavy 77. výročí ukončení 2. světové 

války byly, jsou a měly by být výrazem 
úcty k těm, kteří se na tomto význam-
ném historickém datu podíleli. Je nesmy-
slné spojovat záležitost osvobození naše-
ho města se zcela odlišnými událostmi 
pozdějších dějin. Nevěříme, že obecná 
rusofobie ovlivní rozhodování vede-
ní města. Válka na Ukrajině je tragická 

a zbytečná, stejně tak byla i okupace vojsky VS v roce 1968. Ale nechceme 
snad dojít až k extrémům, kdy občan našeho města a exzastupitel Jakub Pus-
tina už nebude zpívat jednu z hlavních rolí v opeře Rusalka, ale Ukrajinalka! 

Socha „Ivana“ je pro Žďáráky stále symbolem úcty k těm, kteří nás skuteč-
ně osvobodili, a proto i oslavy ponechme v té formě, na jakou byli občané 
dosud zvyklí.

Po hrůzách války předci doufali v poučení
Myslím si, že z historie se můžeme pou-

čit, nikoliv ji měnit nebo posuzovat dneš-
ními událostmi, jakkoliv jsou bolestné a 
tragické. Historie už byla a posuzovat a 
odsuzovat ji dnes je, jako bychom trestali 
vnoučata za jejich praprarodiče. 

Žďár by měl s tradiční úctou a vděčnos-
tí vzpomenout těch, kteří nám přinesli 

svobodu a mír a položili za to svůj život. Jsem přesvědčen o tom, že ti, co zaži-
li hrůzy 2. světové války, by se snažili zabránit jakémukoliv novému konfliktu. 
Oni válku a její hrůzy prožili a doufali, že jejich děti, vnuci a pravnuci se poučí a 
nebudou je nikdy opakovat. 

Bohužel se mýlili, tak po 77 letech se v Evropě znova válčí a umírají nejenom 
vojáci, ale i nevinní civilisté. To už ale není jejich válka ani vina. To jenom někte-
ří z našich současníků se nepoučili a zapomněli na draze zaplacené zkušenosti 
svých předků. Nezapomínejme!

Zlo, co se již nemělo vrátit
Výročí ukončení 2. světové války je dnem, 

kdy spojenecké armády, a to vč. českoslo-
venských jednotek bojujících jak na západ-
ní, tak na východní frontě, zvítězily nad 
nacistickým Německem. Nelze zapome-
nout ani na hrdinství domácího odboje, 
který si vyžádal mnohé oběti, a to i z řad 
občanů našeho města. 

Výročí je dnem, kdy dobro zvítězilo nad 
krystalickým zlem. Nad zlem, které se již nikdy nemělo vrátit do civilizované 
Evropy. Zlo, které jakoby se nalepilo na pásy tanků osvobozující Rudé armá-
dy a které se na nich vrátilo již v roce 1956 při krvavém potlačení maďarské-
ho povstání, v roce 1968 při zašlapání pražského jara a v roce 2014 při anexi 
Krymu a obsazení části Donbaské a Luhanské oblasti, které bylo předzvěstí 
zrůdností odehrávajících se v těchto dnech na Ukrajině. 

Obdobně jako před 77 lety, tak i dnes jsou v Evropě odkrývány masové 
hroby, vražděni nevinní lidé, znásilňovány ženy a děti. A obdobně jako tehdy 
by pro vítězství zla stačilo jen to, aby dobří lidé nic nedělali, dívali se jinam a 
nepomáhali.  

Výročí hrůzostrašné války nelze ignorovat
I přes současnou válečnou situaci na 

Ukrajině je připomenutí konce 2. svě-
tové války namístě. Podtrhuji, že jde 
o připomenutí konce hrůzostrašné-
ho konfliktu a milionů lidských obětí. 
Nejde o oslavu či adoraci osvobozují-
cí armády. 

To, že ve větší části naší země to byla 
tehdy Rudá armáda, je historický fakt. 

Stejně jako v západních Čechách, např. v Plzni, kterou osvobodili Američa-
né, neoslavují americkou armádu, ale připomínají si konec války. 

V kontextu dnešní doby je naopak připomenutí si konce 2. světové války (a 
uvědomění si, jak nesmyslná a devastující pro lidské osudy a životy válka je) 
rozhodně vhodné. 77. výročí ukončení 2. světové války se má připomínat, ne 
ignorovat.

To, že současná ruská agrese na Ukrajině je neakceptovatelná a nepřijatel-
ná, že tato válka je nesmysl a že ruská armáda páchá válečné zločiny, je jinak 
bez diskuse.

Měli cíl: Urvat co největší kus Evropy
Pro mne je používání slova osvobo-

zení a Rudá armáda v jedné větě zce-
la nepřijatelné. Osvobozovat znamená 
dávat svobodu, a to Sovětský svaz roz-
hodně nedělal. 

Do války vstoupil jako spojenec hit-
lerovského Německa s cílem urvat si 
co největší kus Evropy. Během války 
musel změnit strategii a tvářit se jako 

osvoboditel Evropy od nacismu. Jak to s tou svobodou bylo myšleno, jsme si 
potvrdili mimo jiné v roce 1968, kdy dali jasně najevo, že svoboda naší země je 
jen iluze. 

Jediné, co můžeme 8. května oslavovat, je konec druhé světové války a ukon-
čení německého nacismu. Rozhodně ale nehodlám podporovat jakékoliv vele-
bení velmoci, která nás chtěla mít ve své moci a dlouhou dobu se jí to dařilo.

Oslava bude pietou hrdinům i obětem 
Ve světle současné války probíhající na 

Ukrajině se ukazuje její extrémní brutalita 
a nelidskost. Bída a utrpení nevinných li-
dí, které zasáhla, jsou identické s válkami 
minulými a pro naše 21. století jsou a musí 
být nepřijatelné. V celé nahotě se projevi-
la pravá tvář a zájmy současného ruského 
vedení. Nutnost našeho pevného ukotvení 
v západních demokratických strukturách 

se nemohla jasněji potvrdit. 
Oslava výročí konce 2. světové války by měla být důstojnou pietou a při-

pomínkou všech obětí této války, a ne vzpomínkou na sovětskou armádu. 
Zároveň musíme uctít i oběti současné války, poděkovat hrdinně bojujícím 
Ukrajincům a požadovat okamžité zastavení bojů.  -lko-

Výročí války s úctou k obětem a hrdinům

Radek
Zlesák,
klub ANO
2011
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Po Konventské 
stezce se lze

opět procházet
Od dubna se již můžeme vydat 

procházkou po naučné stezce 
podél Konventského rybníka. Vede 
místy přírodních památek Louky u 
Černého lesa, v lokalitě za Zelenou 
horou. Zde se vyskytují chránění 
živočichové i rostliny. 

Celoročně využívaná stezka je v 
provozu od roku 2011, v posled-
ních dvou letech tu probíhala 
rekonstrukce lávek a dřevěných 
chodníků přes mokřady. Ty jsou 
nově z odolného dubového a mod-
řínového dřeva s ekologicky šetr-
nou impregnací. Opravu za víc než 
5 mil. Kč pomohou městu hradit 
evropské dotace.

Naučná trasa však měla být v pro-
vozu od loňského prosince, kvů-
li prodlení dodavatele si ji město 
převzalo až o čtyři měsíce později. 
To dodavatelské firmě Green Pro-
ject přineslo sankce v objemu 600 
tis. Kč. Město uplatňuje smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, 
což je přes 5 tis. Kč denně.  -lko-

Napsali nám
Zdravé obědy

Děkujeme pracovníkům jídelny 
při 5. ZŠ Palachova za výborné obě-
dy, které jsou chutné, pestré, zdravé 
a obsahují hodně ovoce i zeleniny. 
Taková dobrá strava není ještě všude 
samozřejmá.  Slejškovi 

Svobodárny s čísly 4 a 5 v Brodské 
ulici čeká rekonstrukce a zateplení. 
Město vyhlásilo zadávací řízení pro 
dodavatele těchto stavebních prací. 
Půjde o zateplení obvodového pláště, 
půdy i stropu nad prvním podlažím a 
výměnu oken. 

Dle starosty Martina Mrkose (Žďár-
ŽM), je předpokládaný objem sta-
vebních prací 13,5 mil. Kč bez DPH. 
Město bude čerpat 30% dotaci z Regi-

onálního operačního programu MMR 
zaměřeného na energetická opatření 
bytových domů. Rekonstrukce domů 
se mají realizovat ve druhém pololetí, 
max. v roce 2023.

Tzv. svobodárny v Brodské ul. před-
stavují komplex sedmi bytových domů 
v majetku města. Je v nich celkem 243 
bytů velikosti 1+1 a 1+kk. V části jed-
noho domu je azylová ubytovna pro 
muže. 

Domy č. 1, 2, 3 a 7 již byly zateplené, 
dostaly nová okna a fasádu, mají zatep-
lené půdy. V domě č. 6 je zateplená 
pouze půda a vyměněná okna. 

Koncem srpna má ve Dvořákově uli-
ci otevřít nové Centrum sociálních 
služeb, kam se přestěhuje azylový dům. 

„Uvolněné prostory po něm chceme pře-
budovat na startovací byty pro bezdětné 
páry nebo rodiče s malým dítětem,“ plá-
nuje starosta Mrkos. -lko-

Opraví poslední dvě svobodárny
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Jakou cenu mohou mít 
ponožky a ručníky. Prachoby-
čejné věci, nad kterými běžně 
nepřemýšlíme. Jinak to ovšem 
vidí muži z azylového domu, 
jak se sama přesvědčila pořa-
datelka dobročinných sbírek.
� Lenka Kopčáková

Božena Kocourková je učitelkou 
Mateřské školy v Polničce. Pořá-
dá různé sbírky pro lidi opuštěné 
nebo v nouzi. Své úsilí jednodu-
še vysvětluje: „Nikdy nevíme, kdy se 
my samotní do nějaké svízelné situace 
dostaneme a budeme právě pomocnou 
ruku potřebovat.“

Žena se již roky zapojuje do 
předvánočních projektů Ježíškova 
vnoučata a Strom splněných přání. 
V prvním případě cíleném na seni-
ory z pobytových zařízení, ve dru-
hém na děti a mládež z dětských 
domovů.

Jak Božena Kocourková říká, sám 
by toho člověk mnoho nedosáhl, 
ale ve školce má správnou partu 
rodičů, kterým není lidskost cizí. 
Polničská školka je dvoutřídka s 
38 dětmi a dobročinných akcí se 
zúčastňují většinou všichni „školko-
ví“ rodiče. Ti jsou nejen z Polničky 
a ze Žďáru, ale i z Račína, Stržanova 
či Škrdlovic. 

Nadšenci již v minulosti zakoupili 
sprchové gely a šampony pro geriat-
rické oddělení v Nemocnici Jihlava. 
V tomto školním roce mají za sebou 
sbírku věcí pro žďárský azylový 
dům pro muže, sbírku výtvarných 
potřeb pro klienty Domova pro 
osoby se zdravotním postižením ve 
Zboží a právě se činí ve sbírce knih 
pro nemocnice.

Jde sice o menší projekty, ale 
jsou od srdce a kladný náboj, kte-

rý nesou, má uzdravující dopad na 
duše lidí, co tuto pomoc potřebují a 
obdrží ji.

Jak Božena Kocourková vzpomíná 
na nedávnou návštěvu žďárského 
azylového domu, dvě ženy s krabi-
cemi plnými věcí tu vítali s otevře-
nou náručí. „Zejména ponožky a ruč-
níky ihned mizely v úkrytech klientů. 
Všichni byli z darů šťastní a my nesta-
čily koukat, jak je pro muže důležité 
mít jeden ručník navíc,“ ohlíží se 
paní Božena. 

Vedoucí domova ihned někte-
ré věci uklidila do skříní na příděl. 
Prostě to tak musí fungovat. Jiné se 
ani nevybalovaly a čekají schované 
do nového domu sociálních služeb, 
kam se má začátkem podzimu žďár-
ský azylový dům stěhovat. 

„Nezapomenu na pravdivá slova 
jednoho klienta, který vzkazuje rodi-
čům: ,Věnujte se dětem, smějte se s 
nimi, sdílejte strasti i radosti,´“ tlu-
močí paní Božena životní moud-
rost, zaplacenou však nejspíš smut-
nou životní zkušeností.

Další sbírka putovala až za Světlou 
nad Sázavou, do Domova pro osoby 
se zdravotním postižením ve Zboží. 
Obsahovala výtvarné potřeby pro 
zdejší obyvatele. 

Jedna věc je sbírku uspořádat a 
další věc je dostat pomoc k potřeb-
ným. Na otázku, zda se na rozvo-
zu podílí rodiče a zda jsou projek-
tu nakloněni i kolegové ze školy, 
Božena Kocourková říká, že věci 
většinou rozváží ona s přítelem, do 
Domova ve Zboží se sbírkou míři-
la jedna maminka, která poskytuje i 
prostory pro skladování. „No a děv-
čata (myšleno kolegyně) nám fandí a 
podporují nás,“ říká učitelka.

Domov ve Zboží věnoval školce 
jako poděkování krásného velikého 
šneka ze šamotové hlíny. „Výrobky, 
které klienti tvoří, jsou také na pro-
dej. I takto můžeme domovu pomoci,“ 
říká pořadatelka sbírek.

Nyní rodičovská parta z polničské 
mateřinky sbírá knihy pro nemocni-
ce a psychiatrie. „Nejsme ještě u kon-
ce, a knih se již sešlo nepočítaně. A 
to je přece paráda,“ raduje se Bože-
na Kocourková. „Kdyby bylo víc tak 
skvělých lidiček. Velmi všem děkuji,“ 
vzkazuje na adresu rodičů dětí.

O lidech bez domova, lidech 
postižených, starých či opuštěných 
si učitelka s dětmi ve školce často 
povídá a je podle ní patrné, že se i 
doma na toto téma baví.

„Mohu rodiče jen pochválit. Děti 
problematiky chápou v rámci své-
ho věku. Věřím, že rodiče jim moud-
ře vysvětlují, proč třeba třídí knihy a 

věci, které již nepotřebují, ale jiným 
lidem ještě mohou posloužit,“ říká. 

Dárečky pro potřebné Božena 
Kocourková, jak ona říká, zača-
la „pěstovat“, když syn nastoupil 
do školky. „Povídali jsme si, že jsou 
kolem nás děti, které třeba nemají 
rodiče, nebo že jsou tu i nemocní a sta-
ří lidé,“ ohlíží se. Své aktivity kdysi 
započali Stromem splněných přání. 
Dnes je její syn skoro v dospělém 
věku a pomáhat potřebným chápe 
jako samozřejmost. 

„Sám ze svého kapesného přispěl na 
nákup potřebných věcí na Ukrajinu,“ 
uvádí hrdě jeho matka.

Každoročně od listopadu prý vel-
mi ráda „loví“ přání v Ježíškových 
vnoučatech. Snaží se koupit i ně-
co navíc, jen tak si s lidmi popoví-
dat a udělat jim, snad na chviličku, 
radost. Každoročně dává i na při-
lepšenou mužům v azylovém domě 
cukroví a kávu. Pravidelně se zapo-
juje do sbírky potravin.

Na otázku, proč to vše dělá, zda 
má nějakou osobní zkušenost, kte-
rá vede k dobročinnosti, Božena 
Kocourková říká, že nikdo z nás 
neví, kdy bude nějakou pomoc 
potřebovat. „Možná je to více podmí-
něno mým dávným studiem sociální-
ho oboru,“ připouští. 

Nějaký mustr na vyhledávání cílů 
pomoci prý nemá. „Prostě mě občas 
něco napadne a pak konám,“ říká. 
Už nyní má opět nějaký projekt na 
papíře, ale zatím nechce prozrazo-
vat. „Přála bych si každý školní rok 
uskutečnit něco,“ naznačuje. „Bylo 
by fajn nemyslet jen na sebe, ale kou-
kat okolo. I třeba převést človíčka 
přes přechod. Každá pomoc se počítá. 
Děkuji!“ vzkazuje Božena Kocour-
ková.

POŘADATELKA dobročinných sbírek 
Božena Kocourková
 Foto: archiv B. K.

Každá pomoc se počítá, říká 
pořadatelka sbírek Božena Kocourková

Z dopisů redakci

Polemika
„Nedá mi nereagovat na 

odpověď lokálního předáka 
KSČM a SPOZ Petra Stočka 
na dubnovou otázku redak-
ce Žďárských novin v rubrice 
Názory...“

Tak začíná příspěvek Romana Krej-
čího, adresovaný naší redakci pod 
názvem Polemika. 

Nemáme prostor tak obsáhlý 
dopis otisknout celý, proto vybírá-
me naším pohledem to nejdůležitěj-
ší. Celý názor má redakce ŽN k dis-
pozici. 

Dále již nechme promluvit pisate-
le. -lko-

�...Dotaz se týkal zajištění finanč-
ních zdrojů pro pomoc lidem v nou-
zi, konkrétně ukrajinským uprchlí-
kům... Odpověď Petra Stočka končí 
slovy: Neschopnost státu zatím nahra-
zuje mimořádně aktivní a solidární 
občanská společnost, to ale nejde done-
konečna. Stát už konečně musí začít 

fungovat, od toho ho máme...

� Dotyčný nespecifikuje, v čem 
konkrétně se mu stát jeví neschopný 
a nefunkční. Osočení státu z nečin-
nosti je tak prázdná deklarace. Navíc 
se rozchází s mým vnímáním práce 
současného státu, jíž se zřejmě mys-
lí jeho část výkonná (vláda) a legisla-
tivní (dvoukomorový parlament)... 

�...Petr Stoček konstatuje, že válka 
na Ukrajině je tragická a zbytečná. 
Nekonstatuje, kdo je agresor, a ani 
se nepozastavuje nad tím, proč byla 
část městských financí (56 mil. Kč) 
svěřena ruské bance Sberbank, nyní 
v důsledku vyhlášených sankcí nedo-
stupných, o čemž Žďárské noviny 
informují na témže místě. Vzhledem 
k všeobecnému povědomí o ruské 
anexi Krymu v roce 2014 se otázka 
obecních peněz na účtu ruské banky 
v roce 2022 přímo nabízí. Ani prozí-
ravé, ani etické. Jako městský zastu-
pitel, proč pan Stoček na bezpeč-
nostní riziko včas neupozornil?

� Slovně napadeného státu cítím 
potřebu se zastat. Především, nebyl 
to stát, kdo vložil městské peníze 
na problematický účet. Za druhé, 
česká vláda jednala, zaujala jasný 
a čestný postoj k válce na Ukraji-
ně. Oběť agrese podpořila morál-
ně a také hmotně. Morální podporu 
podepřela dodávkami humanitární-
ho a vojenského materiálu k obraně 
vojensky napadnutého státu, a to i s 
vědomím možné ekonomické odpla-
ty agresora. 

� Že by stát, respektive vláda, 
i jinak nekonal? Během pouhého 
měsíce přibylo v naší zemi oficiál-
ně 270 000 nově příchozích, obča-
nů Ukrajinské republiky vyhnaných 
z domovů válkou. Nevšiml jsem si, 
že by tito lidé bezmocně bloudili po 
české zemi. Jsou ubytováni, sociál-
ně do jisté míry zabezpečeni, byť jis-
tě v nelehké životní situaci. Nezpo-
zoroval jsem chaos. Stát očividně 
na složitou, od konce druhé světo-
vé války bezprecedentní migrační 
situaci účinně zareagoval. Za vydat-

ného přispění obětavých občanů a 
nevládních organizací příchod tolika 
nových lidí stát zvládl...

�...Absurdnost nepodloženého 
osočení státu z nečinnosti vynikne 
porovnáním dvou protichůdných 
představ o zajištění národní bez-
pečnosti. Stát, vláda spatřuje bez-
pečnostní záruku v aktivním člen-
ství České republiky v obranném 
uskupení Severoatlantické aliance 
(NATO). V programu komunistické 
strany, Petrem Stočkem zastupova-
né, místo toho najdeme požadavek 
vystoupení České republiky z paktu 
NATO a obnovy všestranných vzta-
hů s Ruskem a Čínou... 

� ...Ano, válka na Ukrajině je tra-
gická a zbytečná. Ale neschopnost 
současného českého státu? Tu – na 
rozdíl od pana Stočka – nevidím 
a ani ji urputně, s demagogickým 
zápalem nehledám. Řídit stát v mno-
ha ohledech destabilizované době 
vůbec není snadné. A je čestné při-
znat zásluhy. Roman Krejčí
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Květnové dny před 77 lety 
byly ve Žďáře nejtragičtější-
mi momenty konce 2. světové 
války. Ta tu skončila téměř nej-
později z celého Protektorátu 
Čechy a Morava.
� Lenka Kopčáková

Poté, co došlo dne 7. 5. 1945 ve 
francouzské Remeši k podpisu 
bezpodmínečné kapitulace nacis-
tického Německa, měly v noci z 
8. na 9. 5. 1945 německé jednotky 
složit zbraně a přejít do zajetí vojsk 
nacházejících se před nimi.

Německá armáda v českomo-
ravském prostoru však podmín-
ky ignorovala a snažila se probít 
do americké zóny v jihozápadních 
Čechách. Za demarkační čáru 
chtěla za každou cenu, tolik se obá-
vala sovětského zajetí, ale nakonec 
v něm většinou skončila.

Konci 2. sv. války ve Žďáře se 
naše redakce obsáhle věnovala 
v červnovém a zářijovém vydání 
v roce 2018, kdy poslední válečné 
události živě vylíčil Pavel Benedikt 
Elbl z Regionálního muzea města, 
který se zaměřuje na zdejší vojen-
skou historii. Více v našem elek-
tronickém archivu.

Do oken sklepů
házeli granáty

Nyní krátce připomínáme situaci 
květnových dnů roku 1945.

Za 2. sv. války Žďár tvořil 
významný komunikační a železnič-
ní uzel. Čtyři dny po osvobození 
Brna (26. 4. 1945) se sem přesu-
nulo 80členné komando gestapa. 
Obsadilo vyklizenou měšťanskou 
školu (1. ZŠ) a kvůli případnému 
odboji hrozilo Žďáru srovnáním 
se zemí. Ve lnářské škole (dnes 
zdravotní škola) fungovala armád-
ní opravna bojové techniky. Hlav-
ně tanků byly namířeny na město. 

Valily se sem ústupové proudy od 
Olomouce a Brna. Zadní voje kry-
ly obávané jednotky Waffen-SS. 

Ve Žďáře Němci narazili na 
odpor partyzánů a odbojářů. 
Odvetou byly popravy Žďáráků. 

K bezpečnému průjezdu městem 
neváhali vzít matku s dětmi jako 
živé štíty. 

Němcům byla v patách 40. armá-
da 2. ukrajinského frontu a ustu-
pující německé kolony pronásle-
dovaly z nebe sovětské stíhačky a 
bombardéry. 

SNÍMEK Lukašenka ve vysokém věku 
byl pořízen dne 10. 5. 2002, po pře-
hlídce Dne vítězství ve městě Sumy. Do 
žďárského RMM jej zapůjčila pí Žejd-
líková ze Žďáru n. S.
 Zdroj snímků: archiv RMM

Stalo se před 77 lety

Oživená válečná historie: Prvním
rudoarmějcem ve Žďáře byl Ukrajinec

Město Žďár uctí oběti války
Položením květin k Pomníku obětem 1. a 2. světové války si v pátek 6. 

května od 15 hodin připomene Žďár nad Sázavou válečné hrdiny i oběti.
Pieta zástupců města se koná u příležitosti 77. výročí ukončení 2. sv. vál-

ky, která ve Žďáre skončila až 10. 5. 1945.
Pomník v Sadové ulici je dnes kulturní památkou. Sochu truchlící ženy 

v kápi a s lipovou ratolestí vytvořil místní rodák, akad. sochař Jan Růžička. 
Na sedmi kamenných deskách památníků najdeme výčet asi stovky žďár-
ských obětí a padlých vojáků, pochovaných na žďárských hřbitovech. 

Jak se dočteme v knize Ivo Filky a Jar. Švomy Žďár nad Sázavou v zrcadle 
staletí, Pomník obětem 2. sv. války byl původně odhalen dne 28. 10. 1947 
v parku u hřbitova, mezi jamskou a novoměstskou silnicí. Časem musel 
ustoupit rozšiřování silnice, a tak byl přemístěn do parku U Ivana. 

Jak ale oba městští historici uvedli, dnešní seznam obětí 2. sv. války není 
na deskách úplný. Za německé okupace zahynulo 114 Žďáráků: 15 v kon-
centračních táborech (KT) a věznicích za odboj, devět v KT bez udání 
důvodů, 67 židovských občanů v KT, dva v zahraniční armádě v Anglii, 
jeden vládní voják v Itálii a 20 občanů na různých místech v posledních 
dnech války.  -lko-

UKRAJINSKÝ rudoarmějec, co první 10. 5. 1945 vstoupil do Žďáru, se sem po 
15 letech vrátil. Ivan Grigorijevič Lukašenko, muž v klobouku, třetí zleva. Vedle 
něho manželka předsedy MěNV Kalase, Lukašenkova žena a šikmo za ní Vladi-
mír Kalas.

RYBÁŘ Lukašenko se štikou v roce 
1960, asi na Pilské nádrži.

Lidé 9. května dostali echo, že 
město bude bombardováno. Ale 
ani ukryti ve sklepech někteří 
nebyli v bezpečí. Němci procháze-
li ulice a do sklepů, kde tušili lidi, 
vhazovali granáty. 

Jejich ústup pokračoval i v noci, 
kdy schovaným lidem neustále nad 
hlavami duněly motory. 

Svoboda do našeho města při-
šla až 10. května 1945 ráno, téměř 
nejpozději z celého Protektorátu 
Čechy a Morava.

Takřka zapomenutou zajímavos-
tí, která nyní koresponduje s váleč-
nou současností na Ukrajině, je 
fakt, že prvním rudoarmějcem, 
který 10. května 1945 vstoupil do 
Žďáru, byl Ukrajinec. Jmenoval 
se Ivan Grigorijevič Lukašenko. 
Pocházel z města Sumy rozkláda-
jícího se na severovýchodní Ukra-
jině.

Právě onoho města, na které 
začaly letos 24. února ruské jed-
notky útočit. Bitvou o Sumy začal 

první den ruské invaze na Ukraji-
nu.

Ale zpět k 10. květnu 1945, jak 
jej pro ŽN přibližuje městský his-
torik Pavel Elbl. 

Člen jízdního průzkumného 
oddílu Rudé armády Ivan Gri-
gorijevič Lukašenko přicválal do 
Žďáru na koni od Nového Města 
na Moravě kolem šesté hodiny ran-
ní. Po rychlém průjezdu a zhod-
nocení situace ve městě, pokračo-
val směrem na Hamry a tehdejší 
Německý Brod.

„Kolem půl deváté dorazily na 
žďárské náměstí nákladní automo-
bily se sovětskou pěchotou 51. stře-
leckého sboru generálmajora Ale-
xandra Dmitrijeviče Rumjanceva, 
který náležel do sestavy 40. armády 
generálporučíka Filipa Fedosjeviče 
Žmačenka z 2. ukrajinského frontu 
maršála Rodiona Jakovleviče Mali-
novského,“ upřesňuje historik.

Na osvobozování Žďáru se mj. 
podílela i Rumunská armáda. Ono-
ho 10. května 1945 padl nejméně 
jeden voják Rudé armády, někte-
ří však zahynuli ještě v červnu, při 
likvidaci nahromaděné nepřátelské 
munice nebo na následky zranění.

Města Žďár
a Sumy se družila

Jak Pavel Elbl uvádí, první rudo-
armějec Lukašenko se pak do Žďá-
ru ještě několikrát vrátil. V našem 
městě našel přátele. O to se 
zasloužili pionýři z měšťanky, kte-
ří Lukašenkovi na přelomu 50. a 
60. let napsali dopis a pak s ním 
udržovali korespondenci. Rudo-
armějec navštívil Žďár na pozvá-
ní představitelů města nejméně v 
letech 1960, 1963 a 1970. 

„Např. v roce 1963 se setkal s paní 
učitelkou Schmidtovou a její dcerou 
Jiřinou. Tehdy zavzpomínal, že prá-
vě od těchto dvou žen v roce 1945 
dostal kytici květin,“ uvádí historik.

Při pobytu ve Žďáru Lukašen-
ko besedoval s lidmi a navštěvoval 
zdejší výrobní podniky. Nejvíce se 
mu líbilo v Tokozu, neboť velmi 
rád rybařil, a jak tehdy Žďárákům 
potvrdil, s oblibou používal zdej-
ší vynikající rybářské výrobky. Ty 
zde nejspíš obdržel darem v roce 
1960, když zavítal do Žďáru se 
svou manželkou.

„V roce 1963 se zase na Lukašen-
kovo pozvání rozjel do města Sumy v 
tehdejším Sovětském svazu předseda 
Městského národního výboru Vladi-
mír Kalas. Žďár nad Sázavou navá-
zal se Sumy družbu. 

Kalas tehdy dokonce promluvil v 
tamním rozhlase a televizi,“ říká 
jako perličku historik. 

Ve stejném roce město Žďár nad 
Sázavou udělilo Ivanu G. Lukašen-
kovi Čestné občanství, což jej vel-
mi potěšilo.
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Image kampaň se spotřebitelskou 
soutěží o skvělé ceny či vouchery na 
nákup v hodnotě 300 Kč, casting do 
modelingové soutěže Elite Model 
Look nebo rozšíření nabídky food-
courtového areálu připravilo na 
letošní květen obchodní centrum 
Citypark Jihlava. 

„Věříme, že tyto i mnohé další akce 
zpříjemní návštěvníkům pobyt v 
našem centru a z běžného nakupová-
ní se stane mimořádný zážitek,“ říká 
Miroslava Badalová, Centre Mana-
gerka OC Citypark Jihlava. 

S přicházejícím jarem bude v cent-
ru v období od 22.4. do 31.5. probí-
hat akce „Trendy v centru dění“, jejíž 
součástí bude spotřebitelská soutěž 
o ceny při nákupech nad 1.500 Kč 

ve všech prodejnách (vyjma Alber-
ta), přičemž tato částka musí být 
uhrazena za jednotlivý nákup. Sou-
těž doplní tzv. „Šťastné úterky“, kdy 
v tento den kupující při nákupu nad 
uvedenou částku obdrží navíc dár-
kovou kartu Citypark v hodnotě 
300 Kč. 

Pro módní nadšence se v cent-
ru bude konat casting Elite Model 
Look, který bude probíhat 23.5. od 
15 hodin. Castingem bude prová-
zet moderátor a influencer Martin 
Carev. 

Foodcourtový areál centra v blízké 
době obohatí český fast food řetězec 
Bageterie Boulevard, který návštěv-
níky potěší svými ikonickými bage-
tami a jinými chutnými pokrmy.

Citypark Jihlava bude v květnu 
plný speciálních akcí 

(P
I-

j0
5-

8D
)22. 4.–31. 5. 2022
Nakup v OC CITYPARK Jihlava nad 1 500 K

a vyhraj Voucher pro 2 osoby na víkendový pobyt 

v jakémkoli z eských hotel  CPI Hotels a další skv lé ceny. 

Navíc získej každé úterý dárkovou kartu CITYPARK
v hodnot  300 K !
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Do areálu kolem sportov-
ní haly a zimního stadionu se 
po dvou letech vrací tradič-
ní Žďárská pouť. Zelená hora 
ožije původní verzí Svatoján-
ské pouti na počest oblíbeného 
českého patrona. 
� Lenka Kopčáková

Květnová pouť se váže ke svátku sv. 
Jana Nepomuckého, jemuž je zasvě-
cen poutní kostel na Zelené hoře. 
Svátek letos vychází na pondělí 16. 
května, takže víkend před ním bude 
patřit pouti. Na Žďárskou pouť se 
můžeme těšit v podobě, jak se napo-
sledy konala v roce 2019. V letech 
2020 a 2021 pouť znemožnil opako-
vaný nouzový stav kvůli koronaviro-
vé pandemii.

Tato událost má ve Žďáře tradič-
ně dvě části. Věřící oslaví Svatoján-
skou pouť při slavnostních mších 
v zelenohorském kostele ve dnech 
14. – 16. května, děti a milovníci 
zábavných atrakcí a pouťového trhu 
zamíří do areálu sportovišť od 13. do 
15. května. 

Atrakcí se do Žďáru sjede alespoň 
stovka a stánků s pouťovým zbožím 
bude jednou tolik. Světskou část 
pouti tradičně organizuje odbor 
komunálních služeb MěÚ, který již 
od konce loňského roku vybíral pro-
vozovatele atrakcí a prodejce. 

Vlastní organizaci pouti má dlou-
hé roky na starosti Marie Šustrová 
z odboru KS. Jak přibližuje pro ŽN, 
milovníci adrenalinu se letos mohou 
těšit na dva visuté kolotoče, Extrem-
booster, katapult či Factor-X. Děti si 
užijí zábavu na tradičních labutích, 
při aquazorbingu, ve strašidelném 
zámku. Chybět nebude ani dětská 
jízdárna s poníky, která bude s ohle-
dem na zvířata umístěna na trávě 
s měkkým došlapem. Za sportovní 

halou vynikne obří vyhlídkové kolo, 
které mělo před třemi lety ve Žďáru 
premiéru.

„Kancelář pořadatelů bude jako 
vždy ve vchodu zimního stadionu a od 
pátečního odpoledne (13. 5.) v ní bude 
stále někdo přítomen.,“ uvádí Marie 
Šustrová. Kancelář se v minulosti 
osvědčila např. při hledání ztrace-
ných dětí, při zdravotních potížích a 
dalších nečekaných událostech, kte-
ré mohou návštěvníky pouti zastih-
nout. Pouťová zábava se letos neko-
ná. 

Pořadatelé se mohou spolehnout 
na pomoc Městské policie. To jak 
při najíždění atrakcí, tak i v prů-
běhu poutě samotné. Každodenní 
úklid celého areálu poutě letos zajis-
tí městská firma Satt a firma AVE se 
zase postará o rozmístění a vyvážení 
kontejnerů na odpad v pouťovém 
areálu. 

„Návštěvníci budou mít k dispozici 
veřejné toalety v budově zimního sta-
dionu a šest mobilních WC rozmístě-
ných v okolním areálu. Dvě mobilní 

WC budou také u poutního místa na 
Zelené hoře. Jejich použití je zdarma a 
samozřejmostí bude průběžný servis,“ 
informuje Marie Šustrová. 

Bude třeba
vyklidit parkoviště

Pozor! V pondělí 9. 5. do 7.30 
hodin musí řidiči vyklidit parkoviště 
u Sport baru a dvě parkoviště podél 
ulic Sázavská a Libušínská.

Tyto odstavné plochy budou 
během pouti uzavřeny. V pondě-
lí začnou od ranních osmi hodin do 
prostoru kolem sportovní haly a zim-
ního stadionu najíždět atrakce. To si 
vyžádá dopravní omezení v lokalitě, 
které potrvá až do 20. května. 

„Je třeba počítat s tím, že během pou-
ti bude ve Žďáře několikanásobně zvý-
šený pohyb osob i aut. Městský úřad 
se bude snažit situaci preventivně i 
operativně řešit k co největší spokoje-
nosti místních obyvatel,“ uvádí Marie 
Šustrová.

Jak budou
v provozu atrakce: 

Út 10. 5. (9.30 -20.00) zcela bez 
ozvučení

St 11. 5. (9.30 -20.00) bez hudby, 
povoleny jen krátké zvukové zkouš-
ky

Čt 12. 5. (9.30 -14.00) bez hudby, 
(14.00 - 19.00) s hudbou, poté do 
20.30 bez hudby

Pá 13. 5. (9.30 -14.00) bez hudby, 
(14.00 - 22.00) s hudbou, poté do 
24.00 bez hudby

So 14. 5. (9.30 - 22.00) s hudbou, 
poté do 24.00 bez hudby

Ne 15. 5. (9.30 -19.00) s hudbou, 
poté do 21.00 bez hudby

Pouťové omezení MHD
V pouťovém týdnu od 9. do 16. 

května (včetně) dojde ke zrušení 
následujících zastávek MHD:

LIBUŠÍNSKÁ: linka č. 1 (nej-
bližší zastávka Studentská); linka č. 
4 (nejbližší Wonkova, Žižkova); lin-
ka č. 5 (nejbližší Havlíčkovo nám.); 
linka č. 8 (nejbližší Wonkova).

LIBICKÁ: linka č. 1 (pro spoj 
č. 3 je zrušena pro druhý průjezd, 
pro spoj č. 2 je náhradní zastávkou 
Brodská, obch. domy); linka č. 3 
(náhradní Brodská, obch. domy); 
linka č. 8 (náhradní Brodská, obch. 
domy).

SÁZAVSKÁ: zrušena bez náhrady. 
„Starším obyvatelům ulice Libušín-

ská doporučujeme v případě nutnos-
ti využít službu taxíka Maxíka,“ radí 
pořadatelé. 

V trase vedení MHD na Vysoča-
nech a okolí bude zakázáno zastave-
ní, v části úseku I/37 platí omezení 
rychlosti. V květnu se opět rozjíž-
dí oprava komunikace I/37 v ulici 
Bezručova, a tak se dopravní ome-
zení dotknou i zastávek na území 
Žďáru 2. 

Žďár se letos dočká tradiční pouti

ZELENÁ hora, perla zasazená v romantické krajině.
 Foto: Lenka Kopčáková

Právě letos si kostel na Zelené 
hoře připomíná třísetletou tradici 
kdysi výpravných barokních poutí. 

Ty se konají na svátek českého 
patrona sv. Jana Nepomuckého, 
jemuž byl v roce 1722 poutní kos-
tel zasvěcen. 

Autorem slavné žďárské architek-
tonické perly je Jan Blažej Santini 
Aichel, kterého k provedení díla 
povolal zdejší opat Václav Vejmlu-
va. Architekt základní kámen stav-
by položil 16. května 1720 (na svá-
tek patrona) a hotový chrám byl 
vysvěcen 27. září 1722. Od roku 
1994 je památka na seznamu svě-
tového dědictví UNESCO. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře se stal slavným pout-
ním místem, kam dvakrát ročně 
mířila výpravná procesí.

Krom dodnes zachovalé pou-
ti Svatojánské (k 16. květnu) se tu 
konávala i pouť Svatomariánská (k 
15. srpnu). 

Světská část pouti s kolotoči a 
trhem bývala původně na úpatí 
Zelené hory a podél Konventní-

Ke kostelu stoupají poutníci již 300 let
ho rybníka, směrem k baroknímu 
mostu se sochami. Ještě v 19. sto-
letí se mostu říkalo Na promenádě 
a o poutích býval v obležení stán-
kařů se zbožím. 

Kvůli hluku a vzrůstajícímu 
počtu atrakcí se koncem 70. let 20. 
století světská část pouti přesunu-
la do prostoru tehdy nového areá-
lu u zimního stadionu. Se vžitým 
názvem Žďárská pouť se tu koná 
dodnes a patří k největším poutím 
v Česku.

Pouť ke sv. Janu
Nepomuckému 2022

Program na Zelené hoře v režii 
Římskokatolické farnosti Žďár 2:

� Pátek 13. května: 19.00 
VEČER CHVAL S KAPELOU 
EL_WORSHIP

� Sobota 14. května:
17.00 MŠE SVATÁ - slouží P. 

Václav Hejč, farář v Křižanově, zpí-
vá sbor Nové Město na Moravě

19.00 MŠE SVATÁ - slouží P. 
Pavel Šenkyřík, děkan velkomezi-
říčský, zpívá sbor z VM

� Neděle 15. května:
6.00 MŠE SVATÁ - slouží P. Vla-

dimír Záleský
7.30 MŠE SVATÁ - slouží P. 

Miloš Kabrda 
9.00 MŠE SVATÁ - slouží P. Leoš 

Ryška, ředitel TV Noe, zpívá malá 
schola z Kláštera 

10.30 MŠE SVATÁ - slouží P. 
Leoš Ryška, zpívá chrámový sbor 
Fons

14.30 MŠE SVATÁ - slouží P. 
Pavel Lacina, farář v Pozořicích, 
zpívá schola z Herálce. Po mši 
bude májová pobožnost.

� Pondělí 16. května:
18.00 MŠE SVATÁ - slouží P. Jin-

dřich Bartoš, děkan znojemský.
20.00 – 22.00 NIKODÉMOVA 

NOC – zelenohorský kostel ote-
vřen k tichému rozjímání, mod-
litbě či duchovnímu rozhovoru 
(kněz, jáhni). -lko-

ZELENOHORSKÁ ústřední socha sv. 
Jana Nepomuckého získala zrestau-
rováním zapomenutou  barevnost.  
Momentka na chrámové  dlažbě před 
vrácením „Johánka“ na hlavní oltář. 

 Zdroj: ŘK farnost Žďár 2
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Angličtina a němčina

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 506, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr nemovitostí 
a pro výstavbu. Zaměřování pozemků a 
staveb, vytyčování hranic, podklady pro 
projekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

Klimatizace

Geodetické práce

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služba, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce,nátěry fasád.

www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry oken, 
střech, dveří, fasád. Drobné zednické a 
obkladačské práce. 

e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínicí techniky, včetně venkov. rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.: 608 111 995   www.zaluzie-bednar.cz

UHLOPARK WOLF - rozvoz kvalitního 
bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 
m  a výšky 2 m. Přistavení kontejneru 
na odvoz odpadu a sutě, prodej písků a 
kameniva, autodoprava.
Tel.: 733 536 004, 
e-mail: rudolfwolf@post.cz,
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

� NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let 
Tel: 608 700 515 www.renovacevany.eu

Žaluzie

Prodej pevných paliv

Renovace vany

Služby

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou OZNAMOVATEL

OsTATNí

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721
469 234

KouPě
� Sběratel koupí staré automobily a
motocykly i jejich díly - motory atd.
Tel.: 736 649 470

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: 
růže, okrasné stromky a keře, borůvky, 
sadbu, zeleniny, voskovky a balkonové 
květiny, skalničky a balkonové květiny. 
Vypracujeme projekty a realizace zahrad.

Otevřeno 7:30-17:30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz
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Kultura Žďár n. S.

Kino Vysočina

Kam ve Žďáru

Klub kardiaků

Program na květen 2022

� POŘADY PRO DĚTI
Čt 19. 5. Dětské divadelní před-

platné (DDP) 9.00, Městské divadlo 
/ Divadlo Minor Praha: KOUKEJ 
SVĚT - Trvá 45 minut.

Ne 22. 5. 15.00, Městské divadlo / 
Divadelní společnost Julie Jurištové: 
OBUŠKU, Z PYTLE VEN – Pohád-
kový muzikál dle klasické pohádky 
K. J. Erbena. Trvá 60 minut.

Pá 27. 5. (DDP) 9.00, Kino Vyso-
čina: TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 - Trvá 100 minut.

� DIVADLA
Divadelní předplatné ZELENÉ
Čt 12. 5. 19.00, Městské divadlo / 

Divadlo pod Palmovkou: ROK NA 
VSI - Čas setby, zrání a sklizně v obci 
Habrůvka se netýká jen přírody, ale i 
lidských osudů...Režie Michal Lang. 

� TRHY
So 14. 5. (9.00 – 16.00) Dům kul-

tury: ŽĎÁRSKÝ FLER TRH - Ruč-
ně zpracované výrobky tvůrců z regi-
onu.

� BESEDY
St 11. 5. 19.00, Café u tety Hany: 

PETR FEJK / JAK SE DĚLÁ ZOO 
- Autorské čtení dlouholetého ředi-
tele ZOO Praha. Talk show plná 
výjimečných příběhů a zkušeností se 
zajímavými zvířaty, doplněná o pro-
jekcí unikátních fotografií a autogra-
miádou. 

� VÝSTAVY
� Do 29. 5. Galerie Stará radnice: 

EVA PIKARTOVÁ / Hliněná plas-
tika;

DÁŠA UBROVÁ / Grafické listy 
a obrazy; JAN HANUŠ / Obrazy

Otevřeno: út - pá (10.00 - 12.00) 
a (14.00 - 17.00), víkend (14.00 - 
17.00).

� 12. 5. – 30. 6. Městské divadlo: 
PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ F. DRDLY: Otevře-
no hodinu před a během představe-
ní.

� Do 30. 5. Kino Vysočina – 
SOUTĚŽNÍ NÁVRHY NA TIC 
ZELENÁ HORA. K vidění v době 
promítání.

Předprodej vstupenek: 
Pokladna DK: po (13.00 – 17.00); 

IC nám. Republiky; kino Vysočina; 
ON-LINE – www.dkzdar.cz

 Čtvrtek 5. května
17.00 Filmový klub: NOTRE-

DAME V PLAMENECH - Drama 
(Francie 2022, T 2D)

19.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 - 
Komedie (ČR 2022, 2D)

Pátek 6. května
17.00 LÁSKA HORY PŘENÁ-

ŠÍ - Romantická komedie (SR / ČR 
2022, 12+ 2D)

19.30 VYŠEHRAD: FYLM – 
Sportovní komedie (ČR 2022, 15+ 
2D)

Sobota 7. května
14.30 KROTITELÉ DUCHŮ – 

Dobrodružná rodinná komedie. Film 
zdarma s ukrajinským dabingem. 
МИСЛИВЦІ ЗА ПРИВИДАМИ 
– Cпадщина. Безкоштовний фільм 
з українським дубляжем!

(USA 2021, UD 2D). Jako bonus 
nabízíme během projekce hlídací 
službu pro nejmenší děti ve vestibu-
lu kina.

17.00 POSLEDNÍ ZÁVOD - Dra-
ma (ČR 2022, 12+ 2D)

19.30 DOCTOR STRANGE V 
MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ -  
Akční horor (USA 2022, T 12+ 2D 
ATMOS)

Neděle 8. května
14.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘA-

TA: BRUMBÁLOVA TAJEM-
STVÍ – Dobrodružné rodinné fanta-
sy (USA 2022, ČD 2D)

17.30 PANSTVÍ DOWNTON: 
NOVÁ ÉRA – Romantické drama 
(V. Brit. / USA 2022, T 12+ 2D)

Čtvrtek 12. května
17.00 Filmový klub: SEVEŘAN - 

Dobrodružný thriller (USA 2022, T 
15+ 2D)

20.00 VYŠEHRAD: FYLM – 
Sportovní komedie (ČR 2022, 15+ 
2D)

Pátek 13. května
17.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ - Kome-

die (ČR 2021, 12+ 2D)
19.30 ŽHÁŘKA – Horor/Sci-Fi 

(USA 2022, T 15+ 2D)

Sobota 14. května
14.30 Ježek Sonic 2 - Akční rodinná 

komedie (USA / Japon. 2022, ČD 
2D) 

17.00 FILM ROKU – Drama-
komedie (Španěl. 2021, T 15+ 2D)

19.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 - 
Komedie (ČR 2022, 2D)

Neděle 15. května
14.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘA-

TA: BRUMBÁLOVA TAJEM-
STVÍ – Dobrodružné rodinné fanta-
sy (USA 2022, ČD 2D)

17.30 ŽENY A ŽIVOT - Komedie 
(ČR 2022, 2D)

Čtvrtek 19. května
14.30 Bio senior: POSLEDNÍ 

ZÁVOD - Drama (ČR 2022, 12+ 
2D)

17.00 VYŠEHRAD: FYLM – Spor-
tovní komedie (ČR 2022, 15+ 2D)

19.30 Filmový klub: POSLEDNÍ 
SOUBOJ – Historické drama (USA 
2021, T 15+ 2D ATMOS) 

17. 5. (8.30 – 10.00) Klub senio-
rů, 2. p. dv. č. 212 INFORMAČNÍ 
SCHŮZKA – Lze uhradit účastnic-
ké poplatky na zájezd do Valče (28. 
6.) na rehabilitační pobyt v Luhačo-
vicích (v srpnu) a získat podrobnos-
ti o připravovaných akcích.

18. 5. sraz 7.15, hala ČD (odjezd 
směr Praha 7.30) KDYŽ HVĚZDY 
ZÁŘÍ - Výstava v Národním muzeu 
o osobnostech české Thálie 19. a 20. 
století. 

24. 5. sraz 14.00 před zámec-
kou kavárnou(ZR 2) KŘÍŽEM 
KRÁŽEM ŽĎÁREM – První 
vycházka ze seriálu putování. 

26. 5. sraz 8.15 hala ČD PERN-

ŠTEJNSKÉ BAROKNÍ ZAHRA-
DY -Nedvědice.

31. 5. 15.00, INGOT Nádražní 46: 
BOWLING, vedoucí Marie Hrdino-
vá 

Podrobné info o aktuálních akcích 
i prezentaci akcí minulých na: www.
civilky.cz/zo-zdar.

Nedělní vycházky
8.5. N. Veselí – naučná stezka, 

Budeč – Radonín – Žďár (9 km) 
sraz 11.50 nádraží

15. 5. Lipnice – Po stopách J. 
Haška, hrad, lomy, hlava XXII (8 
km) 7.20 nádraží

22. 5. Polná – Naučná stezka 
J. Klementa - Polná (7 km) 
11.50 nádraží

29. 5. Holetín-Peklo -Ratajské 
rybníky – Vlastivědná stezka krajem 
Chrudimky – Hlinsko (8 km) 12.45 
nádraží

5. 6. Netín – Radostín n. Oslavou 
(10 km) 12.45 nádraží

Senioři ČR

(Technické muzeum Brno)
7. 5. (9.00 – 17.00) Brdíčkův 

mlýn, Hamry: ZA KOVÁŘI NA 
ŠLAKHAMR – černí řemeslníci z 
různých míst ČR se budou činit u 
mobilních výhní i na velkém, vodou 
poháněném bucharu. Ten bude sly-
šet široko-daleko. 

(Římskokatolická farnost ZR II)
7. 5. 11.00 kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH: XVII. MOTOR-
KÁŘSKÁ POUŤ:pietní vzpomínka 
a požehnání motorkářům

(Hospodský kvíz, s. r. o.)
10., 17., 24., 31. 5. (19.00 – 

22.00) Nábřežní terasy: HOSPOD-
SKÝ KVÍZ - Sestavte tým 2 až 8 hrá-
čů, vymyslete si originální název a 
přihlaste se. Každý týden nové otáz-
ky.

(Církev čs. husitská)
19. 5. 16.00, Husova kaple, Kopeč-

ná 13: SMÍŘENÍ - Přednáška Davi-
da Louly o podstatě evangelia. Jak 
proběhlo smíření protestantů a kato-
líků při 400. výročí bitvy na Bílé 
hoře?

A co smíření Čechů a Němců? Jak 
probíhá smiřování Čechů a Rusů – a 
je vůbec možné a potřebné?

(ŘK farnost ZR II)
21. 5. 18.00, kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH: JIZEROŠ - Kon-
cert ekumenického pěveckého sou-
boru.

(Město Žďár n. S.)
26. 5. (17.00 – 18.30) Stará radni-

ce: JAROSLAV ČECHURA - SEX 
V DOBĚ TEMNA - Přednáška zná-
mého historika v rámci oslav 300 let 
kostela na Zelené hoře.

(ZUŠ F. Drdly)
ZUŠ OPEN 2022: – žďárské akce 

v rámci celostátního festivalu 
23. a 24. 5. (16.00-18.00) Kavárna 

Kafíčko, Havlíčkovo nám.: Vystou-
pení žáků H. Loubkové

25. 5. 17.30, Doležalovo náměstí: 
Koncert rockové kapely 

26. 5. 18.00, Městské divadlo: 
Koncert ZUŠ (hudební, taneč-
ní, literárně-dramatický a výtvarný 
obor)

27. 5. (14.00 – 16.00) Tanečnice 
před divadlem

(ŘK farnost ZR II)
27. 5. 19.00, kostel sv. Jana Nepo-

muckého: AKORDUM - STABAT 
MATER - Jedno z nejznámějších děl 
italského barokního skladatele Gio-
vanniho Battisty Pergolesiho v podá-
ní pražského pěveckého sboru.

(Active – stř. volného času)
28. 5. (7.30 – 18.30) sportovní hala 

na Bouchalkách: ŽĎÁR TANČÍ 
2022 - Soutěž předškoláků, dětí a 
juniorů v aerobicu, moderním a dis-
co tanci, scénickém tanci, street dan-
ce a show dance.

(Město Žďár n. S.)
28. 5. (8.00 – 11.30) nám. Repub-

liky: ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ 
TRH

Tradiční nabídka lokálních výrob-
ců potravin.

(SE.S.TA z.s.)
28. a 29. 5. (10.00 – 18.00)Zámek 

Žďár: ZAHRADY VYPRÁVĚJÍ: 
„ZRCADLENÍ“ – Otevření zámec-
kých zahrad s kulturním programem.

(Jednota Orel)
3. 6. od 15.00 za Domem kultury: 

POHYBEM K NADĚJI, 13. ročník 
sportovní nezávodní akce se sbírkou 
pro dětskou onkologii. Start všech 
věkových kategorií je v 16.00. 

Zajímavý doprovodný program, 
živá muzika, cvičení, výroba pla-
cek, rozhovory se zajímavými osob-
nostmi a drobné dárkové předměty 
s logem akce. Výtěžek letošní sbír-
ky půjde Nadačnímu fondu dět-
ské onkologie Krtek při FN v Brně. 
Pomůže dětem rozsvítit naději na 
uzdravení (www.pohybemknadeji.
cz) -lko-

18. 5. 15.30, přednáškový sál
MACRAMÉ DÍLNA - Přihlášky 

předem (+cena materiálu) 

Výstavy
� Do 30. 6. Čechův dům: (SOUL)

AD – Snímky Aleny Češkové; Gale-
rie u Sychry: SANTINI HLEDÁČ-
KEM FOTOAPARÁTŮ – Čb. 
snímky členů Fotoklubu Vysočina

� Do 31. 5. dětské oddělení: ROK 
VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ - Putov-
ní výstava z knihy Devět malých 
zahradníků od Kláry Smolíkové. Vel-
koformátové ilustrace Vojtěcha Šedy.

Knihovna M. J. Sychry        

Senior Point knihovna:
� 17. a 31. 5.  KOORDINAČ-

NÍ CVIČENÍ PRO SENIORY – 
vede Romana Sochová

� 6. 5. (9.00 – 10.00) přednáš-
kový sál: ZDRAVOTNÍ MONI-
TORING S VZP 

� 18. 5. (15.00 – 17.00) interne-
tová studovna: ZÁKLADY PRV-
NÍ POMOCI PRO PEČUJÍCÍ 
- Seminář z cyklu přednášek pro 
pečující v Kraji Vysočina. Přihláš-
ky na emailu: nikola.novotna@ey-
rie.cz nebo na tel. 603 368 202.
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Žďárské noviny

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 decho-
vých nástrojích a v tanečním oboru. 

Umístění žáků: 
Anička Zapletalová 2. místo ve zpě-

vu
Tadeáš Hansl (hoboj) titul absolut-

ního vítěze ve hře na dřevěné dechové 
nástroje (postup do ústředního kola 
soutěže)

Zbyněk Mrkvička (klarinet) 1. mís-
to s postupem do celostátního kola 
soutěže dechových nástrojů. 

Ludmila Doležalová (hoboj) 1. 
místo. 

Emma Pálková (klarinet) 2. místo. 
Zlaté pásmo:  tanec Matyldy Mužát-

kové „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 muzi-
kantem pro školní rok 2021/22 se stá-
vají tito mladí hudebníci: 

Nikola Trnková (klavír), Nikola 
Klusáčková (klavír), Ondřej Mlíka 
(housle), Tadeáš Jadrný - absolutní 
vítěz soutěže (violoncello), Zbyněk 
Mrkvička (klarinet), Emma Pálko-
vá (klarinet), Adam Stejskal (klavír), 
Tadeáš Hansl (hoboj) a Berenika 
Gruntová (klavír). 

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

8. 5. lékař stomatolog Mykola Kle-
pach, 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.

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 příležitos-
ti 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 pod-
stavci stojí realistická postava sovět-
ského vojáka v polním stejnokroji se 
zbraní a pláštěm, hledící k východu. 

Pomník připomíná vojáky Rudé 
armády, mnoha národností, kte-
ří 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 Aka-
demie výtvarných umění v Praze. Tak 
trochu paradoxem je, že životní part-
nerkou 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-

kům Rudé armády, Pomník rudoar-
mějcům 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 symbo-
lem. Zatímco dnes sochu zdobí ukra-
jinská vlajka, která je gestem Žďáru 
o sounáležitosti s Ukrajinci, bojující-
mi 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 Žďárá-
ci pokusili „Rudoarmějce“ strhnout 
na protest proti obsazení Českoslo-
venska. Ovinuli jej řetězy a zapřáh-
li za traktor. Ten však s pevně ukot-
venou sochou nehnul. A tak tu Ivan 
stojí dál, nyní se žlutomodrým „pláš-
těm“ a hledí k východu. Těžko říci, co 
vidí... -lko-

SOCHA rudoarmějce v roce 1968  a 
nyní.  Foto: archiv ŽN
  a Lenka Kopčáková

Jak je to se žďárským „Ivanem“

První květnová sobota (letos vychá-
zí na 7. 5.) je Světovým dnem bechtě-
reviků, který upozorňuje na problémy 
lidí s vážným zánětlivým a revmatic-
kým onemocněním. To vede téměř vž-
dy k plné invaliditě. 

Bechtěrevika snadno poznáme dle 
toporně vypadající postavy s minimál-
ní možností obracet se a hýbat hlavou. 
Nemocní vědí, že pravidelným pohy-
bem a rehabilitací mohou oddálit před-
časnou 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 „Žďárá-
ci“ malý výšlap městem ke Světovému 
dni bechtěreviků. 

Bechtěrevici zvou na výšlap
Sobota 14. května,

od 13 hodin

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 - Stvořid-

la (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.

� Do 15. 5., hlavní budova na Tvrzi
FLAMBERG: 30 + 1 let třicetile-

té války. Jubilejní výstava žďárské spo-
lečnosti historického šermu. Repliky 
zbraní, zbroje a výstroje, od středově-
ku po baroko. Mnohé šermíři používají 
při svých vystoupeních dodnes. K vidě-
ní jsou fotogalerie a zajímavosti z jejich 
bohaté historie. Dnes se „Flamberci“ 
zaměřují především na období třiceti-
leté války. Můžeme navštívit vojenské 
ležení s děly, mušketami a různými dru-
hy sečných zbraní. Interaktivní část pro 
návštěvníky. 

� 10. 6. – 4. 10., Tvrz
SANTINI 300 - Roky v baroku. His-

torici připravují výstavu ke 300. výro-
čí 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 aktu-
alizován na webu: santini300.cz. -red-

Regionální muzeum

Klub českých turistů

Jak akci přibližují předsedkyně vyso-
činského KB Božena Denková a její 
zástupce Jaroslav Miklík, výšlap začí-
ná ve 13 hodin na žďárském náměs-
tí Republiky a účastníci pohodovým 
tempem zamíří podél řeky Sázavy k 
Pilské nádrži. Zde si v městském rela-
xačním areálu Pilák mohou prohléd-
nout zajímavost v podobě hranice 
Čech a Moravy.

„Poté si na Tálském mlýně vyslechne-
me přednášku revmatologa o naší nemo-
ci. Nejen bechtěreviky zveme mezi nás,“ 
vzkazuje Božena Denková ostatním 
zájemcům, kteří se rádi s klubem pro-
jdou přírodou. 

Jak oba zástupci KB vysvětlují, Bech-
těrevova choroba je typická zánětli-
vými 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 spoje-
ní, kyčelní klouby, kolena, ramena a 
jde postupně do všech kloubů, většina 

takto postižených se stane plně inva-
lidními. 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 podob-
ně postižených a společně se této nemoci 
bránili,“ vysvětluje Jaroslav Miklík. 

Již v 90. letech Mezinárodní federa-
ce bechtěrevických organizací  - ASIF 
(Ankyllosing International Federa-
tion) sdružovala více než 30 bechtě-
revických organizací ze všech světa-
dílů. K nim se před asi 32 lety přidal 
Klub bechtěreviků v Praze, do kterého 
se hned hlásili členové z různých kou-
tů země. 

Klub jim byl oporou, organizoval 
týdenní rekondiční pobyty v lázních a 
vydával informativní měsíčník Bechtě-
revik. 

Po novém přerozdělení ČR v roce 
2002 vznikly v nových krajích i nové 
krajské organizace Klubu bechtěrevi-
ků. 

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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Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí
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