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Výstava sleduje život
autentického pekaře

Do 6. 11. je na žďárské Tvrzi 
k vidění výpravná výstava ROKY 
V BAROKU - Životní pouť barok-
ního člověka. Provede nás životem 
autentického dobového pekaře Vác-
lava Kršky a Justiny Fiklovské. 

„Svou vlastní cestu barokním svě-
tem si můžete na výstavě zvolit i vy, 
třeba se pokusit změnit, co bude mož-
né a přijmout rány osudu, které byly 
pro barokního člověka nezvratné,“ 
naznačuje tajemně historik Stanislav 
Mikule k expozici uspořádané v rám-
ci mezinárodní spolupráce muzeí. 
Hlavním aktérem projektu je jeho 
kolega Miloslav Lopaur. 

Máme zcela jedinečnou příležitost 
poznat dobové církevní svátky i 
barokní lidovou zábavu, zjistit rozdíl-
nost v životě muže a ženy, bohatého 
a chudého, sirotka, vdovy, vojáka či 
kněze, poznat radosti i strasti dětství, 

mládí, tradici svatby, šestinedělí, ale i 
práce, roboty, strasti a starosti stáří a 
nakonec touhy po dobré smrti. 

„Na Tvrzi nechybí ani informace o 
dobovém jídle a pití, o výkonu práva a 
spravedlnosti a o roli víry, pověr a lido-
vé magie v životě běžného žďárského 
měšťana,“ dodává historik. Výstava 
s mnoha interaktivními prvky, kte-
ré nás doslova vtáhnou do děje, se 
koná v rámci 300. výročí posvěcení 
poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře. 

Výhled z věže
Až do 30. 9. můžeme denně, krom 

pondělí a deště, navštívit věž farního 
kostela sv. Prokopa. 

„Nahoru vede 103 schodů, prohlíd-
ka trvá přibližně 30 minut. Maximál-
ní počet osob v jedné skupině je 15,“ 
informuje průvodkyně Kamila Dvo-
řáková. 

Vstupenky si pořídíme v době od 9 

do 11.30 a pak od 13 do 16.30 hodin 
v regionálním muzeu, tedy v budo-
vě někdejší středověké městské tvr-
ze, zhruba 100 m od věže. „Zde se 
vás ujme průvodce. Pro větší skupiny 
je lepší objednat se předem telefonicky,“ 
doporučuje Dvořáková. (kontakty: 
566 688 116 nebo 731 181 839).

Moučkův dům
Pár kroků od muzea také můžeme 

od úterý do neděle navštívit trvalou 
expozici dějin města v Moučkově 
domě.

Uvidíme předměty i zajímavé 
drobnosti spojené se zdejší histo-
rií. Třeba středověkou keramickou 
hračku v podobě koníčka, ta byla 
nalezena při archeologickém prů-
zkumu budoucího sídliště Klafar. 
Dále uvidíme originály rychtář-
ských práv, vlasovou síťku z pravých 
lidských vlasů, dýmku žďárku, taš-
ku síťovku, pivní láhev ze zámec-

kého  pivovaru či originální formu 
na mejdlíčka – cukrovinku, kterou 
vyráběl v Amylonu továrník Josef 
Smeykal. 

Jak historik Stanislav Mikule při-
pomíná, těšit se můžeme i na prvo-
republikový obchod a zařízený 
měšťanský salón. 

“Zde nalezneme předměty od 
významných Žďáráků včetně hudeb-
ního skladatele Františka Drdly, 
sochaře Jana Růžičky či malíře Anto-
na Johanna Ferenze a vzpomínku na 
zaniklé Muzeum knihy,“ uvádí. 

Nejen děti si mohou vyzkoušet 
historické kostýmy či rytířskou 
zbroj, sestavit puzzle žďárského 
znaku nebo umlít mouku na skuteč-
ném ručním mlýnku z 18. století. 

I sem pořídíme vstupenky v hlavní 
muzejní budově na Tvrzi. Prohlíd-
ky se konají v každou celou hodinu 
krom poledne, poslední začíná v 16 
hodin. -lko-

Regionální muzeum města

PRVOREPUBLIKOVÝ obchod v Moučkově domě a vzpomínka na Den Žďáru 
8. 6. 2018. Snímky: Lenka Kopčáková

PŘI BAROKNÍ výstavě na Tvrzi se ocitneme i u svatebního stolu hlavního hrdi-
ny. 

Jak je to
s označováním budov 

Rád bych se jakožto občan Žďáru 
nad Sázavou podělil o osobní zkuše-
nost, která se týká označování budov 
domovními čísly.

Všimnul jsem si, že v okolních měs-
tech (např. Novém Městě na Mora-
vě, Bystřici nad Pernštejnem, Velkém 
Meziříčí nebo v Jihlavě) má většina 
existujících staveb garáží přiděleno 
domovní číslo. 

Toto zjištění mne přivedlo ke stu-
diu příslušných předpisů, které se 
předmětné problematiky týkají. Jde 
především o zákon o obcích a pří-
slušné metodické pokyny Minister-
stva vnitra ČR (MVČR). 

Poté, co mi Městský úřad ve Žďá-
ře n. S. sdělil, že budovám garáží se 
žádná čísla nepřidělují, rozhodl jsem 
se tuto záležitost konzultovat přímo 
s příslušným oddělením MVČR a s 
dalšími úřady, kterých se tato pro-
blematika dotýká. 

Tyto úřady nakonec potvrdily, že 
město je povinno každou žádost o 
přidělení popisného či evidenčního 
čísla vyřídit v souladu se zákonem.

Proto bych rád upozornil vlastní-
ky garáží na možnost požádat si pro 
jejich objekty o přidělení domov-

ního čísla. Domovní číslo je obec-
ný pojem, který zahrnuje jak číslo 
popisné, tak číslo evidenční. Ve vět-
šině měst je označování garáží zpra-
vidla čísly evidenčními běžnou pra-
xí. 

Ve Žďáře nad Sázavou v minulosti 
automatické přidělování čísel nepro-
bíhalo, nicméně podle zákona o 
obcích v aktuálním znění si mohou 
o přidělení čísla požádat i vlastní-
ci stávajících objektů. Novým stav-
bám budov jsou na základě výzvy 
stavebního úřadu přiřazována čísla 
automaticky. Existuje však několik 
výjimek, kdy přidělení čísla možné 
není. Např. není možné samostatně 
“očíslovat” garáž, která je na zahradě 
rodinného domu, se kterým přitom 
tvoří jeden funkční celek.

 
K čemu je to dobré
Ptáte se, jaké výhody vlastníkům 

a uživatelům garáží číslo přinese? Je 
třeba si uvědomit, že přidělením čís-
la vzniká plnohodnotné adresní mís-
to. 

Garáž již nadále není nutné spe-
cifikovat např. číslem parcely podle 
katastru nemovitostí. Garáž s adres-
ním místem lehce naleznou jednot-
livé složky integrovaného záchran-

ného systému a rovněž se usnadní 
navigace pro všechny ostatní, neboť 
příslušné adresní místo snadno 
naleznete a zobrazíte v interneto-
vých mapových portálech jako jsou 
Mapy.cz a Google Maps. 

Snadno si tak třeba můžete do vaší 
garáže nechat zaslat příslušenství 
k automobilu či motorce objedna-
né přes libovolný e-shop a dopravce 
nebude mít problém s jeho doruče-
ním. Budova s přiděleným číslem 
(a je lhostejné zda popisným či evi-
denčním) může též sloužit jako sídlo 
organizace.

Pro obec přidělením čísla žádné 
zvláštní povinnosti nevznikají (exis-
tence čísla sama o sobě nezakládá 
např. nárok na zřízení vodovodní 
přípojky či odklízení sněhu v zim-
ním období). Jedinná povinnost, 
která pro vlastníka “očíslované” 
garáže vyplývá, je potřeba označit 
budovu tabulkou s přiděleným čís-
lem na viditelném místě.

Žádost o přidělení domovního 
čísla musí mít písemnou formu. 
Doporučuji se podívat na příslušné 
metodické pokyny MVČR, kde je 
vše podrobně vysvětleno a jsou tam 
názorně popsány i konkrétní přípa-
dy.  Ing. Joshua Janů,

  občan Žďáru n. S. 

Jak to bylo
s partyzány 

Právě vychází třetí vydání už málem 
kultovní knihy Jak to bylo s partyzány. 

Již její novinová verze (1995) a obě 
knižní vydání (1998 a 2002) vyvolaly 
živou diskuzi a velké ohlasy. Kladné i 
záporné. Protestoval Český svaz bojov-
níků za svobodu. 

Nyní po 20 letech vychází kniha zno-
vu, upravená, rozšířená a doplněná o 
poznámkový aparát. Jak autor Hynek 
Jurman alias Bořivoj Nebojsa uvádí, 
aby bylo všem jasné, že si nevymýšlí.

Připomíná, že v České cikánské rap-
sodii (2016) naznal historik Jan Tesař, 
že všichni historikové selhali. Že ani 
nehistorik Bořivoj Nebojsa se nevy-
hnul omylům a chybám, ale že byl jedi-
ným autorem, který odboj nezkresloval 
z ideologických důvodů.

„Líčím partyzánský odboj pravdivě, 
soucítím se smutným osudem mnohých 
partyzánských podporovatelů, odděluji 
skutečné hrdiny od násilníků a padouchů. 
Bez ohledu na čí straně stáli,“ říká.

Autor nyní dokládá i to, jak o stejných 
událostech dokázali psát předešlí auto-
ři a historikové. „Stručně shrnuji i reakci 
vedení a některých členů ČSBS. Jen zasle-
pený člověk bez svědomí dnes může proti 
této knize protestovat,“ míní autor. 

 -red-


