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Lidé rozhodnou
o sloganu města

Do 16. května mohou lidé hlasovat  
v anketě o slogan města.

Ten, který je nejvíce osloví, pak 
bude na webu města nově provázet 
propagaci Žďáru nad Sázavou.

Akce běží v rámci dlouhodobější-
ho projektu s názvem Strategie  roz-
voje města. 

Vybírat můžeme z těchto možností: 

1. Žďár nad Sázavou
- srdce Vysočiny

2. Žďár nad Sázavou
- hvězda Vysočiny

3.  Jsem Žďár - jsem domov

Anketa je již na webu města www.
zdarns.cz, kde se občané mohou 
vyjádřit. Mohou také hlasovat  na 
obvyklých místech, kde jsou umís-
těny hlasovací urny.  Vítězný slo-
gan  s nejvíce hlasy se pak  dozvíme 
v červnu. 

Jak říká místostarosta Josef Kle-
ment, jde o tři netradiční formula-
ce. „Chtěli jsme být konkrétní,  aby náš 
slogan nezapadl. Tedy formou:  ‚Jsem 
Žďár nad Sázavou, jsem místo atrak-
tivní a bezpečné, dobrý domov pro spo-
kojený rodinný život‘…“.   -lko-

PROHLÉDNOUT si a třeba i osahat zblízka nové zvony pro areál sv. Jana Nepomuckého přišla poslední dubnovou neděli 
spousta lidí. Se zvony se mnozí fotili na památku. Po pouti se tři nové zvony rozhlaholí ze Zelené hory do žďárského údolí.

 Foto: Lenka Kopčáková

Letošní Svatojánská pouť 
na Zelené hoře bude obzvlášť 
slavná. Do věží žďárské památ-
ky UNESCO se po 75 letech 
vrací zvony. 

 Lenka Kopčáková

V den hlavního svátku sv. Jana 
Nepomuckého, tedy v pondělí 16. 
května, nové zvony požehná brněn-
ský biskup Mons. Vojtěch Cikrle 
při mši svaté od 17 hodin. 

Zvony na Zelenou horu přivezla 
zvonařská dílna už v pátek 22. dub-

na a poslední dubnovou neděli byl 
kostel sv. Jana N. otevřen veřejnos-
ti. Lidé si mohou přijít zvony pro-
hlédnout zblízka až do konce pou-
ti, dle rozvrhu kostela. 

Týden po Svatojánské pou-
ti budou nové zvony zavěšeny do 
věže kostela a tří věžiček ambitů. 
Zvukový kolorit Žďáru se pak roz-
šíří o jejich hlahol.

Tři nové zvony pro Zelenou horu 
odlilo loni v září zvonařství mistra 
Petra Rudolfa Manouška. Histo-
rie se opakuje, protože zvony pro 

chrám sv. Jana Nepomuckého vyrá-
běl v roce 1926 už jeho předek. Ale 
zvony byly za válečné rekvizice pře-
taveny a Zelená hora pak oněměla 
na celých 75 let. 

„Konečně nastal čas, vrátit poutní-
mu kostelu hlas. A protože jsme na 
staré hranici Čech a Moravy, a také 

dvou diecézí, brněnské a královéhra-
decké, nové zvony se jmenují Sv. Cyril 
a Metoděj, Sv. Vojtěch a Sv. Zdisla-
va,“ informuje P. Vladimír Záleský, 
farář zámecké farnosti Nanebevzetí 
Panny Marie.

 Největší zvon, laděný v tónině 
„g2“ Sv. Cyril a Metoděj váží 84 kg 
a kromě jména a reliéfu nese nápis: 
„Věnovali kněží brněnské diecéze“. 

Střední zvon, laděný v tónině 
„c2“ Sv. Zdislava váží 60 kg a kro-
mě jejího obrazu a jména má nápis: 
„Věnovala farnost a město Žďár n/
Sáz.“ (Pokračování na str. 2)

Zvony nesou jména
 českých a moravských 

patronů

Zelenohorské zvony zazní po 75 letech
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