
Vítězství v krajské soutěži Všezná-
lek letos patří družstvu páťáků ze 
ZŠ Osvobození Pelhřimov. 

Na stříbrné příčce se umístilo 
družstvo ze ZŠ Velká Bíteš, které také 
zastupovalo okres Žďár n. S. 

Žďárské školy soutěžily v okrskovém 
kole a do okresní soutěže  postou-
pila jen ZŠ Palachova.  Své znalos-
ti a dovednosti v krajské vědomost-
ní soutěži Všeználek ve středu 11. 5. 
měřily děti z celé Vysočiny již po čtr-
nácté. Jak pro  ŽN vysvětluje autorka 
soutěže Marie Neubauerová, Všezná-
lek v prvotní okresní verzi probíhal 
už od roku 1992 ve žďárském regio-
nu. Soutěž pořádaná zdejším středis-
kem volného času Active, nabrala za 
10 let vysoký kredit a autorka se pro-
to rozhodla vypracovat její pravidla i 
pro celý Kraj Vysočina.  A o tom, že 
Všeználek od roku 2002 získal na 
popularitě i v krajském měřítku, svěd-
čí jeho letošní již 14. ročník. 

Všeználek zkouší všeobecné zna-
losti dětí z oblasti přírody, literatury, 
historie, hudby a sportu. Je doplněn 

logickými mezihrami a část otázek se 
týká znalostí o Kraji Vysočina. Soutěž 
od začátku fi nančně podporuje Rada 
Kraje Vysočina. 

Do krajského kola postoupily děti 
ze ZŠ Osvobození Pelhřimov, ZŠ 
Velká Bíteš, ZŠ Třešť, ZŠ Libice nad 
Doubravou a ZŠ Hrotovice. 

Každé družstvo představilo své 
město a seznámilo ostatní s důležitý-
mi památkami a zajímavostmi. Učite-
lé si také mohli porovnat vědomosti 
dětí. -lko-

V pondělí 16. května, přesně 
na svátek sv. Jana Nepomucké-
ho, kterému je kostel na Zelené 
hoře zasvěcen, požehnal zdejší  
nové zvony brněnský biskup 
Mons. Vojtěch Cikrle.

 Lenka Kopčáková

Při slavnostní mši svaté byl sva-
tojánský kostel zaplněn úplně do 
posledního místečka. Jak informo-
val farář Vladimír Záleský, prvnímu 
zvonění  bude předcházet slavnostní 
průvod ambity.  Nyní zvonař a jeho 
tým musí své dílo zprovoznit. 

Zvony  se jmény českých a morav-
ských patronů  se do  věží kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

vrací pro třech čtvrtích století. Ty 
předchozí byly opakovaně zrekvíro-
vány během obou světových válek. 

Tři nové zvony pro Zelenou horu 
odlilo loni v září brněnské zvonař-
ství Petra Rudolfa Manouška. Mis-
tr postupoval  dle záznamů svého 
dědy, který stejnou zakázku pro Žďár 
odvedl v roce 1926. Vnuk nyní odlil 
zvony ve stejném ladění jako děd. Při 
slavnosti mistr Manoušek mj. řekl, že 
zde tyto zvony zanechává jako své tři 
děti, které mu daly hodně starostí.

Čekal jej ještě úkol, vynést největší 
zvon o váze 84 kg, Sv. Cyril a Meto-
děj, po úzkém schodišti do věže kos-
tela. Dva menší zvony Sv. Zdisla-
va (60 kg) a  Svatý Vojtěch (35 kg) 
zavěsí do věží ambitů.
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(Dokončení ze str. 1)
Zastupitelé si uvědomují, že Žďá-

ru velmi chybí dopravní generel. Sta-
rosta Zdeněk Navrátil (ŽĎÁR – ŽM) 
čeká až zastupitelé schválí nový územ-
ní plán města, a hned první jeho změ-
nou bude Zadání zpracování generelu 
dopravy. 

Novotnému také chybí informova-
nost lidem ze strany města a pouka-
zuje na jeho špatnou komunikaci s 
fi rmami. Jako např. při nedávné opra-
vě vozovky na Novoměstské ulici, kdy 
byl uzavřen jediný příjezd do sídliště 
Vodojem. „Firma tam dala ceduli, že od 
pondělí zavře Novoměstskou, ale zavřela 
ji už v neděli večer.  Najednou všichni z 
Vodojemu stáli před zákazem vjezdu. 

Kdyby se daly na hráz rybníčků sema-
fory a město informovalo Vodojemáky, ať 
tudy jezdí, že za týden to bude opravené, 
bylo by to úplně  jiné,“ poukazuje. 

K tomu vedoucí Miklík odpovídá, že 

dle Krajského úřadu měla být  doprav-
ní obslužnost ulice Jamborova (vjezd 
do sídliště) po celou dobu opravy 
umožněna. 

Jaromír Brychta (ODS) připomněl, 
že  propojka Vodojemem už mohla 
být dávno  hotová, kdyby ji nebloko-
vali obyvatelé Kosinkovy ulice. Varian-
tou nejlevnějšího řešení propojky prý 
může být panelová silnička mezi Vodá-
renskou a.s. a areálem průmky. Starosta 
Navrátil přirovnal sídliště Vodojem ke 
slepému střevu města, které není mož-
né obsloužit jinak než z Novoměstské. 
Z hlediska bezpečnosti chce na území 
zamířit pozornost.

Uvedl, že ve věci ulice Smetanova se 
městu podařilo s vybraným dodavate-
lem povrchů a chodníků dohodnout 
dřívější termín ukončení.  „Pokud pů-
jde vše dobře, v polovině srpna máme 
Smetanovu otevřenou,“ očekává starosta 
Navrátil. 

Žďár volá po koncepci ...

NOVÉ zvony pro kostel sv. Jana Nepomuckého požehnal brněnský biskup Mons. Voj-
těch Cikrle. Foto: Lenka Kopčáková 

Zelenohorské zvony požehnal biskup

Dlouhá a místy živá diskuze zastu-
pitelů ve čtvrtek 12. května nad  
návrhem územního plánu  měs-
ta nakonec nepřinesla očekávané 
schválení tohoto připraveného a 
veřejně projednaného materiálu. 

Pro některé zastupitele je v návrhu 
územního plánu ještě mnoho otá-

Územní plán odložili

Žďáráci v nominacích rozhodli o his-
toricky první Ceně města Žďáru n. S., 
udělovanou od letoška občanům měs-
ta jako morální ocenění za významné 
zásluhy v oblastech kultury, sportu, 
vzdělání, vědy a veřejného života.

Získá ji Martina Sáblíková, reprezen-
tantka ČR v rychlobruslení, několika-
násobná mistryně světa a olympijská 
vítězka. Předání ocenění je směrováno 
na Den Žďáru, který letos vychází na 
11. června. Ale již nyní je jasné, že v tu 
dobu se Martina bude v zahraničí při-
pravovat na LOH v Riu.

Radnice tedy po domluvě s ní posu-
nula ceremoniál předání medaile na 
září, kdy již úspěšná sportovkyně zamí-
ří domů a vedle medaile v etuji získá i 
pamětní list a ocenění bude zapsáno 
do kroniky města.

Martina namluvila audio pozdrav, 
který bude v průběhu Dne Žďáru opa-
kovaně pouštěn. O nové Ceně města 
Žďáru n. S. rozhodli loni zastupitelé  a 
lidé mohli do konce letošního února 
podávat nominace na ocenění. 

Dalšími nominovanými bylo sedm 
jednotlivců a jeden kolektiv. Jak kolegy 
zastupitele informoval člen nominač-
ního výboru Zdeněk Kulhánek (Žďár 
ŽM), všem nominovaným zašle vede-
ní města poděkování za jejich aktivity 
v daných oblastech. „Může se stát, že o 
své nominaci od spoluobčanů ani nevědě-
li.  Dopisy již jsou připravené,“ uvedl.

 Další nominovaní: 
Alois Bradáč, vytrvalostní běžec
Mgr. Libuše Lukešová, vynikající 

učitelka (za pomoc potřebným)
Sbor dobrovolných hasičů Žďár 

n. S. 2 – zámek, za dlouholetou pří-
kladnou činnost

Petr Vejvoda, in memoriam, za 
záchranu života na obchodní škole

PhDr. Zdeněk Vyhlídal, spisova-
tel

Jaroslava Doležalová, za pomoc 
židovské rodině v r. 1944

Irena Holoubková, za své postoje 
v srpnu 1968 a za totalitního režimu.

 -lko-

První Cenu města 
dostane Martina Sáblíková

zek, např. kolem městského okru-
hu. Vyžádali si odložení materiálu 
do červnového zasedání  a předtím 
vysvětlující a veřejnosti uzavřenou 
diskuzi v klubu zastupitelů. 

Žďár nad Sázavou má v současné 
době zatím ještě platný územní plán 
z dubna 2003.  V roce 2010 zastupi-
telé schválili zadání nového ÚP a od 
té doby příslušné odbory MěÚ na 
materiálu pracovaly. 

Od ledna 2013 vyřídily na  tři sta 
námitek a připomínek občanů k 
návrhu nového ÚP. Ty již jsou vypo-
řádány a řadě z nich bylo vyhověno 
jako oprávněným. Po rozhodnutí 
zastupitelstva budou zohledněny.  

Pro město je ÚP jedním z nejdů-
ležitějších dokumentů, který určuje 
stavební a rozvojové oblasti. Finál-
ní verze návrhu má za sebou složitý 
rozhodovací proces včetně  něko-
lika veřejných projednání. Starosta 
Navrátil radí materiál takto schválit a 
následně se zaměřit na  první a pro-
pracované změny ÚP. -lko-

Den Žďáru
Festival  s mott em Žďáráci pro 

Žďáráky aneb Zábava pro celou 
rodinu. So 11. 6., od 10 do 22 
hodin. 

Nám. Republiky: Pohádky z ve-
černíčků, tanec, koncerty, folklor… 
Městské divadlo v 18.30: Horké to 
někdo rád, areál sokolovny: spor-
tovní soutěže, Farská humna: histo-
rický šerm Flamberg a 130. výro-
čí dobrovolných hasičů, atrium: 
Muzeum nové generace a Kore-
sponDance 2016. 

Více na www.zdarns.cz.   -red-  

Nejlepší letošní Všeználci


