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Volby: pá 7. 10., 14–22 hod.
so 8. 10., 8–14 hod.

Za necelý týden zamíříme k voleb-
ním urnám, abychom si zvolili nové 
zastupitele Kraje Vysočina pro příští 
čtyři roky. Do úřední obálky za plen-
tou vložíme jeden hlasovací lístek 
strany, hnutí nebo koalice, kterou 
chceme podpořit. Na této kandidát-
ce můžeme ještě zakroužkovat jed-
noho nebo maximálně čtyři kandi-
dáty, které preferujeme.

Všech 26 žďárských volebních 
místností se otevře v pátek 7. 10. ve 
14 hodin a hlasování pro tento den 
skončí ve 22 hodin. V sobotu 8. 10. 
můžeme jít k volbám v době od 8 do 
14 hodin. Poprvé volit mohou mladí 
lidé (občané ČR), pokud alespoň ve 
druhý den voleb dosáhnou věku 18 
let. 

Uvnitř listu (str. 12, 13) zveřej-
ňujeme Oznámení o době a místě 
konání voleb. Podrobnější volební 
informace lze získat také na ofi ciál-
ních webech MV ČR, ČSÚ, KÚ Kra-
je Vysočina a stránkách MěÚ Žďár n. 
S. (odkaz VOLBY 2016).

 (Pokračování na str. 14)

Zvolíme nové 
zastupitele

Kraje Vysočina

MOMENT, kdy lidé uslyšeli první tóny zelenohorského vyzvánění. V detailu zleva: Sv. Zdislava, Sv. Cyril a Metoděj, a 
nejmenší zvon Sv. Vojtěch.  Foto: Lenka Kopčáková

Do žďárského údolí pod kos-
telem sv. Jana Nepomuckého 
se již rozhlaholily zvony. Do 
areálu dnešní památky UNES-
CO se vrátily po 75 letech. 

 Lenka Kopčáková

Hlavní zvon sv. Cyril a Metoděj sly-
šíme z věže kostela a menší zvonky sv. 
Vojtěch a sv. Zdislava zní z kaplí ambi-
tu. 

K očekávanému spuštění zvonů 

došlo v nedělní podvečer 18. září a 
malou slavnost před vstupní branou 
do památky zahájili fanfárami truba-
či v historických barvách Žďáru nad 
Sázavou. Příležitost si nenechaly ujít 
stovky lidí z města i okolí. Dojemná 
byla citace dobové kroniky (otisku-
jeme), z níž P. Vladimír Záleský če-
tl zápis zámeckého faráře o válečném 
rekvírování a shazování historických 
zvonů z věže zámeckého i zelenohor-
ského kostela. 

 Lidi pozdravil také zvonařský mis-

tr Petr Rudolf Manoušek, který říká, 
že nové zvony jsou jako jeho tři děti. 
Starosta Zdeněk Navrátil svůj pozdrav 
zakončil mott em z písně Marty Kubi-
šové „Nechte zvony znít!“

Farář pak pozval přihlížející davy 
k procházce kolem poutního areálu, 
při níž se zvony postupně rozezněly a 
z každého místa je posluchač vnímal 
jinak. Při prohlídce památky UNES-
CO se lidé zaposlouchali do výkladu 
průvodců. 

V areálu na Zelené hoře původně 

bývávalo pět zvonů. Po zničujícím 
požáru v roce 1784 došlo k provizorní 
opravě věží ambitu, ale již nikdy nedo-
staly původní tvar, takže jen tři věže 
mohly nést zvony. Během 1. sv. vál-
ky byly zvony zrekvírovány a teprve v 
roce 1926 si farnost odlití nových zvo-
nů zadala u brněnské fi rmy Manou-
šek. 

Díky fi nanční pomoci občanů, žďár-
ské radnice a sponzorů se zvony po 75 
letech do věží areálu opět navrátily.

 (Pokračování na str. 2)
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