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TRA DICI veselých masopustních obchůzek maškar lze dnes vidět spíš na  vesnicích. Děti ze školní družiny ZŠ Palachova mají ale jasno. Podívejte se i do naší webové 
galerie, jak tvořily pro ŽN.  Reprofoto ŽN

Šest týdnů
do Velikonoc 

Minulé úterý 28. 2. se dle lidové 
tradice naplnilo masopustní obdo-
bí vrcholící rozvernými průvody 
maškar. 

Po Popeleční středě, letos 1. břez-
na, nastal čas půstu. Na vsích se 
obřadně „pohřbívala“ basa, sym-
bol tancovaček. Začali jsme odpo-
čítávat šest týdnů do Velikonoc, 
které letos začnou Velkým pátkem 
14. dubna. Od loňska je oficiálním 
státním svátkem. Volným dnem 
bude i Velikonoční pondělí 17. 
dubna. Máme se tedy na co těšit.
 -lko-

Celkem 14 návrhů došlých měs-
tu do vyhlášené  architektonické 
soutěže Nádražní ulice – městská 
třída hodnotila ve Žďáře porota 
nezávislých českých odborníků a 
architektů.

 Lenka Kopčáková

Zaslané návrhy byly díly známých 
projekčních kanceláří, které mají na 
kontě schopné projekty realizované 
po celé ČR. 

Porota si přizvala odborníky pro 
oblast krajinné architektury a dopra-
vy, kteří k jednotlivým návrhům 
podali komentáře. Jejich  poznámky 
porotci při svém hodnocení uvážili. 

Za město v porotě zasedli i žďárský 
starosta a místostarosta.

„Čtrnáct návrhů, to naplnilo naše 
očekávání, a jejich kvalita je na velmi 
vysoké úrovni,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil.

Po dlouhé, ale velmi podnětné 

diskusi postoupily do závěrečného 
výběru  čtyři návrhy. První tři byly 
oceněny 1., 2. a 3. místem,  uděleno 
bylo i čestné ocenění.  

Dle soutěžního řádu České komo-
ry architektů nyní běží doba, kdy se 
mohou k hodnocení vyjádřit všich-
ni soutěžící.  Proto ještě  nemůžeme  
vítěze jmenovat. Jak to bude možné, 
město vystaví všechny soutěžní návr-
hy včetně protokolu o způsobu hod-
nocení.  (Pokračování na str. 2)

O modernizaci ulice Nádražní 
soutěžilo čtrnáct architektů


