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Druhé květnové úterý má ve 
Žďáře svoji premiéru Lidová 
krojová pouť ke sv. Janu Nepo-
muckému na Zelené hoře.
� Lenka Kopčáková

Lidovou krojovou pouť pořádá k 
letošnímu stému výročí republiky 
společnost Putování za Santinim, spo-
lu s Farností Žďár 2. Má podporu rad-
nice a majitelů zámku.

Akci přibližujeme s předsedou 
sdružení Stanislavem Růžičkou. 

Nadšenci, jak říká, přišli na nápad 
poté, co byla počátkem letošního roku 
řada tradičních míst v republice pro-
hlášena za Národní kulturní památku. 
„Zelená hora má dokonce statut nejvyšší. 
Je památkou skutečně světovou, a jsme na 
ni oprávněně hrdí. Navíc je po celé Vyso-
čině řada folklorních souborů, které, jak 
věříme, přijmou naše pozvání,“ vysvětlu-
je Růžička, sám člen účinkující Horác-
ké cimbálové muziky. Pozvání dostaly 
i farnosti v brněnské diecézi. 

Cíl pořadatelů je prý zcela prostý. 
„Chceme se společně, bez velkých nákla-
dů a složité organizace, sejít. A pouť 
k patronu země, sv. Janu Nepomuckému, 
je podle nás opravdu dobrá příležitost,“ 
dodává Stanislav Růžička. Doufá, že 
akce účastníky společně obohatí, a za 
rok se tu potkají znovu.

Náš průvodce pro zajímavost vysvět-
luje historické souvislosti. 

Kostel je korunou kraje
Město Žďár, se svou největší 

památkou, poutním kostelem sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
leží historicky na hranicích Čech a 
Moravy. Už před stovkami let měl 
zdejší klášter přídomek „na pome-
zí“, a podobně je na tom Kraj Vysoči-
na, rozkládající se po obou stranách 
zemské historické hranice. 

Do svatojánského kostela, už od 
jeho vysvěcení r. 1722, směřovaly 
desetitisíce poutníků z rozsáhlého 
hraničního regionu. 

„Tradice žďárských poutí ke sv. Janu 
Nepomuckému nebyla nikdy po celých 
300 let přerušena.  Dokonce ani teh-
dy, když kostel a klášter byly poškoze-
ny velkými požáry. Po zrušení klášte-
ra císařem Josefem II. se stal kostel na 
Zelené hoře opravdovým symbolem 
slavné minulosti kraje,“ říká patriot.

Na přelomu 19. a 20. století došlo 
k přirozenému přírodnímu zalesnění 
svahů kolem kostela. Zájmem minu-
lého režimu prý ale nebylo slavný 
kostel znovu přiblížit lidem. A tak 
zarůstal korunami vzrostlých stro-
mů… „Z tradičních poutí k patronu 
české země se stala přehlídka koloto-
čů, pozlátek a světské marnosti,“ litu-
je Stanislav Růžička. Teprve až po 
přijetí kostela do seznamu památek 
UNESCO došlo k úpravám okolí a 
odlesnění kopce. „Dnes je poutní kos-
tel opět korunou svého kraje i města,“ 
oceňuje.

Nejméně posledních 10 let se o 
zelenohorské pouti objevují i krojo-
vaní návštěvníci. Obléci se do slav-
nostního kroje znamená pro patri-
oty projev národní hrdosti a úcty k 
probíhající pouti.

Jak pořadatel vysvětluje, město 
Žďár leží historicky na moravské 
straně zemských hranic, a žďárské 

farnosti jsou posledními na západní 
straně brněnské diecéze. 

Tradice krojů se vrací
„A právě na Moravě je řada slavných 

poutních míst, např. sv. Antonínek v 
Blatnici, Svatý Hostýn, či Žarošice… 
Tam všude se na poutě chodí v tradič-
ních krojích,“ říká S. Růžička

A tak se občas stalo, že nějaký pout-
níček doputoval v kroji i na naši Zele-
nou horu. Díky tomu se tradice zača-
la po desítkách roků vracet. „…A 
v ambitech kostela se znovu objevily 
malebné horácké kroje,“ vítá patriot.

O pouti bývá v kostele slavena řa-
da mší svatých, a přichází na ně tisíce 
zbožných návštěvníků...

„Naším cílem tedy není obnovení něče-
ho, co tu i po staletích stále je. Při letoš-
ním - zkušebním ročníku chceme jenom 
přidat další příležitost vidět a navštívit 
Zelenou horu jinak,“ říká. Proto také 

pořadatelé předsunuli konání lidové 
krojové pouti před termín té hlavní 
pouti. 

„Vyhneme se tak ozvěně kolotočů a 
pouťového jarmarku. Necháme radě-
ji zaznít poutním a lidovým písním, 
v podání folklorních souborů a příslušní-
ků moravských farností,“ očekává pořa-
datel.

Součástí nové lidové slavnosti bude 
i procesí ze zámecké baziliky na Zele-
nou horu, za účasti folklorních sborů 
a kulturních nadšenců.

 
Mši vystřídá folklór

V původním procesí se nosívaly i 
znaky cechů. Zda se zúčastní i někte-
ré dnešní žďárské podniky, to pořada-
tel netuší. „V historických záznamech je 
skutečně přesně popsáno složení a řazení 
poutních průvodů. Ale není našim cílem 
vracet se o celá staletí zpátky. Chceme 
nechat věcem přirozený průběh,“ říká 
Stanislav Růžička.

Cílem prý není vytváření představe-
ní pro diváky. Každý příchozí se sta-
ne poutníkem, a měl by v průvodu 
vystoupat poutní cestou na Zelenou 
horu a zúčastnit se poutní mše svaté. 
„Jinak si neumíme ani představit smy-
sl jeho účasti,“ míní Stanislav Růžič-
ka, předseda spolku Putování za San-
tinim.

Po ukončení mše svaté si soubory i 
návštěvníci vytvoří vlastní originální 
program v ambitech a okolí kostela. 
Mnozí z nich jsou připraveni předvést 
své vlastní folklorní, taneční či pěvec-
ké pásmo, a tak přidat něco do společ-
né oslavy sv. Jana Nepomuckého, a k 
výročí založení republiky.

TAk To Byl 17. květen 2008, těsně před čtvrtou odpolední. krojovaná rodinka 
nám cestou na pouťovou mši ochotně zapózovala. …Jen ty děti už jim za deset let 
asi poněkud vyrostly…  Foto: Lenka Kopčáková

Ke kostelu vystoupá krojované procesí
Program Lidové krojové
pouti ke sv. J. Nepomuckému:
� 9.00-10.00 Shromáždění 
účastníků v areálu zámku. 
� 10.00 Procesí účastníků z 
baziliky P. Marie do poutního 
kostela na Zelené hoře.
� 10.30 Poutní mše svatá.
� 12.00-15.00 Prohlídka pout-
ního kostela, baziliky a barok-
ní galerie s přednáškou; folklor-
ní veselice (Venkovská kapela, 
Horácká cimbálová muzika).

Po prázdninách začne rekonstruk-
ce bývalé vodárny v rohu Farských 
humen, směrem k jezu. Vznikne tu 
nejen lepší zázemí pro skauty a Duhu, 
ale i centrum vzdělávání v přírodních 
vědách a technických oborech…

Město na přestavbu získalo dota-
ci přes 8 mil. Kč z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP). „S kapitánem Junáka – čes-
kého skauta přístavu Racek, Petrem 
Bednářem, o rekonstrukci mluvíme již 
nejméně šest let. Hledali jsme možnosti 
získání dotace,“ ohlíží se starosta Zde-
něk Navrátil. 

Stauti se sice o bývalou vodárnu 
Žďasu z konce 50. let starají, ale budo-
va skládající se z technické přízemní 

haly a několika místností v patře, je už 
v tristním stavu. Město získalo objekt 
do majetku v 90. letech, a už tehdy byl 
značně chátrající. 

Podporu z IROPu získalo město ve 
spolupráci se skauty, Duhou a dalšími 
organizacemi, např. 3. ZŠ. A nyní se 
vyplatilo, že se Žďár před lety přihlásil 
ke Koordinovanému přístupu k sociál-
ně vyloučeným lokalitám. 

„Díky tomu jsme byli hodnoceni úpl-
ně mimo a nemuseli soutěžit s ostatními 
projekty o finance. Získaná dotace  8,3 
mil. kč je odměnou za to, že jsme se 
nebáli pracovat se  ,sociálně vyloučenou 
lokalitou´“, říká starosta. 

První patro se změní v klubovny a 
učebny, kde bude probíhat vzdělává-

ní dětí a mládeže v přírodních vědách 
a technických oborech matematiky. 
Udržitelnost projektu v klubovnách a 
učebnách potrvá pět let.

V přízemí vznikne přednášková 
místnost se sociálním zázemím, ale tu 
si město ponechává jako neuznatelnou 
část stavby. Jinými slovy, přednáško-
vý sál postaví za své, a nebude se tak 
muset v pětileté udržitelnosti (pod-
mínky projektu) ohlížet, zda pořady 
v sále mají charakter dotované oblas-
ti. Třeba při pořádání koncertů, nebo 
když bude sál mokrou alternativou 
pořadů na Farských humnech… 

Přestavba celé budovy má stát přes 
13 mil. Kč, způsobilé náklady jsou 
přes 9 mil. Kč, a z toho je 90 % dotace. 

Město tedy z evropských fondů obdrží 
8,3 mil. Kč. Zbytek doplatí samo.

„Náklady v rozpočtu města jsme si roz-
ložili na dva finanční roky. letos jde do 
zahájení stavby necelých 5 mil. kč, zby-
tek příští rok,“ vysvětluje místostarosta 
Josef Klement.

Stavět se má začít letos po prázdni-
nách, aby zase po prázdninách roku 
2019 bylo dílo hotové. Současně dojde 
i k úpravě okolí, takže zmizí poslední 
nevzhledné místo parku.

Do rozpočtu 2019 půjde záměr na 
zokruhování cyklostezky. A vznik pro-
menády. Pokud vyjde i dotace IROPu 
na žďárské cyklostezky, na Farčatech při-
byde lávka na druhou stranu řeky a cyk-
lostezka směrem k ulici 1. Máje. -lko-

Vodárna bude vzdělávacím centrem


