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Minikruhovka
bude bezpečnější

Letos má začít stavba malé okruž-
ní křižovatky Wonkova-Studentská- 
Vysocká. Nahradí nepřehlednou křižo-
vatku pod vysočanským kopcem. 

Právě v tomto místě, jak si mnozí lidé 
z Vysočan vzpomenou, bývala ještě 
počátkem 70. let zastávka MHD, a lidé 
až sem museli pěšky. 

Součástí vyprojektované miniokruž-
ní křižovatky je i rozšířené místo k 
přecházení a chodník. Stavbu schvá-
lila dopravní policie, a souhlasí i Kraj 
Vysočina, coby vlastník silnic na Won-
kově a Vysocké ul. 

„Pro letošek ale postavená kruhovka 
nebude mít ještě pevný střed. Ve zkušeb-
ním provoze ve formě vodorovného zna-
čení křižovatky se má ukázat, jak budou 
vyhovovat její vlečné křivky,“ informuje 
starosta Zdeněk Navrátil. 

Vlečné křivky či plochy jsou 
důležitým parametrem při průjez-
du směrovým obloukem křižovat-
ky. Zatímco přední kola vozidla jsou  
vedena v linii, kterou řidič udává volan-
tem, zadní kola se pohybují v závislosti 
na délce vozu a způsobu jízdy. Průběh 
pohybu vede ke vzniku charakteristic-
kého srpovitého rozšíření plochy, pře-
krývané vozidlem při průjezdu oblou-
kem. A to je vlečná křivka či plocha…

„Je tak možné, že střed křižovatky se 
dle potřeb posune,“ nevylučuje starosta. 
Na rok 2019 Kraj plánuje rekonstruk-
ce povrchů komunikací na Wonkově a 
Vysocké, a kruhovku dokončí v rámci 
celkové stavby. Zkušební porovoz vy-
jde město na 734 tis. Kč. Právě chystá 
soutěž na dodavatele stavby.  -lko-

Na Zelenohorském kopci 
jako by se v úterý 8. května
vrátil čas o tři sta let. Stoupalo
po něm krojované procesí…
� Lenka Kopčáková

V den státního svátku k ukonče-
ní 2. sv. války (8. 5.) se ke chrámu 
zasvěcenému sv. Janu Nepomuc-
kému vydalo procesí krojovaných 
poutníků. Vyšlo od zámecké  bazili-
ky, ubíralo se po hrázi Konventského 
rybníka, aby vystoupalo cestičkami 
k vrcholu Zelené hory. 

Poutníci pěli prosebné písně, a 
přidávali se věřící zblízka i daleka. 
Chrám ve výsledku zaplnilo přes 
tisíc lidí do posledního místečka. 

Lidovou krojovou pouť k patro-
nu země, sv. Janu Nepomuckému, 
uspořádaly k letošnímu stému výro-
čí republiky společnost Putování za 
Santinim a Farnost Žďár 2. Vedle 
žďárských krojů bylo vidět tradiční 
oděvy i z dalších míst Horácka, zau-
jaly bohaté kroje z jižní Moravy a 
kroje z východních Čech. Většinou 
šlo o folklorní soubory, ale výjim-
kou nebyly ani celé tradičně ustro-

jené rodiny. Historie pouti ke svaté-
mu Janu Nepomuckému. ve Žďáře 
je bezmála 300letá a pouťová zdejší 
procesí bývala vždy výpravná. Kos-
tel na Zelené hoře je totiž symbolem 
slavné minulosti kraje. Po mši svaté 
vypukla v areálu folklórní veselice za 
doprovodu lidových kapel (sledujte 
naši fotogalerii na netu). 

Žďár má za sebou i Tradiční žďár-
skou pouť u zimního stadionu, která 
přinesla spoustu světských radová-
nek, se všemi těmi kolotoči, adrena-
linovými atrakcemi či stánky. 

 -lko-  

Ve sVatoJánském procesí na Zelenou horu šly letos nejméně dvě stovky krojovaných zblízka i daleka. Přilákal je 
návrat slavné tradice.  Foto: Lenka Kopčáková

Na Zelenou horu stoupalo procesí
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