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SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

Žďáráci rozhodnou
o 600 tisících

na zlepšení míst
Žďáráci mají nyní v rukou částku 

600 tisíc korun z městského rozpoč-
tu, které mohou směřovat do vylep-
šení svého okolí. Startuje již třetí 
ročník participativního rozpočtu.

Informativní setkání se koná 9. 
4. v knihovně, návrhy projektů lze 
podávat během června. Na začátek 
září je v plánu prezentace návrhů a 
veřejná diskuze, v říjnu zveřejnění 
návrhů a online hlasování. Výsled-
ky  půjdou v listopadu do rady 
města a pak budou zveřejněny.

Letošní novinkou je zastropová-
ní projektu do plné výše 600 tis. 
Kč. Znamená to, že částku může 
získat jediný projekt, nebo i více 
projektů, které v součtu nepřekro-
čí sumu. 

Realizace projektu je prodlouže-
na z 12 na 24 měsíců. Žďáráci usi-
lují hlavně o obnovy a moderni-
zace sídlištních hřišť. Nelze však 
současně žádat o dotaci a zároveň 
o podporu z participativního roz-
počtu.  -lko-

Letos v dubnu se to sešlo tak, 
že se budeme bavit hned něko-
lika jarními lidovými tradice-
mi. Jako první nastane  veliko-
noční  týden.   

� Lenka Kopčáková

Žďárské Velikonoce otevře v úterý 
16. 4. tradiční výpravná pašijová hra  
Co se stalo s Ježíšem v přírodním 
areálu na Libušíně. Od čtvrtka 18. 4. 
mají školáci a studenti velikonoční 
prázdniny, Velký pátek je již zavede-
ným svátkem a volno se prodlouží až 
do Velikonočního pondělí.     

Uplyne týden a již  na návrších 

zaplanou vatry. Na Filipojakubskou 
noc se můžeme těšit v úterý 30. 4. i 
ve Žďáře.  Opět v přírodním areálu 
Libušín. Při městské veselici  s dět-
skými soutěžemi a koncertem pro-
běhne volba Miss čarodějnice a nebe 
ozáří ohňostroj. 

Žďár zatím nezavedl tradici stavě-
ní  máje jako se děje už třeba v kraj-
ské Jihlavě. Ale objevují se jisté inici-
ativy. Tak snad příště. Vysoké májky 
ale ozdobí návsi v Mělkovicích a na 
Veselíčku. Takže pokud chceme, um 
místních mužů  můžeme sledovat 
naživo. 

Vše ale začíná čarodějnickými 
vatrami. Tato zábava  dle etnografů 

vznikla až někdy koncem 18. století. 
Od středověku měli lidé z čarodějnic 
respekt. Veřili, že noc z 30. dubna na 
1. května je kouzelná a zlé síly mají 
větší moc než jindy. Proto upalovali 
loutky čarodějnic na hranici a přeří-
kávali:  Hoř ohníčku hoř~ všechno 
zlé umoř!

Pozapomenuté tradice popisují 
Alena Vondrušková  a Kamila  Sko-
pová  ve své knize  České zvyky a 
obyčeje.

Dříve se 1. května slavil svátek sv. 
Filipa a Jakuba. Odtud název Fili-
pojakubská noc. Někdy se také 
říká  Valpuržina noc. To podle aba-
tyše Walburgy, která proslula jako 

ochránkyně před kouzly a čaroděj-
nictvím.

O Filipojakubské noci  i na Prv-
ního máje lidé prováděli magické 
praktiky na ochranu sebe, zvířat i sta-
vení. Pálili smetí,   zastrkávali  svěce-
né kočičky za trám, či kreslili kruhy 
a kříže na vratech. Také temné síly 
zaháněli práskáním  bičem.

Dnes vládne při  Filipojakubské 
noci veselá nálada a čarodějnice se 
utkají v soutěži krásy.  Ohně se čas-
to spojují s průvodem, hudbou, sou-
těžemi  a přehlídkou čarodějnických 
kostýmů.  Někdy bývá akce propoje-
na i s náročným  stavěním máje. 

 (Pokračování na str. 2)

NA VÝZDOBĚ májky si dávají ve Veselíčku záležet. Dle lidové tradice je symbolem mládí a lásky.  Vztyčování vysokého 
máje postaru tyčemi stojí za viděnou.  Foto: archiv Veselíčko
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