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O svatojánském víkendu se nad 
Žďárskou tradiční poutí protrhaly 
mraky a sluníčko začalo přát milov-
níkům atrakcí i návštěvníkům pout-
ního místa na Zelené hoře. 

Horší to bylo dny předtím, které 
propršely. To také ovlivnilo návštěv-
nost druhé největší pouti v Česku. 
Přišly desetitisíce lidí, ale stejně to 
dle pořadatelů bylo méně jak loni. 

Hlavní centrum zábavy se stov-
kou atrakcí a dvěma sty stánků bylo 
v okolí zimního stadionu. Měs-
to při výroční akci nasadilo pro-
středky k co nejlepšímu průběhu. 
Otevřelo více parkovacích míst, 
posílilo arzenál odpadových košů 
v areálu, městská policie co chví-

li poutí procházela a zajišťovala 
bezpečnost návštěvníků. „Lehké to 
neměly úklidové čety. Nastupovaly 
v noci a čistily plochu, aby hned ráno 
areál opět působil příjemně,“ uvádí 
místostarostka Ludmila Řezníčko-
vá. 

Kancelář pořadatelů na zimním 
stadionu prý letos nehledala žád-
né ztracené dítě. Ani strážníci MP 
nehlásí přestupky ohledně parková-
ní. Idylku pokazilo pár krádeží. Jak 
informuje Eva Křesťanová z odboru 
komunálních služeb, kancelář řešila 
ztrátu několika peněženek, dokladů 
a mobilních telefonů. „Vše bylo vyře-
šeno na místě. Žádný úraz jsme neza-
znamenali. Snad jen kromě výjezdu 

záchranné služby k případu silně pod-
napilého návštěvníka poutě,“ dodává 
Křesťanová.

Výnos města z pouti nebyl v době 
tisku ŽN znám. Jak místostarost-
ka vysvětluje, Žďár vydělává jen na 
pronájmu plochy, a to bývá kolem 
300 tisíc korun. „Vzhledem ke zvý-
šeným sazbám za pronájem místa 
u stánků i atrakcí očekáváme vyšší 
příjmy oproti loňsku,“ říká pro tuto 
chvíli Křesťanová

Svatojánské pouti na Zelené hoře 
je už 297 let. Letos podruhé jí 8. 
května předcházela Krojová pouť, 
uspořádaná nadšenci z klášterní far-
nosti v barokním duchu.  -lko-

ADRENALINOVÉ i mírnější dětské atrakce byly o pouti stále plné. Jako z pohádky působil flašinetář. Jen by asi kvůli hluku 
lépe vynikl v prostředí Zelené hory.  Fotokoláž: Lenka Kopčáková

Počasí se na pouť umoudřilo

Den Žďáru
chystá zážitky

Žďáráci i návštěvníci města se těší 
na již pátý ročník Dne Žďáru. Novo-
dobá městská slavnost má podtitul 
Žďáráci pro Žďáráky. Město a místní 
organizace chystají své pořady.

Centrem zábavy v sobotu 8. června 
bude opět velké pódium na náměstí 
Republiky, odkud po celý den uslyší-
me koncerty a vystoupení místních 
skupin a sborů. Hlavním hostem 
večera je folklorní kapela Hradišťan s 
Jiřím Pavlicou.

Rodiny s dětmi se mohou těšit na 
zábavu v okolí centra, Farská hum-
na se opět změní v dobový vojenský 
tábor. Více na str. 16.

Červnová slavnost je připomínkou 
povýšení Žďáru na město, k němuž 
došlo 11. června 1607 kardinálem 
z Ditrichštejna. Od té doby měl 
Žďár právo várečné, mohl pořádat 
trhy, měl i právo výběru mýta či skla-
du soli, což tehdy v životě městečka 
hodně znamenalo.  -lko-

Máme nové
europoslance

Ve volbách do Evropského parla-
mentu jsme si ve dnech 24. a 25. 5. 
2019 zvolili 21 poslanců, kteří budou 
ČR zastupovat příštích pět let. 

Volební účast v ČR byla 28,72 %, 
z toho nejvyšší v Praze (38,31 %), 
Vysočina (29,59 %) okres Žďár 
(30,34 %) město Žďár (29,59 %).

Jak jsou mandáty rozděleny stranám:
ANO 6 mandátů (21,2 %): Charan-

zová Dita (44 let) 10,73 % přednost-
ních hlasů; Dlabajová Martina (42 
let)6,25 %; Maxová Radka (50 let) 
2,24 %; Kovařík Ondřej (38 let) 1,36 
%; Hlaváček Martin (39 let) 1,18 %; 
Knotek Ondřej (34 let) 0,75 %.

ODS 4 mandáty (14,5 %): Zahradil 
Jan (56 let) 14,89 %; Vondra Alexan-
dr (57 let) 8,56 %; Tošenovský Evžen 
(63 let) 7,43 %; Vrecionová Veronika 
(53 let) 2,45 %. 

 (Pokračování na str. 4)


