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KLASIKA   řetízkového kolotoče je prostě nejlepší. O pouti si ji užili malí i velcí. Foto: Lenka Kopčáková
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Letošní pouťování 
Letošní Tradiční žďárskou pouť 

pořádanou městem máme za sebou, 
děti a milovníci kolotočů či adrena-
linových  atrakcí si to jaksepatří uži-
li. Však také plochu kolem zimního 
stadionu na týden obsadila stovka 
malých i velkých atrakcí a nepřeber-
ně  stánků s pouťovým zbožím. Most 
na Klafar byl uzavřen a muselo se 
jezdit „postaru“  přes Stalingrad. To 
byl v době několika současných sil-
ničních oprav také adrenalin!

Sobota 14. května byla krásně tep-
lá, takže lidé chodili jen v tričkách. 
Večer po sedmé jsme ale již drko-
tali zuby. Poslední zmrzlík Boni-
fác  během hodiny srazil teplotu až 
k bodu mrazu.  Nedělní poutníci se 
již pojistili a vyrazili v zimním.  -lko-

Ostrá diskuze zastupitelů 
města se při jejich zasedání 12. 
května týkala vypjaté doprav-
ní situace, kdy se v samotném 
Žďáře i na výpadovkách z 
města sešlo několik silničních 
staveb.

 Lenka Kopčáková

Po dobu Žďárské pouti nemohla být 
kvůli zpoždění rekonstrukce kanaliza-
ce v ulici Smetanova tudy provizorně 
puštěna doprava, jak město původně 
plánovalo. Doprava ve Žďáře se stala 
neřešitelnou. Navíc kvůli potřebným 
parkovacím plochám byl uzavřen most 
na Klafar a do toho vstoupila uzavírka 

nákladní dopravy přes Ždírec, takže 
kamiony musely Žďárem. Lidé cestou 
z práce popojížděli v kolonách. 

Vedoucí dopravního úřadu J. Mik-
lík a vedoucí odboru komunálních 
služeb J. Kadlec měli zastupitelům 
co vysvětlovat, byť v tom MěÚ stál 
nevinně. Dodavatel kanalizační a 
vodovodní sítě Svaz vodovodů Žďár-
sko (SVAK) totiž kvůli komplikacím 
opravy nedodržel smlouvu s městem, 
že stavbu opustí do 6. 5. Zde došlo 
k nedodržení rozhodnutí dopravní-
ho úřadu, který již dle slov vedoucí-
ho Miklíka zahájil správní řízení.Přes 
pouť totiž měla být ulice průjezdná 
a od 16. 5. měla na stavbu nastoupit 
další parta na povrchy a chodníky.

Oslovená Dagmar Zvěřinová 
(ČSSD) za SVAK vysvětlila, že prá-
ce probíhaly často ve velkých hloub-
kách a na propojkách po obou stra-
nách ulice. Pustit do ulice dopravu v 
takovém rozsahu rekonstrukce prý 
nepadalo vůbec v úvahu.

Zastupitel Jan  Mokříš (ODS) 
navrhoval ještě na poslední chví-
li přesunout část pouti k fotbalové-
mu stadionu a most zprovoznit.  V 
tom mu ale oponovali Radek Zlesák 
(ANO 2011)a Radek Černý (ODS) 
v obavě z úrazů, protože  po mostě 
by jezdil zesílený provoz, a to jen pár 
metrů od dětských atrakcí. 

Zastupitelé  mluvili o dlouhodobě 
špatné dopravní situaci, kterou někdy 

paradoxně komplikují semafory. „Mož-
ná by se tam měl postavit policista a řídit 
dopravu dle aktuální situace,“ míní Lud-
mila Řezníčková (ANO 011). I Vla-
dimír Novotný (ČSSD) je přesvěd-
čen, že bez semaforů či s jejich delšími 
intervaly by doprava jela plynuleji. 

Vedoucí DÚ Miklík připomenul 
aktualizaci dopravního modelu města 
z roku 2014, která varuje, že v násle-
dujících 10 letech, tedy do roku 2024 
stoupne doprava ve Žďáře o 23 %. 
„Takže to, co zde zažíváme v době uzá-
věrek, budeme již za osm let zažívat i v 
běžném provozu. Nehledě na to, co se sta-
ne, když v tu dobu uděláme další uzavír-
ku,“ poukazuje. 

 (Pokračování na str. 2)

Žďár volá po koncepci dopravy

 Žďárské studánky - U Křivá-
ku, Salvatorka a Klafárek byly v den 
odběru vzorků, tj. 9. 5. 2016, vhod-
né k pití. Rozbor provedlo jihlavské 
pracoviště ZÚ Ostrava. 

 Dračí Pilák - 10. a 11. 6 od 13 
do 18 hod. Závody dračích lodí na 
Pilské nádrži. -red-
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