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V červnu se pustila skupina sedmi 
Angličanů a sedmi Čechů do společ-
ného díla při obnově Santiniho Dol-
ního hřbitova ve Žďáře 2.

Vedl je londýnský architekt Peter 
Jamieson, ze Žďáru byl jeho protějš-
kem Zbyněk Vintr, předseda Komise 
města pro mezinárodní a regionální 
spolupráci.

Při slavnostním přivítání hostů na 
Staré radnici vedením města před-
stavil architekt Jamieson svoji fi lo-
zofi i obnovy památek a činnost UK 
Czech Friends. 

Hosty pak mile překvapil koncert 
místních. Španělské melodie zazně-
ly v  podání Jiřího Dokulila – kytara 
a Kristiny Dokulilové – fl étna. Petra 
Nedvědová a Petra Kynclová zapě-
ly Moravské dvojzpěvy od Antonína 
Dvořáka. 

Jak Zbyněk Vintr informuje, kon-

takt na nadaci Th e Friends of Czech 
Heritage před několika  lety Žďár-
ským zprostředkovala hraběnka 
Tamara Kinská, a od té doby jsou v 
poměrně intenzivním kontaktu. 

„Pro všechny, kteří se s velkým úsi-
lím věnovali opravám baziliky, a teď i 
Zelené hory, je myslím velkým povzbu-
zením, že se o naši práci zajímají lidé 
z míst vzdálených přes tisíc kilomet-
rů ,“ míní Vintr.  Práce dobrovolní-
ků na Dolním hřbitově, po domlu-
vě s místními památkáři, spočívala  
v odborně nenáročných  terénních  a 
stavebních úpravách.

Při zemních pracích Angličané 
jednou zcela promokli, zaujal je ale 
nález zlomků lidských kostí. Ty se 
objevily v místech, kde již nemě-
ly být. V doprovodu hraběnky Kin-
ské si také hosté prohlédli zámek a 
muzeum nové generace.  -lko-

PARTA dobrovolníků z Anglie a  Čech  se v červnu pustila do terénních úprav 
Dolního Santiniho hřbitova.  Foto: Lenka Kopčáková

Britští dobrovolníci chrání naše památky
Architekt Peter Jamieson, předseda 

komise English Heritage vedl skupi-
nu britských dobrovolníků v projek-
tu  na obnovu památek UK Czech 
Friends. Vitální 76letý šéf nadace 
odpovídal v rozhovoru Ždárských 
novin. 

Jaký vidíte rozdíl v péči o památ-
ky  v Anglii, a zde v Čechách? 

 Národní památkový ústav se hod-
ně podobá anglické organizaci Eng-
lish Heritage, oba ústavy se činí na 
státní úrovni.  

Těžko se však posuzuje situace v pří-
padě péče o památky v soukromém 
vlastnictví. V Británii máme seznam 
zapsaných památek, které se nesmí 
měnit ani upravovat bez souhlasu  
příslušného úřadu nebo autority. 

Ať jde o soukromé vlastnictví či 
státní, vždy musí mít památkový 
dozor a ochranu.

A způsob oprav v Anglii – je  snaha 
vrátit památku původní podobě? 

Obecně je přístup státu a památká-
řů takový, že se má uchovat to, co tam 
je. Nic se nemá přestavovat a upra-
vovat, aby to neskončilo jakousi „slá-
taninou“. Ale  veřejnost samozřejmě 
někdy chce, aby se památka upravo-
vala a byla dle představ přikrášlena. 

A pokud již dojde k úpravám?
Jde o to, aby úpravy byly přiznané a  

byly vidět. Abychom se  nepokoušeli 
vytvořit to, co zde dříve bylo a vypa-
dá např. jako barokní.  

Velice se mi  v tomto smyslu líbí 
úprava žďárského Muzea nové gene-
race, kde je jasně patrné, co jsou 
renovované staré prvky, a co je nově 
zanesená  moderní architektura. 

Co vás a váš tým ve Žďáře nejví-
ce zaujalo? 

Pro nás důležitou myšlenkou bylo 
přivézt to, na co jsme v Anglii léta 
zvyklí: dobrovolnou účast lidí na 
takovýchto  projektech.  Chtěli jsme 
nadchnout zdejší lidi, a  to se poda-
řilo, protože - kromě sedmi Ang-
ličanů - je tu i sedm Čechů. Máme 
fi lozofi i, že s pomocí a byť i malou 
investicí umožníme i menším orga-
nizacím zažádat o větší dotace kraje 
či státu.

Co vás zde ještě čeká? 
Těším se, že se podaří vyhledat nějaké 

podobné projekty pro nový rok. 
Zde na Dolním hřbitově nás čeká 

zatravnění loučky, kterou jsme pře-
dem odvodnili - s cílem, aby se nepo-
škodily originály barokních soch.

 Lenka Kopčáková

Cílem bylo nadchnout další...

Zajímá vás, kudy jezdí vlak v bar-
vách Žďáru, který poprvé v září 2014 
vyjel ze žďárského nádraží  při osla-
vách 20. výročí přijetí Zelené hory 
na seznam UNESCO?

Město tehdy tato reklama stála 185 
tis. Kč, a polepený RegioSpider, s 
motivy Žďáru nad Sázavou, má dle 
smlouvy jezdit minimálně do roku 
2017.

Dle mluvčí žďárské radnice Nikoly 
Adlerové  město nemá velkou zpět-
nou vazbu na vlak, ale ohlasy cestu-
jících jsou pouze pozitivní. 

ŽN tedy pátraly  přímo na Českých 
drahách, a odpovědi se nám dosta-
lo od Kateřiny Šubové z tiskového 
oddělení Generálního ředitelství ČD 
v Olomouci. 

„Váš motorový vůz křižuje celou 
Vysočinou, není nasazován pouze na 

jednu trať či vybrané spoje,“ říká.  Žďá-
ran, jak mu na drahách přezdívají, 
byl zahlédnut např. v Jihlavě, Kostel-
ci u Jihlavy, či Velkém Meziříčí.

„Na Vysočině je polepeno 12 z celko-
vých 13 vozů. Zájem byl, a této mož-
nosti netradiční reklamy využila větši-
na větších měst regionu. Dva vozy mají 
polep Kraje Vysočina, po jednom voze 
města  Jihlava, Havlíčkův Brod, Tře-
bíč, Náměšť n. O., Chotěboř, Bystřice 
n. P., Nové Město n. M., Velké Meziříčí, 
Jaroměřice n. R. a  Žďár n. S.,“  upřes-
ňuje  mluvčí ČD. 

Cílem prý je, aby polepené vozy 
jezdily napříč krajem a  lákaly domá-
cí cestující i turisty k návštěvě zají-
mavých míst Vysočiny. „Cestující vní-
mají tuto formu prezentace měst jako 
atraktivní a originální,“ dodává Kate-
řina Šubová.  -lko-

MOTORÁČEK v barvách Žďáru můžeme na tratích Vysočiny potkat téměř všu-
de. Zde právě vjel do stanice Velké Meziříčí. Foto: archiv ČD

Kudy jezdí vlak Žďáran

Po zmatcích v organizaci dopravy 
při opravě Novoměstské ulice obje-
vili zastupitelé města po 40 letech 
existence sídliště Vodojem problém: 
Sídliště má jediný příjezd. A zastu-
pitelé ODS a KSČM také hned ví: 
Mohou za to obyvatelé Kosinkovy 
ulice, oni propojku Vodojemem blo-
kují, a všichni kdo tam stavěli, vědě-
li, že  tam propojka bude! A máme 
vymalováno. 

Proč by si měl zastupitel lámat hlavu 
tím, jestli podává pravdivé informace!? 

Pravda je, že v Územním plánu 
města je od roku 1976 až do  dnešní-
ho dne počítáno s propojkou páteřní 
komunikace Jamborova směrem na 
ulici Neumannovu. Proč tato cesta 
nebyla za 40 let vybudována, když 
je průjezd Vodojemem tolik potřeb-
ný? Blokovali nebo blokují snad její 
vybudování občané Kosinkovy uli-
ce? Samozřejmě, že ne. Jak by taky 
mohli. 

Je to jednoduché: Kosinkovu ulici 
museli beze zbytku zaplatit její ny-
nější obyvatelé, město se odmítlo na 

její výstavbě fi nančně podílet. A teď 
některé zastupitele napadlo využít ji.

Přesto, že je k tomuto účelu svým 
profi lem naprosto nevhodná!   

Skutečností je, že všichni staveb-
níci v Kosinkově ulici mají městem  
potvrzené plány stavebního povole-
ní, kde je tato ulice zakreslena jako 
slepá, a v roce 2000 při projednává-
ní Územního plánu rozhodlo zastu-
pitelstvo, že Kosinkova ulice slepou 
zůstane. Do dnešního dne je tak 
zakreslena v platném Územním plá-
nu. Obyvatelé se svou letošní peticí 
pouze brání změně tohoto stavu! 

 U všech shora uvedených 
záležitostí byl Mgr. Brychta. Jak 
potom rozumět jeho výroku: „Pro-
pojka Vodojemem mohla být už dáv-
no hotová, kdyby ji neblokovali oby-
vatelé Kosinkovy ulice“? Zapomněl? 
Nebo je pro něj vždy nejdůležitější 
mluvit, a pravda zůstává vedlejší?

Za petiční iniciativu „Nechceme 
 průjezdnou Kosinkovu ulici“

 Václav Chlubna

Vodojem – sídliště s jediným příjezdem

Na článek „Žďár volá po koncepci dopravy“, z červnového vydání Žďár-
ských novin, zareagovali obyvatelé Kosinkovy ulice. ŽN nyní otiskují jejich 
vyjádření k dopravní problematice lokality.  -red-
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