červenec/
Žďáráci
oslavovali
své město
Den Žďáru si lidé užili, oslavy se protáhly do tří dnů. Žďár si připomínal i
410. let od udělení městských práv.
V pátek večer 9. června zazněl zámeckou bazilikou koncert Czech Ensemble Baroque. Autentická interpretace
dobové hudby byla zážitkem, na který
bude Žďár dlouho vzpomínat.
V sobotu zaplněné náměstí čekalo
na historický průvod. V kočáře dorazil kardinál František z Ditrichštejna,
a dramatizace historické události z 11.
června 1607 mohla začít. Nakonec
všechny ohlušily dělové salvy. Kulturní a sportovní program se rozptýlil po
městě, historická zábava zamířila na
Farská humna. Na Piláku sváděly boj
dračí lodě, a letní večer na náměstí patřil koncertu skupiny BUTY.
Od stejného víkendu je také Žďár
propojen s Novým Veselím bezpečnou cyklotrasou. Partneři stavěli proti sobě, až se sešli na půl cesty. -lkoDnes s přílohou

Tipy na prázdniny
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Žďárské léto 2017

Z kontrolovaných
studánek lze pít
Voda v lesních studánkách Salvatorka a U Křiváku byla v den odběru vzorků z obou pramenů (5. 6.) v
pořádku a vhodná k pití.
Studánka Klafar měla v minulosti
opakované problémy se znečištěním
a s poškozováním vandaly. Současně
neprobíhá kontrola tohoto zdroje.Pramen tedy nelze doporučit k pití. -lko-
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PŘI ČERVNOVÝCH oslavách Dne Žďáru nechyběl historický průvod se vstupy dobové hudby. Foto: Lenka Kopčáková

Bouře zasáhla Klafar a Staviště
Povalené billboardy, ohnuté
či vyvrácené sloupy veřejného
osvětlení a popelnice hnané po
silnici… Zlámané stromy ani
nepočítaje… To jsou výsledky čtvrteční bouře 22. června,
která se nad Žďárem prohnala
kolem deváté večer, a pak
udeřila znovu v noci.
 זLenka Kopčáková

Kdo se ten večer ocitl venku, když
bouřka nabírala na síle, nezapomene na dramaticky vyhlížející nebe a
písek nafoukaný do očí. Ojedinělé
postavičky spěchaly domů, jak jen
mohly. To už se stromy ohýbaly až k
zemi…
Bouře ve Žďáře způsobila škody za
desítky tisíc korun, naštěstí bez zra-

nění a ohrožení na životech. Většina
škod je způsobena padlými stromy.
„Pracovníci odboru komunálních
služeb, policejní složky i hasičské sbory v průběhu celé noci monitorovali
situaci na území Žďáru a řešili nejzávažnější problémy,“ ohlíží se vedoucí
odboru komunálních služeb Dana
Wurzelová. Odstraňování škod probíhalo postupně, dle závažnosti.
Také Městská policie zaznamenala
přibližně dvacet hlášení, především
kvůli padlým stromům a narušeným
sloupům veřejného osvětlení.
„Naše jednotka zasahovala u celkem
14 případů ve městě a v místních částech Mělkovice a Veselíčko. Vždy šlo o
vyvrácené stromy,“ hlásí David Partl,
velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Žďáru nad
Sázavou. Asi nejvíce zasaženým byl,

dle něho, Klafar. Tam např. vyvrácený strom přerazil sloup veřejného
osvětlení.
„Závažnější případy řešili krajští
hasiči, my jsme následky vichru likvidovali ještě v průběhu pátku 23. června,“ dodává Partl.
Jak známo, bouře řádila nad celou
Vysočinou, a dle mluvčí krajských
hasičů kpt. Petry Musilové měli
hasiči náročnou noc. Od osmé
večerní (22. 6.) do sedmé hodiny
ranní (23. 6.) zasahovali po Vysočině u více než 160 událostí v souvislosti s bouřkou.
„Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které spadly na komunikace a bránily tak plynulému provozu.
Nejvíce událostí jsme zaznamenali na
Havlíčkobrodsku a Žďársku.
(Pokračování na str. 2)
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