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Vlastnit původní zemědělské 
cesty v okolí Žďáru, a kolem nich 
obnovovat rozptýlenou zeleň, aby 
nedocházelo ke splachům z polí. 
To je záměr města. 

Obnovená zeleň či  remízky jsou 
mj. i útočištěm drobné zvěře. Před 
časem byla o záměru řeč i během 
jednání zastupitelů. V rámci komen-
táře k vykupování pozemků městem 
jej zmínila Stanislava Prokopová, 
vedoucí majetkoprávního odboru, 
který připravuje pozemky pro reali-
zace.

Na otázku ŽN, zda se už někte-
rý záměr takto podařil, vedoucí 
Prokopová vysvětluje, že v květnu 
zastupitelé schvalovali nabytí spo-
luvlastnických podílů k pozemkům v 
lokalitě směrem na Stržanov, kde by 
se podobný záměr měl realizovat. 

„Bohužel, město Žďár n. S. není vlast-
níkem všech pozemků pro tuto realiza-
ci. V současné době je realizován pro-
jekt naučné stezky v lokalitě Vetelské 
soustavy, která povede také mezi země-
dělskými pozemky,“ dodává. I zde v 
rámci projektu dojde k obnovení 
původní cesty.

V červnu byla ofi ciálně otevřena 
cyklotrasa mezi Žďárem a Novým 
Veselím, na jejímž fi nancování se 
obě obce podílely. Žďár do vybudo-
vání této účelové komunikace vložil 
4,1 mil. Kč. 

Nejedná se o klasickou cyklostez-
ku, ale o cyklotrasu. Mohou tedy na 
ni vjíždět majitelé pozemků, např. 
traktory. Zemědělci se ale nechali 
slyšet, že budou k cyklotrase ohledu-
plní, a jsou připraveni v době sezón-
ních prací po sobě vyčistit případné 
znečištění trasy. 

„Cyklotrasa je základem pro projekt, 
který spolu s Novým Veselím a obcí 
Březí připravujeme. Tím bude naučná 
stezka kolem Vetelských rybníků. Ote-
vřenou trasu chceme do naučné stezky 
zapojit,“ informuje starosta Zdeněk 

Navrátil. 
V lokalitě Vetelských rybníků 

má město Žďár n. S., i okolní obce, 
poměrně dost majetku. Jsou tu 
obecní cesty, lesy, louky i rybníky. 
„Myslíme si, že právě zde je vhodné 
vybudovat rekreační stezku, aby lidé 
měli důvod, proč jít do přírody,“ soudí 
žďárský starosta. 

Jak později upřesňuje Jaroslav 
Doubek, vedoucí odboru životního 
prostředí, záměr v oblasti Vetelské 
soustavy je právě ve fázi přípravy. 

„Rádi bychom část vzniklých polních 
cest, které zpřístupní krajinu a omezí 
erozi, ozelenili původními druhy keřů 
a méně vzrůstných druhů stromů, včet-
ně stromů ovocných. To při využití sta-
rých a krajových odrůd,“ přibližuje.

ŽN zjistily, že taková nejbližší ban-
ka starých ovocných odrůd, typic-
kých pro zdejší krajinu, roste v Počít-
kách, v péči Sdružení Krajina. 

„Věříme, že tento příklad projevu spo-
lečenské odpovědnosti v oblasti život-
ního prostředí mohou i někteří další 
následovat,“ říká vedoucí životního 
prostředí k záměru Vetelské naučné 

stezky. „Myslíme si totiž, že současné 
intenzivní využívání zemědělské čás-
ti krajiny, kdy dochází často k ničení 
zbytků zeleně a poškozování zbytků 
krajinné struktury (zbytky mezí, polní 
cesty) je již dále neudržitelné,“ dodává 
Jaroslav Doubek. 

Dle jeho vysvětlení vede nadměr-
ná velikost půdních bloků, malá 
pestrost střídání plodin a nadměr-
né opakované využívání jen někte-
rých z nich, jako řepka či kukuřice, 
k postupné degradaci půdy. Stejně 
jako nedodání organických zbytků 
do půdy hnojením, spolu s projevy 
nadměrné eroze, tedy splachu z polí. 
Následkem je pak snížená úrodnost, 
a rovněž i hodnota půdy.

 „Chtěli bychom i touto akcí vyvolat 
zájem lidí o půdu kolem nich. Lidem 
by nemělo být jedno, kdo a jak na 
jejich půdě hospodaří,“ dodává závě-
rem Jaroslav Doubek. Podobné zku-
šenosti s budováním a obnovou 
zeleně kolem polních cest má např. 
z Křižánek na Svratecku, realizované 
tamním mysliveckým spolkem.

 -lko-

POLNÍ a lesní cesty nás zavedou do území relaxace…
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Zachraňují staré polní cesty

(Dokončení ze str. 12)

 Čtvrtek 31. srpna
17.00 - HURVÍNEK A KOU-

ZELNÉ MUZEUM (Čes 2017, 3D) 
Komedie. Legendární hrdinové v ani-
mované komedii pro celou rodinu.

19.30 - TULIPÁNOVÁ HOREČ-
KA  (VB / USA 2017, T, 15+, 2D)                                                          
Romantický. Nizozemsko, počátek 17. 
stol., doba tulipánové mánie. Zamilo-
vaný umělec (D. DeHaan) s vdanou 
ženou (A. Vikander) investují do rizi-
kového trhu, v naději na společnou 
budoucnost.

 
 Pátek 1. září 

Dětský fi lmový festiválek
14.00 JÁ, PADOUCH 3 (USA 

2017, ČD, 2D) Rodinná komedie. Gru 
a žlutí mimoni pomocníčci v novém 
dobrodružství.

16.00 - AUTA 3 ( USA 2017, ČD, 
2D) Animovaná komedie. Legendární 
závoďák Blesk McQueen opět v akci!

18.00 - LETÍME! (Luc / Nor / 
Něm / Bel / USA 2017, ČD, 2D) Ani-
mované ptačí dobrodružství (sleva pro 

Kinomily).
20.00 - HURVÍNEK A KOU-

ZELNÉ MUZEUM (Čes 2017, 2D) 
Rodinná komedie. Legendární hrdi-
nové v akci.

 Sobota 2. září 
Minifestival česko-francouzského 

fi lmu
13.00 - SVĚT PODLE DALIBOR-

KA  (Čes 2017, 12+, 2D) Filmová náv-
štěva spoluobčanů, kterým se stýská 
po Adolfu Hitlerovi. Portrét něžného 
neonacisty výrazně překonává estetiku 
dokumentárních reportáží.

15.30 - DVOJITÝ MILENEC (Fra 
/ Bel 2017, T, 18+, 2D) Erotikou pro-
sycený thriller z tvůrčí dílny F. Ozo-
na. Křehká Chloé se zamiluje do své-
ho psychoterapeuta. Není tím, kým se 
zdál... 

18.00 KŘIŽÁČEK (Čes 2017, 2D) 
Historické drama. V. Kadrnka a adap-
tace básně J. Vrchlického.

20.30 - SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
(Fran / Bel 2017, T, 12+, 2D) Kome-
die. V přímém TV přenosu vyzve rom-
skou rodinu ke společnému soužití. U 

vrat stojí usměvavý Babik s početnou 
rodinou.

 Neděle 3. září
14.30 - HURVÍNEK A KOUZEL-

NÉ MUZEUM, opakování.
17.00 - TEMNÁ VĚŽ, opakování.

(ŘK farnost Klášter II.)
 St 16. 8. (20.00 – 22.00) kostel sv. 

Jana Nepomuckého 
NIKODÉMOVA NOC

 Ne 13. 8., 9.00, Bazilika N. P. 
Marie

HLAVNÍ POUŤ ke svátku Nanebe-
vzetí Panny Marie. Baziliku vyzdobí na 
tři sta muškátů od farníků

 So 2. 9. (9.00 – 16.00) Zámek 
Žďár

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Kulturně duchovní rodinná akce pod 

záštitou brněnského biskupa Vojtěcha 
Cikrleho. 14. ročník.

 -lko-

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěv-

níkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla, 

kupecký krám, řemeslné dílny,    expozici 1. svě-
tové války   s maketou  legionářského vozu 
„těplušky“ v životní velikosti.

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních 
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou 
muziku orchestrionu.

Na letní prázdniny jsou připraveny noční pro-
hlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možnos-
tí přespání v jeho historických prostorách.

Milovníky umění potěší výstava díla sochaře 
Jana Adolfa Vítka. 

K návštěvě zve i Stará polenská škola s původ-
ní třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černý-
mi kuchyněmi. 

V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna
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Otevřeno 
každý den 
po celý rok
www.zoojihlava.cz


