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Anketa pro kluby politických stran
Téma: Revitalizace žďárské zeleně...

Otázka na září:
Co podle vás veřejná zeleň současně nejvíce potřebuje, aby Žďár
nad Sázavou mohl v tomto směru
konkurovat srovnatelným moderním městům? Lze vyzvednout
nějakou přednost žďárské veřejné
zeleně, na které lze stavět?

Směle můžeme konkurovat

MUDr.
Jan Mokříš,
klub ODS
Žďár svojí veřejnou zelení může
ostatním městům směle konkurovat již mnoho let. Málokteré město má tolik zelených ploch a vzrostlých stromů jako Žďár. Samozřejmě
je vždy mnoho co zlepšovat, obnovovat a dlouhodobě udržovat. Díky
proběhlé dendrologické studii máme
nyní zeleň velmi dobře a hlavně aktuálně zmapovanou. Na jejím základě
je tedy nyní potřeba, ve spolupráci s
odborníky, smysluplné změny a nutnou údržbu zeleně průběžně provádět. V případě nových projektů (např.
nové ulice na Klafaru, rekonstrukce náměstí, rekonstrukce pěší zóny a
ulice Nádražní) je vždy veřejná zeleň
jejich nedílnou a důležitou součástí. Osobně se těším hlavně na obnovu stávajících a výsadbu nových alejí
podél silnic a ostatních cest.

Aby stromy byly vidět
z každého bytu...

Ing.
Martin Mrkos,
klub
ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO
Hlavní přednosti žďárské veřejné zeleně spatřuji v jejím rozsahu,
složení, a v podmínkách Vysočiny i v
jisté druhové rozmanitosti. Nám Žďárákům to tak nepřijde, ale při návštěvě jiných měst si lze často všimnout,
že nemají tak pestrou a rozsáhlou flóru. Naše zeleň potřebuje trvalý, systematický a odborný přístup – nejen z
hlediska péče, ale především rozvoje
a udržitelnosti. Je důležité přemýšlet o zeleni v dlouhodobém horizontu – jak chceme, aby vypadala za 20
let, a jakou funkci od ní očekáváme.
Osobně vnímám funkci estetickou,
relaxační, a zejména hygienickou.
Význam zeleně je nezpochybnitelný filtruje ovzduší, zlepšuje kvalitu vzduchu, vyrovnává stále častější teplotní extrémy, pohlcuje hluk a zadržuje
vodu. Kvalitní vegetace má obrovský
význam pro lokální klima, a tím také
pro kvalitu života občanů ve městě.
V tomto se ztotožňuji s myšlenkou
zakladatele moderního urbanismu Le
Corbusierem - z každého bytu vidět
oblohu a stromy.

Méně mluvit, více činit

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Žďár především nepotřebuje žádné
nové koordinátory, spřízněné poradce, ani architekty a krajináře. Nepotřebuje ani pracovní skupiny, koordinační výbory a diskuzní fóra. Naše město
potřebuje, aby radnice začala normálně fungovat a řešit skutečné problémy. Vedení města zmatkuje, a neumí
si poradit s trávou ani se dřevem. Musí
už konečně skončit čas zbytečných
řečí, planých slibů a vzdušných zámků.
Trváme na tom, že nejdříve je potřeba dát do pořádku binec, který chaotické chování radnice způsobilo. Začít
zase normálně sekat trávu a starat se
o zeleň. Základem může být i přístup
našeho bývalého kolegy Petra Chlubny. Ten nemluvil, ale pracoval. A Žďár
byl v údržbě zeleně příkladem.

Otázka veřejné zeleně je neodmyslitelně spjata s extravilánem všech
městských částí. Vlastní revitalizace zeleně není nic nového, o tento
problém bojovali zastupitelé celé
minulé volební období. Stejně tak
se hovoří už nejméně šest let o konkrétních místech, které by úpravy, a
tím zlepšení kvality životního prostředí potřebovaly.
V preambuli zadání otázky je uveden výběr šest žďárských lokalit,
pokud by se ovšem realizovaly, je
nutno koordinovat tyto práce s revitalizací občanské vybavenosti. Příkladem může být lokalita Vodojem,
kde konečně příštích nejméně šest
až osm let budou prováděny opravy
(revitalizace) inženýrských sítí, vozovek a chodníků. Právě zde je nutná
koordinace s budoucím „architektem krajinářem“, aby celá akce byla
vyřešena komplexně, a na vlastní stavební práce by měly vzápětí navázat
smysluplné úpravy veřejné zeleně.

Lidé umí vykouzlit
milé předzahrádky

Tvořit s dostatečným
výhledem

Mgr. Tomáš
Augustýn.
Klub TOP 09
Veřejná zeleň tvoří důležitou součást prostředí, ve kterém se každodenně pohybujeme, a proto si
zaslouží velkou pozornost. Pokud
chceme opravdu konkurovat, pak
musíme být odvážní a nebát se
vytvářet věci s dostatečným výhledem do budoucna.
Je sice dobře, že se nyní vedení pouští do dalšího svého velkého
tématu, ale přistupuje k němu opět
velmi chaoticky, a pouze s vědomím,
že teď máme na dosah dotaci, tak
honem musíme něco udělat. Proto
tak překotný spěch v diskuzi s lidmi
a malý prostor k hlubší diskuzi. Nyní nám chybí čas ztracený v začátku,
kdy mohla být pasportizace zeleně
dříve dokončena a lépe je využita.
Naší předností je rozhodně
množství zelených ploch, napojení na okolní rozsáhlé lesy a součást
jedinečné chráněné krajinné oblasti.
To jak bude zeleň vypadat v budoucnu, je pouze na naší odvaze a snaze
věnovat této oblasti patřičnou pozornost.

Důležitá je koordinace

Ing. Petr
Stoček,
klub KSČM

MUDr. Romana
Bělohlávková,
klub KDU-ČSL
Současné vedení města od počátku volebního období považuje péči
o zeleň za jednu ze svých priorit.
Důvodem k tomu je i její dlouholeté zanedbávání. Proto bylo po 20
letech vyhlášeno nové výběrové řízení na údržbu zeleně a na sečení trávy,
proto se na náměstí Republiky objevily kvetoucí truhlíky, a proto bude
probíhat revitalizace zeleně ve výše
uvedených lokalitách. Velmi důležité

je, aby pozvání k diskuzi přijalo co
nejvíce místních obyvatel. Jako možná nečekanou přednost naší veřejné
zeleně vidím v práci našich obyvatel – zahrádkářů, kteří i před panelovými domy jsou schopni vykouzlit
krásné a milé předzahrádky, které mění svoji tvář spolu s ročními
obdobími.

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO
2011

Nesnesitelná lehkost bytí
žďárské zeleně
A je to tady zas. Když přijde okurková sezona a není z čeho brát, péče
o městskou zeleň nikdy nezklame. :-)
Je pozoruhodné, jak každé město má
své téma, o kterém jeho obyvatelé
dokáží diskutovat dlouhé hodiny, rok
co rok. V Brně je to přesun vlakového nádraží, ve Žďáře péče o zeleň. Na
druhou stranu jsem tomu rád, že právě u nás je to „jen“ zeleň. I když sečení
trávy na městských pozemcích není
dobré, a je třeba toho hodně napravit, tak u městské zeleně lze sledovat
postupné zlepšení. Mimo jiné šest
jmenovaných lokalit je toho pádným
důkazem.
Nedávno jsem hovořil s turisty z
Chebu, kteří Žďár označovali za město zeleně. My Žďáráci si to již neuvědomujeme, ale pravdou je, že můžeme
být hrdí na to, kolik máme ve městě
zelených ploch. Je zde jen málo tzv.
městských ulic, ve kterých se silnice
prolíná s chodníkem, který navazuje
hned na stěnu domu. Obzvlášť v létě
pak nedochází k takovému přehřívání
a účinně se tím snižuje prašnost. -lko-

Aby žďárská zeleň byla
zdravá a účelová...
Současně aktuálním žďárským tématem je revitalizace zeleně a vylepšení
kvality prostředí sídel.
Konkrétně jde o šest žďárských lokalit: Hřbitov Jamská a okolí Horního
rybníka; Horní hřbitov u kostela Nejs.
Trojice a jeho vstupní prostor; Vodovojem - od ulice Štursova po bytovky
ul. Jamborova; Park u 5. ZŠ a lokalita sídliště - ul. Haškova, Chelčického;
Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup
do Žďasu od ulice Strojírenské; ulice
Neumannova – sídliště.
Připravovaný projekt Revitalizace
zeleně bude součástí žádosti města o
dotaci z Operačního programu životního prostředí, v oddíle Zlepšení kvality
prostředí v sídlech.
Radnice k tématu začátkem srpna
pořádala veřejné projednání, kde jednotlivé lokality zhodnotil a projekt
úprav představil zahradní architekt a
dendrolog Ing. Josef Souček.
Předmětem projektu je návrh ošetře-

ní stávajících dřevin, plán kácení, také
osazovací plán a plán úpravy pěších
cest.
Přišla necelá třicítka lidí, kteří kladli
otázky a podávali své návrhy a náměty
k revitalizaci městské zeleně. Ty, které
půjde dle odborníků uplatnit, budou
zahrnuty do plánu.
Prezentace finálního projektu proběhne na stejném místě v úterý 12. září,
opět od 17.00. Poté již nebude možné
předkládat návrhy na změny projektu.
Město si od revitalizace slibuje, že v
daných lokalitách bude v následujících
letech zeleň vypadat zdravě, účelově a
bezpečně.
Do 1. září také běží dvoukolové výběrové řízení na architekta krajináře města, vyhlášené radou města. Vybraný
odborník bude vykonávat konzultační a poradenskou činnost v oblastech
krajinářské architektury města Žďáru
a jeho místních částí pro město i veřejnost.
-lko-

