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Slavnost a ohňostroj v první letošní podvečer na 
lidmi zaplněném žďárském náměstí nás přenesl do 
tzv. roku českých osmiček. 

Republika slaví sto let, i výroční milníky, které se 
udály v letech 1938, 1948 a 1968. 

Když pěvecký sbor Svatopluk zapěl naši národní 
hymnu, lidé zpívali s ním. Zajímavé je, že úctu stát-
ní hymně snětím čepice z hlavy projevili většinou 
jen dříve narození muži… 

Závěrečný ohňostroj, tradičně v režii fy. Smištík, 
doprovázený fi lmovou hudbou, diváky nadchl. 

Letos má i město Žďár svá výročí: 170 let Svato-
pluku, 150. výročí narození houslisty a skladatele 
Františka Drdly, a Žďáráček nám zpívá už 45 let…

Při pohledu do hlubší historie: právě před 690 
lety zažila Vysočina zemětřesení, při němž se 4. a 
5. srpna 1328 sesulo mnoho dolů. U nás se třásla 
Rozštípená skála…

Dne 17. června 1928 navštívil Žďár prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho snímek s krojova-
ným děvčátkem v náruči byl inspirací pro pozdější 
poštovní známku. 

V srpnu 1938 jednal na žďárském zámku o 
německých požadavcích anglický rejdař lord Run-
ciman… 

Tak ať je ten letošní osmičkový rok 2018 jen šťast-
ný! -lko-

BEZ OČEKÁVANÉHO ohňostroje by ve Žďáře snad nový rok ani nemohl začít. Sledovaly jej tisíce lidí. Foto: Lenka Kopčáková

Novoroční ohňostroj uvedl jubilejní rok

Žďár získal evropskou dotaci 
na rozsáhlou revitalizaci měst-
ské zeleně. Ta se ale neobejde 
bez prvotního kácení.

 Lenka Kopčáková

V roce 2018 dojde ve Žďáře k 
obnově přibližně 2.141 dřevin. Zása-
hy má automaticky doplňovat počet-
ná výsadba, takže ve výsledku při-
bude asi o čtvrtinu více dřevin, než 
kolik se vykácí.

O obnově zeleně ve Žďáře nad 
Sázavou se diskutuje již nejméně dva 
roky - na odborné i lidové úrovni. 
Radnice si nechala vypracovat evi-
denci veškeré městské zeleně a její-
ho stavu, a obrátila se na zahradního 
architekta a dendrologa Josefa Souč-
ka o zhodnocení a návrh řešení. 

Město chce provést revitalizaci 
zeleně, která zdejší přírodní prostře-
dí ozdraví, a přizpůsobí se také dneš-
ním požadavkům z hlediska alerge-
nů. 

Vybraných šest lokalit
Odborník navrhl ošetření stávají-

cích dřevin a plán kácení, osazování i 
úpravy pěších cest. Z několika veřej-
ných projednání město získalo názo-
ry občanů, které byly zapracovány.

Úpravy, jimiž žďárská zeleň v nej-
bližší době projde, mají být zákla-
dem přírodního prostředí města pro 
příští generace. Dle zástupců radnice 
zdravým a účelovým.

Odborník doporučil prioritně se 
zaměřit na šest žďárských lokalit. 

Jsou to: Hřbitov Jamská a oko-
lí Horního rybníka; Horní hřbitov 
u kostela Nejsvětější Trojice a jeho 
vstupní prostor; Vodojem - od ulice 

Štursova po bytovky ul. Jamboro-
va; Park u 5. ZŠ a lokalita sídliště ul. 
Haškova, Chelčického; Chodník od 
nádraží ke Žďasu a přístup do Žďasu 
od ulice Strojírenské; ulice Neuman-
nova – sídliště.

Na svůj projekt revitalizace a obno-
vu zeleně se radnici podařilo získat 
evropskou dotaci z Operačního pro-
gramu životního prostředí. Ve Žďáře 
proběhla i soutěž na architekta - kra-
jináře města.

„Získání dotace ale podmiňuje prove-
dení prací v rychlém sledu. Proto jsme 
ještě před Vánocemi zadali výběrové 
řízení na dodavatele prací,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Takže nyní do jara budou ve Žďá-

ře hojně slyšet motorové pily. První 
na řadě jsou totiž dřeviny určené k 
vykácení. To se musí stihnout nej-
déle do konce března, než začnou 
hnízdit ptáci. Po odstranění kmenů 
začne nová výsadba zapěstovaných 
stromů a zeleně…

Dotace je dle Navrátila pro Žďár 
velkou šancí. Jak napověděla inven-
tura městské zeleně, a ukázala i 
realita při říjnovém orkánu, stav 
některých dřevin je opravdu na 
pováženou. 

„Loňské vichřice nás jen utvrdily 
v tom, že není nač čekat. Nejde tu o 
pouhé zkrášlování okolí, ale důleži-
tou roli hraje i bezpečnost našich 
občanů. Strom, který vloni spadnul 

na plot mateřské školy, byl takovým 
zdviženým prstem,“ míní starosta.

Během jara a léta poběží údržba a 
bezpečnostní zásahy do dřevin, dále 
bude probíhat úprava okolí a výsad-
ba nových dřevin, aby do 30. 11. 
2018 bylo vše hotovo.  

Obnova zeleně má probíhat kon-
cepčně a s rozvahou. 

Na webu města zelen.zdar.cz 
se občan dozví všechny podstat-
né informace; co, kdy a jak se bude 
dělat. Jsou tu i kontakty pro případ-
né dotazy.

Radnice očekává, že lidé budou 
reagovat zejména v nejlidnatějších 
lokalitách, kde si již ke stávající a 
mnohdy přerostlé zeleni vytvoři-
li vztah. V některých případech jde 
dle starosty Navrátila také o alergen-
ní stromy, které do sídlišť nepatří. 
Budou vyměněny za bezproblémo-
vé kultivary. Předpokládaný objem 
nákladů akce činí 7,2 mil. Kč. Evrop-
ská dotace činí 60 %, tedy asi 4,1 mil. 
Kč. Jak ale šéf radnice hlásí, v soutěži 
se městu podařilo cenu snížit asi o 
třetinu, takže město ušetří. 

Nyní běží stejný projekt revitali-
zace zeleně na Stržanově. „Čeká nás 
ještě Veselíčko, s asi dvaceti dřevina-
mi k údržbě a řešení; na Mělkovicích 
a Radoníně máme v majetku města 
minimum dřevin,“ dodává starosta k 
místním částem. 

Jakkoli prý může úprava zeleně 
vypadat na první pohled drasticky, je 
potřeba si uvědomit, že začíná něco 
velkého, s pozitivním přínosem pro 
příští generace. 

„Stromům a keřům trvá třeba i desít-
ky let, než vyrostou do plné krásy, užijí 
si je tedy hlavně naše děti.“ vysvětluje 
starosta Zdeněk Navrátil.

HŘBITOV Jamská a okolí Horního rybníka patří k místům, která revitalizace 
zeleně čeká.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďár tvoří zeleň pro příští generace…


