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Příští podzim by mohla začít stav-
ba Centra sociálních služeb (CSS)na 
ulici Dvořákova, poblíž hypermar-
ketu. Jeho součástí má být i azylová 
ubytovna pro muže z dnešní Brodské 
ulice (20 lůžek), a nově noclehárna 
pro osoby bez přístřeší (6 lůžek).

Radnice je s plánem stavby připra-
vena žádat o dotaci, ale čeká na roz-
hodnutí zastupitelů města ve čtvrtek 
17. 5. Pokud akce dostane zelenou, 
město musí do září zúřadovat žádost 
o stavební povolení. Projekt spustí 
jen v případě přiznání dotace. 

O záměru proběhla v březnu další 
diskuze s obyvateli lokality. V minu-
losti lidé nesouhlasně reagovali, a 
i dnes mají obavy ze zhoršení kri-
minality. Město hledalo vhodnější 
pozemek pro CSS, ale jen toto území 
je nejméně osídleno. 

Radnice lidem slibuje komplexní 
řešení lokality se zlepšením bezpeč-
nosti, dopravní situace i veřejného 
osvětlení.  Vlastní centrum by měla 
tvořit dvoupodlažní budova s vyso-
kým oplocením a zelení. 

Opuštěná svobodárna č. 5 na Sta-
lingradě by pak prošla rekonstrukcí, 
aby se stala tzv. prostupným bydle-
ním. Do nových bytů vel. 1+1 a 2+1 
by se mohli stěhovat řádní nájemníci 
z horších bytových podmínek, třeba 
rodiny s dětmi, nyní namačkané ve 
svobodárnách.  -lko-
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Do Žďáru se ve dnech 11. - 13. 
května po roce vrací Tradiční žďár-
ská pouť. Ta je stovkou atrakcí, dvě-
ma sty stánků a až desítkami tisíc 
návštěvníků jednou z největších 
poutí v Česku. 

Jak pro ŽN přibližuje Marie Šustro-
vá z odboru komunálních služeb, 
jako vždy najede 40 velkých a 60 
malých atrakcí.

Milovníci adrenalinu se mohou 
těšit na visutý kolotoč, centrifugu, 
„extrem-booster“, katapult, či „factor 
X“ a „break dance“… Děti se zase 
neobejdou bez tradičních létajících 
labutí, autodromů, koulí na vodě, 
houpaček, bobové dráhy, skluza-

vek, kolotočů, lochnesky, poníků… 
„Chybět nebude ani loňská novinka 
- avengers, otáčející se a naklápějící 
atrakce – lavice s vodními a ohnivými 
efekty,“ vyjmenovává pořadatelka..

Tradiční žďárská pouť přiná-
ší radost, ale i omezení. Méně se již 
radují obyvatelé okolí a řidiči, to 
kvůli hluku, dopravním komplika-
cím či rušení zastávek MHD.

O ozvučení atrakcí
Hlasitost atrakcí je každoročně 

tématem veřejnosti. Proto se hodí 
následující přehled, jak budou pro-
vozovány:

St 9. 5. - atrakce „pojedou“ do 

20.00, bez hudby. Povoleny jsou 
pouze krátké zvukové zkoušky při 
instalaci, ale až od 14.30 hod.

Čt 10. 5. - atrakce s hudbou od 
14.30 do 19.00; poté bez hudby do 
20.30 hod.

Pá 11. 5. a so 12. 5. - atrakce nově 
s hudbou do 22.00 (v pátek až od 
14.00), poté bez hudby do 24.00 
hod. 

Ne 13. 5. - s hudbou do 19.00, bez 
hudby do 21.00 hod.

 (Pokračování na str. 2)

Vypukne Tradiční žďárská pouť
Od 7. do 14. května 
dopravní omezení 
a změny v MHD…Dnes přinášíme:

T� DIČNÍ ŽĎÁRSKÁ POUŤ se váže ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, v jehož okolí pouť ještě do konce 
70. let 20. století probíhala.  Foto: Lenka Kopčáková
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