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Aktuálním tématem jara z pohle-
du obyvatel našeho města je, kromě 
nastartované dlouhodobé revitaliza-
ce zeleně, i časově reálnější záležitost 
pro tuto letní sezónu. Totiž květino-
vá výzdoba města, a hlavně kvalitní 
údržba městské zeleně. 

Ta loni nebyla vždy zcela dle před-
stav a potřeb Žďáráků... 

Zato květinovou výzdobu cent-
ra trvalkovými záhony obdivují jak 
místní, tak i návštěvníci Žďáru… 

Otázka:
Jak by, dle vašeho klubu, měla 

letošní údržba zeleně probíhat, 
jaké reálné kroky město chystá k 
ovlivnění způsobu jejího provádě-
ní; a kam by měl Žďár v květinové 
výzdobě dále směřovat? 

Byla to chyba i v komunikaci

Údržba žďárské zeleně se vloni sta-
la tématem mnoha debat mezi obča-
ny Žďáru. Po téměř dvaceti letech 
bylo provedeno otevřené výběrové 
řízení na údržbu zeleně, jejímž vítě-
zem se stala nová firma. 

Je pravdou, že travnaté plochy byly 
udržovány někdy se zpožděním a 
méně kvalitně, než si mnozí obča-
né představovali. Nebyla to ovšem 
jenom chyba nové firmy, ale i chyba 
v komunikaci mezi městem a firmou. 
Některé plochy byly městem špat-
ně označeny, firmě nebyl zpočátku 
dodán podrobný plán údržby zele-
ně. Tak to mnohdy bývá, když něco 
nového začíná. Na podzim se situa-
ce ustálila, a město věří, že v tomto 
roce bude údržba zeleně prováděna 
ke spokojenosti všech občanů. 

Na druhou stranu město ušetřilo 
nemalé finance, které mohlo inves-
tovat do celkové revitalizace zeleně 
ve Žďáru. Ta již byla velmi potřebná. 
Květinová výzdoba Žďáru mne vždy 
pohladí po duši. Uděláme vše pro to, 
aby pokračovala ve stoupající kvalitě, 
a byly osázeny i některé „zapomenu-
té“ květináče. Snad bude občanům 
města přinášet stále více radosti. A 
třeba přijde i nějaké překvapení.  

„Ostrá sekyra“ budí rozpaky

Údržba zeleně byla v loňském 
roce skutečně otřesná. Moment, 
kdy firma dokonce sekala sníh, se 
stal hitem sociálních sítí. Byl to jen 
vrchol neschopnosti vedení připravit 

koncepční zadání veřejné zakázky. 
Ukazuje se, že ušetřit za každou 

cenu se nakonec nevyplácí. Takzva-
ná revitalizace zeleně, řízená odbor-
níkem „ostrá sekyra“, zatím budí více 
rozpaků a otazníků, než aby směřo-
vala ke kvalitní údržbě a nějaké kon-
cepci. Kácí se hlava nehlava, a to i 
mimo tzv. revitalizační plán. Obča-
né jsou překvapeni, jak rychle jdou 
k zemi i stromy zdravé a bezpečné, 
a ty nebezpečné a náletové zůstávají 
nedotčeny. V parném létě si možná 
na chybějící stromy vzpomeneme. 

Odpovědi na otázky na množství 
vytěženého dřeva, sortiment, cenu 
za kubík a zdravotní stav stromů v 
porovnání s pasportizací chybí. No, 
a pokud jde o květinovou výzdobu, 
tak věříme, že nás vedení města zase 
překvapí nějakou anketkou, koncep-
cí nebo pracovní skupinou. Doporu-
čujeme k tomu zřídit nového květi-
nového koordinátora.

Tak si to nepředstavujeme

O údržbě zeleně ve městě bylo už 
popsáno mnoho papíru a projedná-
no mnoho hodin, ona loňská údrž-
ba, nebo spíše jen sečení, na které 
zněla smlouva, nebyla vůbec dobrá, 
a mezi občany vnesla hodně nevo-
le. Pro letošek je ve výběrovém říze-
ní zvolena stejná firma, která už ale 
potichu obchází jiné organizace ve 
městě, kde by si případně mohla 
vypůjčit techniku i pracovníky. Tak-
hle si solidního dodavatele náš klub 
nepředstavuje, budeme tedy čekat 
na výsledek. 

Co se týká květinové výzdoby, tak 
ji naštěstí dělá jiná firma, než sečení, 
ale rozhodně by se nastavená laťka 
měla držet nejméně na téže úrovni, 
jaká je dnes. Ale otázka o směřování 
by měla být spíše cílena na městské-
ho architekta, pod jehož gesci určitě 
patří i květinová výzdoba.

Více květin do centra

Zeleň je dlouhodobě diskutova-
ným tématem, které zajímá nejen 
vedení města, ale bezprostředně 
se dotýká každého z občanů Žďá-
ru. Loni došlo ke změně dodavate-
le údržby zeleně a sečení trávy. Byl 
to krok, ke kterému se odhodláva-
lo město již řadu let, a už vyhlášení 
soutěže na tuto nadlimitní zakázku 
nebylo snadné. 

Nový dodavatel jednoznačně pod-
cenil svoje možnosti a měl problé-
my s dodržováním termínů sečení v 
důsledku nedostatku pracovních sil. 
Za to mu byla městem 4x udělena 
pokuta. Majitel firmy byl opakovaně 
přizván k osobnímu jednání na radu 
města. Ale abychom byli spravedliví: 
v roce 2014 město zaplatilo za pou-
hé sečení trávy rovných 9 milonů Kč 
– a zdaleka ne vše bylo v pořádku. 
Loni stejná služba stála 3 miliony, 
a okolí Zelené hory bylo posekáno 
3x. Myslím si, že je dobře, že firma i 
letos dostala šanci obhájit svoji pozi-
ci. Je jen na ní, jestli se poučí z loň-
ských chyb. 

Co se týká květinové výzdoby, je 
situace mnohem radostnější. Těší 
mě, že se podařilo zrealizovat umís-
tění květinových truhlíků na sloupy 
v okolí Staré radnice, a že se do jejich 
realizace zapojili žáci IV. ZŠ. Květin 
bych v této části náměstí ráda vidě-
la více, ale bohužel, instalace truhlí-
ků do oken Staré radnice tvrdě nara-
zila na nesouhlas památkářů. Pevně 
věřím, že naše město bude stále krás-
nější a jeho občané stále spokojeněj-
ší, a budou v něm rádi doma!

Neopakujme amatérismus… 

Dle dostupných informací z médií, 
dotazovny, a případně z odboru 
komunálních služeb je zcela zřej-
mé, že se už nesmí opakovat ama-
térismus minulého roku, kdy nově 
vysoutěžené firmy najednou zjistily, 
co se od nich vlastně očekává, a jaký 
rozsah údržby získaná zakázka obsa-
huje. 

Spoustu práce navíc tak při koor-
dinaci, hledání řešení a komunikaci 
se stěžujícími si občany museli dělat 
pracovníci odboru. Tvrdě se musí 
postupovat v naplňování smluv, a v 
případě nedodržení se s firmou roz-
loučit. Tato doporučení dal jedno-
značně i kontrolní výbor zastupi-
telstva po seznámení se s letošním 
postupem údržby zeleně, jen před-
nesla vedoucí odboru. Žďár je krás-
né zelené město, spojené s okolní 
přírodou, a tato vazba je to, co by-
chom měli dále podporovat.  

Za chybu patří
Žďárákům omluva

V roce 2016 jsme rozdělili údržbu 
zeleně na dvě části – odbornou péči 

a sečení trávy. Loňské problematické 
sečení mělo dvě příčiny, které jsou 
pro nás poučením. 

Dodavatel podcenil náročnost a 
rozsah ploch, neměl dostatek lidí 
a strojů, velmi špatně řídil zakázky 
sečení. Je to chyba, za kterou patří 
Žďárákům ze strany města omluva. 
Přijali jsme opatření, aby se situa-
ce neopakovala, např. podrobnější 
plán sečení, nové garance od doda-
vatele, vytvoření záložního plánu. I 
nadále platí významná úspora cca 6 
mil. ročně oproti cenám předchozí-
ho dlouholetého dodavatele. Krom 
sečení patří k údržbě i péče o stromy, 
která je prováděna odborně zkuše-
nou firmou. Vítány jsou podněty od 
občanů. Plán je dále rozšiřovat květi-
novou výzdobu, zakládat květničko-
vé loučky, záhony, vybavit centrum 
přes sezónu bohatší sezónní květino-
vou výzdobou (bude již letos). Vše 
v návaznosti na koncepční projekt 
„Obnova zeleně”, pod taktovkou kra-
jinného architekta města.

Těšíme se na park
s květinami

Poslední dobou došlo v oblasti 
údržby zeleně k několika změnám, 
a to je pro část obyvatel citlivé téma. 
Zejména poté, co dlouho nedochá-
zelo k významným zvratům. 

Žďár n. S. je krásné, zelené město, 
ploch se zelení je však opravdu mno-
ho, a údržba vyžaduje velké náklady: 
cca 9 mil. na sečení a údržbu zeleně.  
Letos navíc započal projekt obnovy 
zeleně v šesti lokalitách za cca 7 mil. 
Kč, s cílem upravit přerostlou zeleň 
na konci životnosti (ze 60 % finan-
cuje Operační program ŽP). 

Práce běží, a postupně dochází k 
vykácení přerostlých a nebezpeč-
ných dřevin. Následují úpravy a nová 
výsadba. Do prázdnin má být hotová 
revitalizace zeleně ve Stržanově, za 
dalších 3,7 mil. Kč.

Minulý rok se stalo ožehavým 
tématem sečení trávy, kdy nově 
vybraná firma nestíhala posíct plo-
chy v termínech. Doufejme, že byla 
přijata dostatečná opatření, a že se 
situace v tomto roce zlepší. Měs-
to má dostatek smluvních nástrojů 
včetně výpovědi smlouvy, které lze 
uplatnit…

Co se týče květinové výzdoby, byla 
v minulých letech zlepšena, např. 
u Domu kultury. Mohla by být lep-
ší zejména u obchodních domů 
na náměstí a v atriu. Více květin by 
mohlo mít i samo náměstí. Těšíme 
se na úpravu Farských humen, kde 
by mohl vzniknout městský park 
s květinovou výzdobou, jako zóna 
odpočinku pro obyvatele a návštěv-
níky města.   -lko-

Téma: Údržba veřejné zeleně a květiny pro město…
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