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Jistou výhodou je, že nejsem rodilý Žďárák
(Dokončení ze str. 18)

Ještě bych zmínil program Aktivně 
pro Žďár a vytvoření funkce komunit-
ní koordinátorky - ombudsmana pro 
občana. Za velký úspěch považuji, že 
jsme se v minulém roce v rámci celé 
republiky mezi 192 úřady dostali oce-
nění Přívětivý úřad. Zásluhu na tom 
mají samozřejmě hlavně úředníci, ale 
i zastupitelé, kteří se nebáli a schválili 
zveřejňování všeho, co lze zveřejnit. 

Co vás naopak mrzí, že se nepo-
vedlo?

Do dokumentu Strategie rozvoje 
města přišla spousta nápadů, ale máme 
jen omezený rozpočet města. Jinak 
bych si dokázal představit, že bychom 
mohli postupovat rychleji v obno-
vě centra města, které by si top určitě 
zasloužilo.

A co kritizované sečení zelených 
ploch? 

Výběrovým řízením na zeleň se poda-
řilo ušetřit, v oblasti sečení jsme ale 
opravdu v minulém roce řešili problé-
my. U dřevin, křovin a okrasných záho-
nů jsme velmi spokojeni. Uvidíme, 
zda firma na sečení ukáže, že v prvním 
roce se jen seznamovala s prostředím, 

a letos to již bude fungovat. Pokud ne, 
budeme se s ní muset rozloučit.

Ještě zmíním dva problémy. Ten 
první je zajíždění aut ke školám. Co 
s tím?  

Velice mě mrzí, že rodiče musí ráno 
zajet autem až ke škole. Ohrožují tím 
ty, co se rozhodli dojít do školy pěš-
ky. Bohužel je to po ránu problém u 
všech čtyř škol. Řešení má dvě rovi-
ny. Vytvořit bezpečnou cestu do ško-
ly, aby se školáci vydávali pěšky – dnes 
máme šest bezpečnostních asistentů 
na přechodech. Za druhé je to represe 
-  omezit příjezd ke škole, ale k tomu js-
me ještě nepřistoupili. Zatím se snaží-
me prostřednictvím ředitelů škol žádat 
rodiče, aby ke škole nejezdili, nicméně 
se to ne u všech setkává s pozitivním 
ohlasem.

Druhým je žďárský klenot – Zele-
ná hora, kam se sjíždí mnoho turis-
tů. Není tu pro ně ale žádné zázemí, 
především toalety. 

Za tuto otázku děkuji, přesně tohle 
mne trápí dlouhou dobu. Je hezké, 
když se chcete bavit o budoucí kon-
cepci návštěvnického centra, ale kam 
jít na toaletu dnes?

Jsme v jednání s Národním památko-
vým ústavem a farností na dočasném 
řešení. Chceme zde umístit mobil-
ní WC v dostupné vzdálenosti od 
památky UNESCO. Rádi bychom to 
letos domluvili. Mobilní WC by zajis-
tilo město, provozoval by ho majitel 
památky. 

Trvá to ale strašně dlouho. Vždyť 
jde jen o chybějící WC.

Abych řekl pravdu, všichni furt říka-
li, že to nejde, tak jsem všechny pozval 
na jednání na Zelenou horu, a byli 
jsme tam tak dlouho, až si potřebova-
li odskočit. Pochopili, že se musí najít 
kompromis. 

Majitelem je farnost, my vyšli vstříc, 
a alespoň umožnili chodit na WC do 
obřadní síně. Ta je však vzdálena 640 
metrů. 

Nemyslíte si ale, že lidé mohou 
říct, že jste na radnici už čtyři roky, 
a teprve teď se řeší WC na Zelené 
hoře? 

Je na nich, jak si to vyloží. Když 
budou chtít informace, rád jim je sdě-
lím. Ale stejně bych se mohl ptát, proč 
tam nebylo ještě před mým nástupem 
na radnici? A nejsme třeba první, koho 

to začalo zajímat? 

Do politiky a funkce starosty jste 
šel s nějakými ideály. Nevzaly za 
své? 

To si nemyslím, základní ideje se daří 
naplňovat. Určitě jsem rozčarovaný z 
toho, že ta rychlost není někdy taková, 
jak bych si představoval.

Prvním kritikem práce vede-
ní města bývá opozice. Jak jste s ní 
„spokojen“? 

Od začátku jsem říkal, že řízení měs-
ta je o věcných komunálních problé-
mech. Myslím, že po prvním rušném 
roce to i kolegové pochopili, a debata v 
zastupitelstvu se vrátila do věcné rovi-
ny. 

Jistou výhodou je, že nejsem rodilý 
Žďárák, takže určité vazby „z pískoviš-
tě“, ať už v dobrém či špatném, se mě 
netýkají. Mohu si tak zachovat zdravý 
odstup od řešené věci. Ve Žďáře však 
žiji od 17 let. 

Volby ukáží, jakou „známku“ vám 
dají občané. Jakou byste si dal vy 
sám? 

Myslím, že takovou dvojku. Lepší 
dvojku (smích). 

Hrozí vážná kůrovcová kalamita, v níž by 
mohlo i na Žďársku zaniknout mnoho smrko-
vých porostů.
� Lenka Kopčáková

Nejen tedy nad Vysočinou, ale už i nad naším 
regionem visí kůrovcová kalamita velkých roz-
měrů. Rojení lýkožrouta smrkového proběhlo v 
dubnu, a lze očekávat, že nalétnul do poraněných 
stromů. Nová generace brouka se začne líhnout 
koncem května. Odborníci se tedy obávají masiv-
ního přemnožení kůrovce.

„Jestli se tak skutečně stane, záleží nejen na průběhu 
jarního a letního počasí, ale především na přístupu 
vlastníků lesů v jarním období,“ říká vedoucí odbo-
ru životního prostředí Jaroslav Doubek. Vlastníky 
lesů vyzývá k provedení obranných opatření.

To je především neustálá kontrola lesů, důklad-
né odstraňování napadených stromů, právě proto, 
aby brouci již nestihli vylétnout. Také skládkování 
vytěžených stromů odborník nedoporučuje blíž, 
než 2 km od lesa. Vylíhlí brouci z těchto kmenů 
na skládce se už nedokáží do lesa vrátit a uhynou.  

Důležité je samozřejmě rychlé odkornění napade-
ných stromů. 

Přímo v lese se lze proti kůrovci bránit několika 
způsoby. Záleží na odborných znalostech vlast-
níka, ale rozhodně by měl být v úzkém kontaktu 
s odborným hospodářem lokality. 

První možností obrany jsou tzv. lapáky. Tedy 
stromy, které se úmyslně pokácí, a jak zavadnou, 
broukovi voní. Nalétne do nich a naklade vajíč-
ka. Pak musí stromy rychle z lesa pryč, než vyle-
tí nová generace. „Odborný lesní hospodář neustále 
sleduje vývoj brouka. To ale asi laik nesvede, a pro-
to toto opatření používají spíše velcí vlastníci lesů a 
stát,“ vysvětluje Doubek. 

Soukromníci využívají hlavně lapačů. To jsou 
plastová zařízení s umělým feromonem, lákají-
cím kůrovce. Část generace brouků v pasti uvíz-
ne. Lapače lze využívat od jara do podzimu. Jak 
vedoucí ŽP uvádí, v městských lesích kolem Žďá-
ru se používají obě metody. 

Novou možností obrany proti kůrovci jsou 
insekticidní sítě, které se natahují přes skládky 
narampovaného dřeva. Brouk, který se na skládce 
vylíhne a začne z napadeného dřeva vyletovat, se 

při doteku sítě otráví. 
„Nejdůležitější zásadou boje s kůrovcem však stále 

zůstává včasné zpracování a odvoz dřeva“, konstatu-
je Jaroslav Doubek.. 

Na likvidaci kůrovce platí důslednost

Nyní v květnu se nedaleko part-
nerského města Chust v Zakarpat-
ské oblasti line omamná vůně. Roz-
kvetlo totiž ojedinělé údolí narcisů s 
názvem „Долина нарцисів“. Je chrá-
něnou biosférickou rezervací UNE-
SCO.

Unikátní naleziště je součástí Kar-
patské biosférické rezervace, takže 
návštěva údolí narcisů při cestě na 
Ukrajinu právě v tuto dobu stojí za 
to. Je obdivuhodným dílem přírody.

V této jediné lokalitě se vzácný 
narcis úzkolistý zachoval v takovém 
rozsahu. Ostatní výskyty v oblasti 
Mukačeva zanikly zásahem člověka a 

nadměrnou pastvou.
Narcis úzkolistý je typickou rost-

linou alpínského a subalpínského 
pásma. My ve Žďáře podobný narcis 
můžeme ještě zahlédnout na starších 
zahrádkách. Vykvétá obvykle kolem 
Žďárské pouti. -lko-

DOliNa Narcisů. Právě kve-
te poblíž partnerského města chust.
 Foto: net

Dolina narcisů u Chustu je v UNESCO
Zajímavost

Jak je to vlastně s kůrovci
S pokračujícím jarem (od konce dubna do 

začátku května) se brouci začínají probou-
zet na svém zimovišti v rodném stromě. Za-
čne rojení a dospělci napadají poškozené nebo 
poražené stromy. Zavrtáni pod kůrou stromů 
pak stráví většinu svého života. Živí se lýkem, 
které zajišťuje transport vody a živin ve stro-
mu, a tím ho poškozuje. Smrk se brání. Když 
lýkožrout zavrtáním do kůry naruší pryskyřič-
né kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho přile-
pí a brouk zahyne. Zdravé stromy takto dokáží 
odolat náletu mnoha kůrovců. Při přemnožení 
však už strom bitvu prohraje a hyne. Poraněný 
strom vyměšuje vlivem teploty uhlovodíkové 
terpeny, které jsou velkým lákadlem brouků. A 
toho odborníci využívají při ochraně lesa před 
kůrovcem. 


