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Blíží se prázdniny, a jako každoroč-
ně se zvýší neorganizovaný pohyb 
dětí po městě. Do přírody nebo 
za koupáním také začínají vyrážet 
rodinky na kolech.

Jak je na tom podle vašeho klu-
bu Žďár s bezpečnými dětskými 
hřišti a sportovními plácky pří-
mo v sídlištích…? A víte, s jakými 
největšími problémy se na území 
Žďáru potýkají cyklisté? 

Pískoviště jsou zanedbaná

V minulosti bránily větší aktivitě 
v této oblasti přehnané požadavky 
na revize a certifikace. Nepřiměřená 
odpovědnost za všechny herní prvky 
nakonec vzbudila jen další nezájem o 
údržbu. Hodně pískovišť je v našem 
městě zanedbaných, písek nebyl 
vyměňován i několik let, a ani pose-
zení kolem není dobré. Proto rádi 
podpoříme požadavky na doplnění 
písku, i úpravu sezení. Nenechávej-
me to ale jen na tzv. participativním 
rozpočtu, to je velmi zdlouhavé. 

Cyklistům nepomohou namalova-
né obrázky na krátkém úseku silnic, 
ale budování nových cyklostezek, či 
alespoň cyklopruhů, třeba jako v Jih-
lavě. Nyní by možná pomohla tole-
rance (i od policie) vůči rodinám 
s dětmi. Pro jejich bezpečnost je 
někdy lepší, když projedou parkem, 
než po silnici. 

Bezpečná
cyklodoprava prioritou! 

Nejen v posledním volebním 
období město postupně, dle zájmu 
občanů a finančních možností, opra-
vuje či buduje dětská hřiště, či jed-
notlivé hrací prvky. Ovšem všichni 
dobře víme, že pohyb a sportování 
dětí ovlivňují hlavně rodiče svým 
příkladem, a pak, často negativně, i 
technická pozlátka dnešní doby. 

Jediným pozitivem pro cyklistu ve 
Žďáře je slušná páteřní cyklostezka v 
krásném prostředí řeky Sázavy. Všu-
de jinde je však cyklista odkázán na 
silnici, případně použije chodník.

Jízda na kole ve Žďáře není pros-
tě bezpečná, a pro děti už vůbec ne. 
Nápravě situace má napomoci nově 
vytvořený generel žďárské dopra-
vy, na jehož podkladě snad dojde k 
postupné výstavbě cyklostezek pro-
pojujících všechna sídliště a důležité 
body ve městě. O velké prioritě cyk-
lodopravy a její bezpečnosti bohužel 

nemohu dlouhodobě ostatní zastu-
pitele ani úředníky přesvědčit. 
Nezbývá nám tedy, než zatím jezdit 
opatrně, a poděkovat policii, že nám 
bude jízdu po chodníku nadále tole-
rovat. 

Velký dík patronům hřišť 

V roce 2015 vznikl, díky našemu 
klubu, projekt Aktivně pro Žďár, 
který se mj. soustředí na revitaliza-
ci dětských hřišť a plácků. Opravi-
li jsem už 10 hřišť, letos opravíme 
další čtyři (např. v ul Palachova). Je 
to díky navýšenému rozpočtu, a také 
soukromým financím patronů hřišť, 
kterým patří velké poděkování! Pro 
rodiny s dětmi jsou v létě otevřena 
hřiště u mateřinek a dopravní hřiště. 
V příštím volební období budeme 
navrhovat, aby určité procento roz-
počtu šlo vždy do hřišť. 

Jako největší problém vidím složitý 
nájezd na páteřní cyklostezku podél 
Sázavy, neexistující bezpečný prů-
jezd náměstím a hlavními křižovat-
kami. A vzájemné propojení. Řešení 
je během na více let. Dobrou zprá-
vou je, že nově přibude cyklostezka 
na ulici 1. Máje a do Stržanova.

Cesta z Vodojemu
na stezku je horor

Domníváme se, že stávající situace 
není příliš dobrá. Řada hřišť a plác-
ků, vybudovaných a udržovaných ve 
druhé polovině minulého století, už 
není dnes udržována vůbec, někte-
ré zanikly úplně. Dokonce na místě 
bývalého hřiště jsou nasázeny v rám-
ce revitalizace zeleně nově stromy. 

Okrajová sídliště (Vodojem, Vyso-
čany, Klafar) jsou v současnosti 
bez hřišť a plácků úplně. Stejně tak 
přetrvávají problémy cyklistů. Pro 
řadového cyklistu (nemluvě už o 
seniorské kategorii, či rodině s dět-
mi) je přejezd ze sídliště Vodojem 
na nově (a jistě nákladně) vybu-
dovanou cyklostezku do Nového 
Veselí směsí hrůzy, hororu a adre-
nalinu, zejména mezi křižovatkou u 
Enpeky a vlastním výjezdem k ryb-
níku Kameňák. Asi budeme potře-
bovat další komisi. 

Chybí propojení
cyklostezek v centru

Dětská hřiště a sportovní plácky 
považuji za nezbytnou součást infra-
struktury každého města. Právě na 
nich se rozvíjí motorické dovednos-
ti a pěstuje vztah ke sportu a pohy-
bu, tolik potřebný nejen pro kariéru 
sportovců, ale také pro kvalitní zdra-
vý život nás všech. Tak jako většina 
měst, ani to naše na tom není s dět-
skými hřišti příliš dobře. 

Cyklistických stezek nemáme 
málo, co však chybí, je jejich propo-
jení v centru města, které je nyní pro 
cyklisty největší bolestí. Při budová-
ní infrastruktury pro cyklodopravu 
by se proto mělo nejvíce úsilí sou-
středit právě na řešení průjezdů cen-
trem města.

Cílíme na neudržitelná místa

Léta zanedbávaná dětská hřiště na 
sídlištích se nedají obnovit všech-
na najednou. Na základě zmapování 
všech těchto ploch se město soustře-
dilo na místa, kde je stav neudržitel-

ný, a kde mají občané zájem se na 
věci podílet jako garanti či patroni 
dětských hřišť. Město ze svého roz-
počtu investuje bezmála dva milióny 
korun za účelem obnovy či výstav-
by hracích ploch pro občany města 
jakéhokoliv věku. Ještě do prázdnin 
vzniknou nové hrací prvky v ulicích 
Lesní, Palachova či Dolní, a budou 
pokračovat další.

Pro cyklisty byla v minulém roce 
opravena cyklotrasa na Nové Veselí. 
Dále pokračujeme v obnově cyklos-
tezky kolem Sázavy. Největším pro-
jektem, který byl i podpořen devíti-
milionovou dotací, bude cyklotrasa 
ze Stržanova k Pilské nádrži, včetně 
bezpečného podjezdu pod frekven-
tovanou silnicí. Právě na bezpečnost 
je kladen velký důraz.

Základem dobrého města 
jsou kvalitní hřiště 

Pokud chceme, aby naše budou-
cí generace nevyrůstaly jen ve vir-
tuální realitě, musíme jim vytvořit 
atraktivní a bezpečné venkovní pro-
středí. Z tohoto důvodu náš klub 
považuje stav dětských hřišť a spor-
tovních plácků ve městě za vel-
mi tristní. Dlouhodobě byla jejich 
údržba, ale i rozvoj trestuhodně 
podfinancovány. Proto jsme rádi, že 
společně s projektem Aktivně pro 
Žďár se nám za poslední čtyři roky 
podařilo navýšit kapitolu 34.8 Dět-
ské hřiště v městském rozpočtu z 
částky 375.000,- Kč na 1.321.000,- 
Kč, která již umožňuje jejich smys-
luplný rozvoj.

Za největší problém cyklistů v 
našem městě považujeme roztříš-
těnost cyklostezek. Ideální stav je 
propojení všech městských a míst-
ních částí sítí na sebe navazujících 
cyklostezek. Doufáme, že v červ-
nu bude schválena podaná žádost 
o dotaci, která například umožní 
vybudování cyklolávky přes řeku 
Sázavu na Farčatech.  -lko-
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Rekonstrukci sportovní zóny na Bouchalkách provede 
firma ProfiStav z Litomyšle. Městu nabídla nejnižší cenu 
35,4 mil. Kč. 

Stavební akce začne nyní v červnu, a do 31. břez-
na 2019 bude areál dokončen. Sportovci se tak dočkají 
nového zázemí pro fotbal, tenis, včetně nafukovací haly 
pro tenis a fotbalového hřiště s umělým povrchem. Měs-
to na akci sehnalo dotaci 15 mil. Kč. 

Jde však o opakovaný výběr dodavatele. Na březnovou 
výzvu města nikdo nereagoval. Termín dokončení stav-
by byl pro firmy problémem. „Chtěli jsme, aby se tenisová 
zimní sezóna mohla už letos naplno rozběhnout. Když ale 

výzva zůstala bez odezvy, mimořádná rada města v novém 
VŘ prodloužila termín zhotovení a navýšila cenu o 10 %,“ 
ohlíží se místostarosta Josef Klement. Za těchto pod-
mínek se do soutěže přihlásily již tři firmy. Vedle té lito-
myšlské i místní firmy, Gremis a PKS Stavby.

Město se pokusí s dodavatelem dojednat zprovoznění 
montovatelné tenisové haly alespoň na část zimy.

Další prázdninovou stavbou v areálu Bouchalky bude 
pokládka nové umělé trávy na fotbalovém hřišti. Rekon-
strukci plochy nákladem 5,8 mil Kč vybuduje pražská fir-
ma Sport–Technik Bohemia. Hotovo by mělo být do 24. 
srpna. -lko- 

Začíná modernizace sportovišť


