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Broušenou trosečnickou láhev, 
coby dík za podporu a realizaci 
mimoškolní práce s dětmi 
a mládeží, mají od listopadu 

 doma manželé Zlesákovi. 
� Lenka Kopčáková

Cenu Přístav 2018 udělovala v závěru roku 
již po sedmnácté Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM). Má podobu ručně broušené tro-
sečnické láhve - symbolu volání o pomoc či 
pozornost. Cena je výrazem uznání předsta-
vitelům veřejné správy a samosprávy za jejich 
pomoc k rozvoji mimoškolní výchovy. 

ČRDM udělila tentokrát šest svých tradič-
ních ocenění. Na samotné Vysočině získali 
Cenu Přístav 2018 dva lidé. Žďárský posla-
nec a radní Radek Zlesák a starosta Kaliště z 
Pelhřimovska. 

Radka Zlesáka nominovaly na Cenu nezis-
kové organizace Duha, sdružení dětí a mlá-
deže pro volný čas, přírodu a recesi; Pionýr-
ská skupina Údolí slunce z Hamrů n. S. a 
Junák – český skaut, přístav Racek. Zejmé-
na oceňují, jak dlouhodobě usiloval o vybu-
dování klubovny neformálního vzdělávání 
z bývalé vodárny u jezu, kde budou i sklady 
sportovního táborového vybavení a zázemí 
daných organizací. 

Při pražské slavnosti Zlesák dojal publikum 
tím, že svoji Cenu Přístav věnoval manželce 
Lucii. Jak vysvětlil, za její obětavou práci s 
dětmi v turistickém oddíle. 

Cenu Přístav od České rady dětí a mládeže 
letos získali Lucie a Radek Zlesákovi ze Žďáru 
n. s., za dobrovolnictví v práci s dětmi.
 Foto: archiv

Cena Přístav putovala do Žďáru

Radek Zlesák, společně s manžel-
kou Lucií, se volnočasové práci s dět-
mi a mládeží věnují, coby dobrovol-
níci, již od mládí. Lucie Zlesáková je 
hlavní vedoucí oddílu Duha AZ, kte-
rá má ve Žďáře 98 členů.

Každý týden se uskuteční tři pravi-
delné schůzky, přes 20 víkendových 
akcí do roka, Zlesákovi se systematic-
ky věnují vzdělávání a rozvoji vedou-
cích. Vyvrcholením roku je čtrnácti-
denní stanový tábor. „Pro moji ženu to 
znamená velkou řeholi. Po uložení naší 
malé dcerky skoro každodenně usedá k 
večerní práci při potřebné administrati-
vě,“ říká Radek Zlesák.  

Sám prý do (nejen)turistického 

oddílu Duha AZ začal chodit jako 
malý kluk. „vyrostl jsem v něm, a již 19. 
rokem se snažím, při dobrovolnické prá-
ci s dětmi a mládeží, vracet to, co jsem 
od něj jako dítě získal,“ dodává. Není 
to prý sbírka medailí či pohárů, ale 
jsou to přátelé na celý život, smysl pro 
fair play a charakter... „nabyté prak-
tické a technické dovednosti se mi hodí 
minimálně tehdy, když se doma snažím 
něco opravovat,“ dodává s úsměvem. 

Cenu Přístav vnímá jako ocenění 
práce všech vedoucích žďárských vol-
nočasových aktivit pro děti a mládež. 
„třeba jen v Duze aZ věnuje svůj volný 
čas bez nároku na jakoukoliv odměnu 
dalších 33 vedoucích. Za všechny tímto 

děkuji Petru Glajcovi, Kateřině Jambo-
rové, Janě vavřínkové, Davidu novot-
nému, Mirku Kadlecovi… Za žďárský 
Junák Petru Bednářovi, který se mimo 
jiné intenzivně věnuje rekonstrukci 
bývalé vodárny, nebo vladimíru sýko-
rovi ze žďárských tOMíků,“ vzkazuje.

I další nejmenovaní jsou v očích 
Radka Zlesáka hrdinové všední-
ho dne. „nikdy, z podstaty své čin-
nosti, nebudou stát na bedně vítězů v 
záři reflektorů. ale svou každodenní a 
mnohdy i dlouholetou dobrovolnickou 
činností velmi prospívají naší společnos-
ti,“ míní.

„velmi dobře si vzpomínám, jak jsme 
asi před pěti lety s Petrem Bednářem 

z Junáku společně zoufali nad nevyho-
vujícím stavem našich kluboven, a snili 
alespoň o malém zlepšení,“ ohlíží se.

Rekonstrukce budovy bývalé vodár-
ny na zázemí pro volnočasové aktivy 
byla v té době velkou utopií

„Díky skvělému nápadu václava Čer-
níka z Junáku o možnosti využití dotace 
z IROPu, velké podpoře od vedení měs-
ta a velmi precizní práci zaměstnanců 
MěÚ se neuvěřitelný sen stává skuteč-
ností,“ cení si Zlesák.

Žďárské děti a mládež tak již na jaře 
získají zázemí pro smysluplné trávení 
svého volného času. Pomůže jim ales-
poň částečně odtrhnout se od smart-
phonů a počítačů. -lko- 

V Duze vyrostl, a teď se to snaží vracet...

Žďár se chce pustit do obnovy stro-
mořadí, která bude projektem na něko-
lik dalších let.

Akce, týkající se alejí ve městě i 
v extravilánu, je součástí celkové revi-
talizace městské zeleně, pro kterou se 
radnice rozhodla před pár lety, a získala 
částečnou dotaci. Letos již revitalizací 
zeleně prošla asi desetina města v šesti 
vybraných lokalitách. Kolem 600 stro-
mů bylo dle stavu buď skáceno nebo 
ošetřeno, a nově bylo zasazeno na 900 
zapěstovaných stromů, vhodných do 
města i z hlediska požadavků alergiků. 
Plánovaná obnova stromořadí předsta-
vuje zhruba stejný rozsah.

Jak říká místostarostka Ludmila Řez-
níčková, v posledních desetiletích se ve 
Žďáře mnoho nerevitalizovalo. „Obno-
va zeleně je dlouhodobým procesem, a 

pokud se roky neudržovala, neošetřovala, 
ani nevysazovala, je potřeba se do obno-
vy pustit opravdu postupně. a zeleň je 
zde skutečně potřeba obnovovat, stačí se 
jen podívat z okna,“ poukazuje Řezníč-
ková. 

Zásah podle ní potřebují i žďárská 
sídliště. Ta vznikala v 60. a 70. letech, 
kdy lidé nekontrolovaně sázeli stromy, 
aby si vylepšili své „betonové“ prostře-
dí. „většinou to však byly stromy lesní. 
v dobrých podmínkách vyrostly hodně 
do výšky,“ vysvětluje. Některé z těchto 
stromů zůstanou a budou ošetřeny. To 
se prý pěkně podařilo v sídlišti U Prů-
myslovky. 

Zeleň města je často diskutovanou 
záležitostí v radě města. Je to i téma, na 
které jsou lidé velmi citliví. Současně je 
možno získat státní dotace na revitali-

zace stromořadí, a Žďár chce pokračo-
vat v obnovách stromořadí ve vybra-
ných ulicích. 

Studii rada zadala architektovi, s  
nímž má město předchozí dobré zku-
šenosti. Zahradní architekt a dendro-
log Josef Souček již totiž vypracoval 
předchozí část obnovy žďárské zeleně, 
na niž došlo letos. 

Odborně vypracovaná přípravná stu-
die a projektová dokumentace se sta-
ne podkladem žádosti Žďáru o dotaci. 
Jak informuje starosta Martin Mrkos, 
město má již základní návrh na revita-
lizaci vybraných ulic od svého odboru 
komunálních služeb.

„Jde však o velmi široký seznam ulic 
napříč celým městem, který je třeba vypre-
cizovat. a to bude úkolem pro architekta 
součka, na základě analýzy a odborné-

ho posouzení,“ očekává starosta. Radní 
chtějí do studie a projektu revitalizace 
zeleně vložit maximálně 390 tisíc Kč. 

Dendrolog posoudí stav stromů 
v alejích, doporučí jejich ošetření, 
popř. odstranění dřevin ve špatném 
stavu.  „Pokud by došel k závěru, že celá 
alej není dobrá, obnovovaly by se stromy 
novými. Revitalizace znamená obnova,“ 
připomíná místostarostka. 

Protože příští rok na podzim bude 
uzávěrka žádostí o dotace, Žďár chce 
do té doby stihnout studii a přípravu 
projektové dokumentace. Pokud bude 
městu přiznána dotace, revitalizace 
alejí začne kácením v době vegetační-
ho klidu. Výsadbu a ošetřování stro-
mů lze pak provádět po zbytek roku. 
Celá akce by pak měla skončit nejdéle 
v roce 2021.  -lko-

Žďár se pustí do obnovy dalších alejí

V jakém stadiu byly v závěru roku 
2018 městské stavby, informoval 
novináře starosta Martin Mrkos. 
Zde je přehled.

� Rekonstrukce ulic V Lískách a 
Na Úvoze (Vysočany I) – již zkolau-
dována. Šlo o kompletní obnovu sítí, 
chodníků a komunikací. 

� Běží pokládka splaškové kana-
lizace v ul. K Milířům a Barvířská 
(Klafar III.) – termín dokončení: 

červen 2019. 
� V budoucím centru neformální-

ho vzdělávání (bývalá vodárna) jsou 
hotové základy parkoviště a opěrné 
zdi. Nyní se pracuje uvnitř na rozvo-
dech a omítkách. Předpoklad dokon-
čení: jaro 2019. 

� Revitalizace hřiště u ZŠ Šver-
mova: hotové jsou kostrukční vrst-
vy na oválu a víceúčelovém hřišti. 
Finální povrch bude položen na ja-

ře, vlastní hřiště pak dokončeno do 
konce prázdnin..

Dle počasí běží stavba kanalizace 
amfiteátru. 

� Miniokružní křižovatka Von-
kova – Vysocká běží ve zkušebním 
provozu. Jezdí se dle vodorovného 
a svislého značení. Pokud dopravní 
inspektorát PČR vyhodnotí provoz 
kladně, bude v rámci krajské stavby 
(rekonstrukce ulice Vysocká v roce 

2019) vytvořen pevný plastovo-
betonový střed křižovatky. 

� Autobusové zastávky na Jamské 
již mají přístřešky a potřebné terénní 
úpravy. 

� Sociální zázemí pro fotbalisty 
a tenisty na Bouchalkách bude dle 
předpokladu dokončeno v polovině 
března 2019. Dle klimatických pod-
mínek se nyní pracuje na fasádě a 
interiérech budovy.  -lko-

Co se děje na městských stavbách


