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(Dokončení ze str. 1)
Příprava a ozdobení májky mělo 

vždy v lidové tradici přesná pravidla.  
Májku ozdobenou věncem z chvojí a 
fábory pak mladí muži bedlivě hlída-
li, aby jim ji vetřelci ze sousední ves-
nice nepodťali.  Mládenci  také stavě-
li menší májku před vraty své milé.

Více  ŽN zjišťovaly v okolí. „V úte-
rý 30. dubna pořádáme zábavný večer 
spojený s pálením čarodějnice a sta-
věním májky,“ informuje  předseda 
Osadního výboru v Mělkovicích  Jan 
Zástěra.  

Tradici potvrzuje i předsedkyně 
Osadního výboru (OV)  Veselíčko 
Jana Blažíčková. Stavění máje u nich 
probíhá  vždy 1. května, v režii  míst-
ních hasičů a za přispění OV. Dřívěj-
ší tradice se na Veselíčku obnovila v 
roce 2012.

„S touto akcí je spojeno setkání obča-
nů. Začíná v odpoledních hodinách 
chystáním máje – odstraňováním kůry 
ze stromu, vytvořením věnce ze smrko-
vých větviček, zdobením věnce pomo-
cí mašlí,“ popisuje. Strom na májku 
většinou věnuje občan Veselíčka ze 
svého lesa. Kácení stromu probíhá 
již v předstihu při chystání vatry na 
čarodějnice.

„Májka se vztyčuje ručně pomocí tyčí, 
a  jištěna je traktorem, nebo bagrem. 
Na vrcholku je osazena vlajka ČR,“ 
uvádí předsedkyně. Během odpo-
ledne bývají pořádány soutěže pro 
děti, po úspěšném vztyčení následu-
je sousedské posezení na hřišti, kde 
májka stojí. Májka je dobře zajiště-
na proti pádu,  aby zdobila Veselíčko 
celý měsíc květen. O víkendu po 31. 
5. bývá májka  skácena , což je opět 
spojeno se setkáním místních.   

Na tradiční akci minulých let se 
můžeme podívat na webech obou 
místních částí.  Kdysi stavívali máj-
ku i v Radoníně, ale jak říká předse-
da OV Lubomír Mokrý, už kolik let 
se tradice nekoná. 

Dotaz ŽN putoval i do Horáckého 
muzea v Novém městě na Moravě.  
Jak říká etnografka Alice Hradilo-
vá, u nich ve městě se máje nestaví.  
„Tradice májek je ale živá v okolních 
vesnicích. Třeba v Kadově a na Fry-
šavě se staví vysoká máj před Svato-
jakubskou nocí. Hoši,  kteří ji postavi-
li, u ní celou noc hlídkují, aby jim jí ze 
sousední vesnice nezbořili. Sami někdy 
podniknou pokus o zboření májky sou-
sedům,“ popisuje.

Velikonoce, Filipojakubská...

Výstavu trofejí ulovené zvěře v 
okrese Žďár nad Sázavou za rok 
2018 jsme si mohli prohlédnout 
během předposledního březnové-
ho víkendu ve velkém sále Hasičské 
pojišťovny. Pořádal ji Okresní mys-
livecký spolek. 

Ulověná zvěř je z téměř 130 zdej-
ších honiteb a k vidění bylo kolem 
1.400 trofejí, mnohé s oceněním 
CIC.  Zejména děti nejvíce upouta-
ly  vycpaniny jelena, daňků a muflo-
nů. 

Výstavu provázely i zajímavosti  
o  kondici zvěře a ukázky nemocí 
černé zvěře.  Odborná porota kon-
statovala, že na Žďársku je chována  
velmi kvalitní zvěř.

Počátek historie hodnocení lovec-
kých trofejí sahá do konce 19. stole-
tí, kdy vznikaly první lovecké kluby 
a spolky, vycházely i první mysli-
vecké časopisy. Tehdy bylo cílem 
vypracovat jednotné hodnotitelské 
metody a zrodila se Mezinárodní 
myslivecká rada – CIC.  -lko-

TROFEJE ulovené zvěře nedávno přilákaly laickou veřejnost na tradiční mysli-
veckou výstavu ve Žďáře. Na snímku třiapůlletý Mareček.
  Foto: Lenka Kopčáková 

Myslivecké trofeje zaujaly
Ve spojitosti s horkými a suchý-

mi léty posledních let si v Česku 
stále častěji začínáme uvědomovat 
problém tzv. městských tepelných 
ostrovů.
� Lenka Kopčáková

Byť je Žďár nad Sázavou zasa-
zen do přírody severu Vysočiny, 
problém se týká i jeho. Navíc kvů-
li kůrovcové kalamitě řídnou nebo 
mizí lesy v okolí, které dosud vytvá-
řely přívětivější klima.

Na nás je nyní ovlivnit budouc-
nost životního prostředí města. Za 
poslední desetiletí se velmi rozšířily 
vybetonované, dlážděné či asfaltové 
plochy centra, okolí firem, parko-
višť a komunikací... Jen si vzpomeň-
me, co při průtržích dokáže voda ze 
střech a ploch, která se nemá kam 
vsáknout.

Hlavní příčinou městských tepel-
ných ostrovů je překrytí původní 
plochy vegetace pozemními komu-

nikacemi a budovami. A čím tmav-
ší povrchy, tím více absorbují dopa-
dající světelné a tepelné záření.

Za horkých dnů takové povrchy 
své okolí oteplí o 5 až 10°C. Kvůli 
postupnému uvolňování sálají plo-
chy teplo hlavně po západu slunce 
a v průběhu noci. Ale to každý z nás 
poznal sám.  Horké léto ve městě 
se stále hůře snáší. Na nás lidi mají 
městské tepelné ostrovy negativní 
vliv, zejména senioři a děti trpí pře-
hřátím a dehydratací.

Trendem posledních let je účinek 
tepelných ostrovů zmírňovat tzv. 
zelenou zástavbou. Tedy pásy, hrad-
bami či skupinami vysokých stro-
mů a keřů. Ty vytvářejí příjemný 
stín a prostředí k relaxaci. Evropská 
města, která začala v tomto smyslu 
činit již před lety, mohou potvrdit, 
že vzrostlá zelená zástavba dokáže 
teplotu v ulicích snížit až o 4°C. 
Více k tématu v anketě zastupitelů 
na str. 14.

Kde chybí zeleň, hřejí betony

Loni se na Žďársku vytěžilo 7.500 
m3 dřeva, což je trojnásobek oproti 
normálu. 

Žďár vlastní asi 280 ha lesa zvlášt-
ního určení, tedy k rekreačním úče-
lům. Porost je tvořen z 80 % smr-
ky, a právě ty jsou v kůrovcovém 
ohrožení.  Na Vysočině totiž i nadá-
le hrozba trvá a očekává se výlet 
další generace lýkožrouta smrkové-
ho. 

Jak informuje místostarostka Lud-
mila Řezníčková, zodpovědná za 
oblast životního prostředí měs-
ta, v roce 2018 bylo kvůli kalami-
tě vytěženo na Žďársku 6000 m3 
kůrovcového smrkového dřeva. Je 

to obrovské číslo, běžně se těží do 
2000 m3.

..
„Loňská nahodilá těžba činila asi 

1500 m3. A to neprobíhala běžná 
těžba. V roce 2019 budeme provádět 
jen těžbu nahodilou,“ říká a na mys-
li má odstraňování škod po lednové 
vrcholkové kalamitě a polomech v 
lesích Žďárska. 

Město má dle Řezníčkové výhod-
nou smlouvu s odběratelem dřeva, 
který za kalamitní dřevo platí část-
ku jen o málo sníženou oproti nor-
málu. Hospodaření je tedy relativ-
ně v zisku, ale Žďár musí vynaložit 
prostředky na nebývalý nákup saze-
nic.

Kvůli zranitelnosti smrků jsou v 
náhradní výsadbě až ze 40 % saze-
nice listnatých stromů. K monokul-
tuře se již Žďár nehodlá vracet. 

„V našich lesích vzniklo asi 11 hek-
tarů holin. Sazenicemi stromků jsme 
se předzásobili, protože náš lesní 
správce dobře předvídal, že sazenice 
nebudou,“ uvádí místostarostka.

Žďár má tedy  připraveno 3600 ks 
sazenic, většinou dubu, buku a javo-
ru klenu. 

Výsadbu běžně provádí firma 
najatá na lesní těžbu, ale v této 
mimořádné situaci radnice zvažu-
je i variantu, že se obrátí o pomoc  
na školy. „Pořádáme pravidelně akci 

S lesníkem do lesa, takže naše žďár-
ské děti vědí, co znamená les a jak se 
o něj pečuje,“ doufá ve vstřícné gesto 
místostarostka. 

Na Žďársku je situace velmi vážná, 
kůrovcová kalamita postihla hlav-
ně Nížkovsko a Bohdalovsko. Zima 
byla naštěstí příznivá a současně 
jsou vláhou nasycené svrchní vrst-
vy půdy.  A to je dobře, při dostat-
ku vláhy jsou stromy samy schopné 
částečně  kůrovci odolávat. Brouka 
prostě zalijí pryskyřicí. 

O vývoji situace v lesích rozhod-
nou další měsíce a Žďár chce být  
připraven a lesní porost dále nahra-
zovat. -lko- 

Holiny v lesích Žďárska osázejí listnáči


