
STRANA 2 Aktuality ŽN - ČERVEN 2019

Žďár letos rozšiřuje počet 
květnatých trávníků ze tří 
na 25 ploch, rovnoměrně po 
celém městě.  Kvetoucí úse-
ky vyniknou vedle poseče-
ných trávníků.
� Lenka Kopčáková

Loučky jsou vytipované tak, aby 
vynikly a přitom občany neobtěžo-
valy. Alergici se prý lučních květů 
nemusejí obávat, větší hrozbou je 
pro ně pyl jehličnatých stromů.

Loni ve Žďáře vykvetly první tři 
květnaté loučky, a to v parku U Iva-
na, před CHKO a u Dolního hřbi-
tova. 

„Přirozené louky dokáží zadržet 
vodu a ochlazovat prostředí města,“ 
říká starosta Martin Mrkos. Krom 
toho tu lze spatřit hmyzí společen-
stva, třeba včely a  motýly. Trend 
květnatých louček se kvůli klima-
tickým změnám začal šířit zejména 
západní Evropou. Za suchého a hor-
kého léta totiž mnohem lépe pro-
sperují květnaté loučky než žlout-
noucí trávníky střižené nakrátko. Ve 
Žďáře proto bude letos i běžný tráv-
ní porost udržován na výšku od 4 do 
6 cm. Tím nebude tak vysychat.

„Díky květnatým loučkám nám zde 
vznikne mozaika ostrovů pro život,“ 
plánuje místostarostka Ludmila 
Řezníčková, která má zeleň města 

ve své dikci. První seč ve městě pro-
běhla kolem pouti, a to i na oněch 
květnatých loučkách. Nadále bude 
tráva volně růst, aby květiny vykvet-
ly, semena dozrála a vysemenila se.

Už dnes lze výjimečně ve městě 
spatřit v trávě luční zvonky, smol-
ničky či dokonce hvozdík kropena-
tý (lidově slzičky). V nově zaklá-

KVĚTNATÉ louky se stávají novou součástí zeleně města. Vedle sečených úseků 
přináší zajímavé efekty. Záběr nedaleko kina.
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Žďár vsadil na trávníky s lučním kvítím

Tubus povede pod silnicí
Stavba tubusu pod silničním hlav-

ním tahem na Pardubice je důvodem 
současného dopravního omezení na 
výjezdu ze Žďáru.

Propojení Stržanova páteřní cyklos-
tezkou a tubusem pod rušnou silnicí je 
první z pěti naplánovaných akcí v pro-
jektu města na Rozvoj cyklodopravy. 
Od konce léta se již cyklisté mířící od 
Pilské nádrže dostanou tímto směrem 
bezpečně. 

Svedení silniční dopravy do jednoho 
pruhu v asi stometrovém úseku a říze-
ní semafory potrvá nejdéle do 31. srp-
na.

Jak vysvětluje starosta Martin Mrkos, 
bezpečné spojení cyklostezky s místní 
částí Stržanov je jedním z navazujících 
pěti objektů pro cyklodopravu ve Žďá-
ře n. S. 

Žďárské dopravní komplikace 
Úplné uzavírky

� Po celý den 8. 6. platí ve Žďá-
ře úplná uzavírka místních komuni-
kací na nám. Republiky včetně pří-
jezdové komunikace od silnice I/37 
k Morovému sloupu, úplná uzavírka 
Doležalova náměstí, ulice Nádraž-
ní, pěší zóny, centrální parkoviště a 
parku Farská humna. Koná se oslava 
Dne Žďáru.

� Do 12. 6. úplná uzavírka ulice 
Brodská č. or. 51 – 55. Důvodem je 
pohyb jeřábu při rekonstrukci lodžií.

� Do 31. 7. úplná uzavírka m. k. 
ul. Komenského. Probíhají práce na 
ing. sítích. 

� Do 31. 7. úplná uzavírka m. k. 
ul. Dr. Drože

� Do 31. 7.  úplná uzavírka m. 
k. ul. Komenského mezi bytovým 
domem č. p. 3 a vjezdem ke 3. ZŠ.

� Do 30. 7. úplná uzavírka komu-
nikací ul. Tyršova; ul. Libušínská; 
centrální parkoviště ul. Neumanno-

va a ul. Nová.
Objížďky po přilehlých místních 

komunikacích bez značení s využi-
tím místní znalosti.

� Do 31. 7. platí úplná uzavírka 
silnice I/19 Sázava - Hamry n. S.. 
Objížďka obousměrně ze Sázavy do 
Přibyslavi, Vepřovou, Račín, Polnič-
ku do Ždáru.

� Do 30. 9. platí úplná uzavírka 
silnice I/19 od začátku obce Sázava 
ve směru od Přibyslavi po začátek 
města Žďár nad Sázavou kvůli probí-
hající rekonstrukci. Objízdné trasy: 
Žďár – Polnička – Račín – Vepřová 
– Malá Losenice nebo Žďár – Nové 
Veselí – Matějov – Rosička - Česká 
Mez.

Dopravní omezení
� Do 30. 6. platí kyvadlový pro-

voz jedním jízdním směrem na sil-
nici I/19, Ronov nad Sázavou - Při-
byslav (okres HB.) Probíhá oprava 
vozovky, uzavřeno pro tranzit. -lko-

daných květnatých loukách se ale 
většinou jako první objeví kopreti-
na.  

„Trávníky ve Žďáře máme zatím 

druhově chudé. Letos proto monito-
rujeme jejich skladbu a na podzim 
či na jaře těm nadějným trávníkům 
pomůžeme. K větší rozličnosti druhů 
zde dosejeme luční květiny,“ říká Řez-
níčková. 

Některé trávníky ale zůstanou při-
rozené. Třeba pod městským úřa-
dem, kde se vyskytují výjimečná 
společenstva mechorostů. 

Podle informace starosty budou 
květnaté trávníky označeny cedul-
kami, popř. i výčtem rostlin, aby se 
školní děti mohly poučit. 

Projekt koordinuje městská kra-
jinářka Lucie Radilová. Ta jej také 
nedávno představila občanům při 
veřejné besedě na dané téma. „Nese-
tkali jsme se s negativní reakcí. Lidé 
našim důvodům rozumí,“ říká mís-
tostarosta Josef Klement. 

Novým zhotovitelem zakázky 
sečení ve městě Žďáře je firma Josef 
Řádek. Navázala užší spolupráci s 
odborem komunálních služeb. Péče 
o květnaté louky má totiž svá speci-
fika.

Zajímavostí je, že luční kvítí by 
letos mělo „pokusně“ vykvést i 
v nádobách na náměstí, kde jsou ny-
ní torza různých bonsaí jehličnanů. 

„Propojení Žďáru n. S. s hlavními cyk-
listickými trasami Žďárských vrchů je 
velmi důležitým krokem pro bezpečnost 
i komfort našich občanů a turistů, kteří k 
nám přijíždějí,“ vysvětluje starosta. 

Všech pět projektů vyjde na víc jak 
31 mil. Kč, ale radnice získala 15milió-
novou dotaci z fondů Evropské unie. 

Další na řadě bude lávka přes řeku 
na Farských humnech, lávka u zimní-
ho stadionu spojující sportovní zónu 
s Klafarem, propojení cyklostezky z 
ul. Žižkova k ul. 1. Máje, kde navazu-
je cyklostezka k Hamrům.  Poslední 
z pětice bude piktogramové značení 
cyklostezek. Síť značek bude cyklisty 
navigovat v místech, kde není možné 
oddělit cyklodopravu od automobilo-
vé. -lko-

Lidé se obávají, co pro ně může zna-
menat chystaná vládní změna v soci-
ální sféře. Nečekané vládní škrty 
zaskočily české obce, neboť likvidují 
sociální pomoc seniorům, nemocným 
i dětem. 

Vláda letos přistoupila k nevídané-
mu snížení dotací na sociální práci v 
obcích až o 80 %. Novinka má začít 
platit již od 1. srpna letošního roku.

Podle některých zpráv má snad od 
příštího roku zcela skončit financová-
ní pomoci seniorům, rodinám s dět-
mi, lidem s vážným onemocněním a 
dalším ohroženým skupinám. Údajně 
už žádné příspěvky na inkontinenční 

pomůcky, chodítka, sedátka...
Co vládní škrty znamenají pro oblast 

sociálních služeb města Žďáru nad 
Sázavou - a co pro samotného obča-
na? 

To byly otázky ŽN na tajemnici 
Městského úřadu JUDr. Martinu Hos-
tomskou.

„V prvním případě se jedná o dota-
ci na sociální práce, která je městům na 
základě žádosti poskytována Minister-
stvem práce a sociálních věcí,“ vysvětlu-
je tajemnice a dodává, že město Žďár 
v roce 2018 požádalo o dotaci ve výši 
cca 2,2 mil. Kč a dotace byla vyplace-
na ve více než 48 % požadované část-

ky. 
Letos město Žďár žádalo o ně-

co málo vyšší dotaci, cca 2,4 mil. Kč. 
„Přidělena nám byla dotace pouze ve 
výši 20% požadované částky, což činí cca 
480 tis. Kč, a pouze 44 % výše přidělené 
dotace v roce 2018,“ konstatuje JUDr. 
Hostomská.

Podobně složitá situace je prý u 
všech obcí II. a III. typu. „Doufáme 
však, že se města a obce v republice spojí 
a vyvolají diskuzi s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a vládou, aby byly dota-
ce na sociální práce, které jsou výkonem 
přenesené působnosti, doplaceny alespoň 
na výši roku 2018,“ uvádí. 

Žďárská tajemnice věří, že finanč-
ní prostředky se ve státním rozpočtu 
podaří najít a že nedojde ke snížení 
počtu sociálních pracovníků.

O tom, že může dojít ke změnám v 
poskytování příspěvku na pořízení 
některých kompenzačních a inkonti-
nenčních pomůcek se dle Hostomské 
sice hovoří, ale není zatím nic kon-
krétního známo. 

„Pokud by však došlo k takto výraz-
nému omezení finančních prostředků, 
dotklo by se to samozřejmě významným 
způsobem některých skupin obyvatel v 
této oblasti sociální pomoci,“ připouští 
tajemnice Martina Hostomská. -lko-

Sociální práce měst je v ohrožení


