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Květnaté loučky překvapily i zklamaly
tě se můžeme těšit na další květy ve
vrcholu léta.
Jak ale také zaznívá, trávníky v sídlištích nelze paušalizovat. K typu
zeleně je třeba přistupovat jednotlivě. Jedno je ale jisté - městské trávníky se stanou odolnější suchu, pokud
budou druhově pestré. Je tedy vhodné je dosít vybranými bylinnými
druhy. To ocení i stále ohroženější
hmyz.

Město Žďár nad Sázavou má za
sebou druhé léto s tzv. květnatými loučkami. Projekt na zadržení
vláhy a obohacení porostů má být
pomocí v současné etapě klimatických změn. U veřejnosti má ale
rozličné odezvy.

� Lenka Kopčáková
Květnaté loučky ve Žďáře jsou již
v tuto dobu většinou posečené, ale
ještě v půli srpna nepůsobily zrovna
vábně. Lidé doufají, že odměnou za
přetrpení stavu jim bude větší rozmanitost druhů v příštím létě, neboť
k vysemenění měly luční květiny
letos opravdu dostatek času. Obdivuhodnou výjimkou je louka v okolí kostela na Zelené hoře. Tam jsme
opravdu našli kvítky, nad nimiž srdce zaplesá.
Bohužel s lučním kvítím v neposečeném pažitu prorazily i bodláky a
další vytrvalý plevel, který se lidem
v sídlištích ani trochu nelíbí. Též
vysemenil. Vybraných květnatých
louček a trávníků bylo letos po městě kolem šestadvaceti. Začátkem léta
slibně vykvetly kopretiny, jetel, zvonky i jiné rozličné kvítky, pak se však
začaly v chumlech vrstvit tvrdé traviny podpírané mnohde kopřivami
– až na vrcholech chumlů vykvetly
ty nejodolnější rostliny, třeba čekanka. Koncem léta tak některé trávníky
v sídlištích měly vizáž hodně odlehlých koutů přírody...
Krátce

� Nový tiskový mluvčí. Radnici od září prezentuje nový tiskový mluvčí. Za odcházejícího Jakuba
Axmana nastoupil Matěj Papáček,
doposud redaktor regionálního rozhlasu.
� Šetřeme vodou. Pro nepříznivou hydrologickou situaci podzemních vod vyzývá vodoprávní úřad k
šetření a omezení odběrů vody na
mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků či napouštění bazénů.
� Kůrovcová kalamita. Povinností vlastníků lesů je znovu prověřit stav lesů a odstranit či asanovat
napadené stromy. Rychlost zásahu
je zásadní, hrozí další výlet dospělců
lýkožrouta.
� Naděje závislým. Od září v
adiktologické ambulanci pod kinem
začínají dvě terapeutické skupiny pro
osoby závislé na alkoholu, automatech, lécích, nelegálních návykových
látkách nebo i na sázení - a bohužel i
na sociálních sítích. Účast je bezplatná, terapie potrvá 10 měsíců s intervalem 90 minut 1x týdně, každé úterý v podvečer. Zájemcům se dostane
podpory a naděje ve zdánlivě neřešitelných situacích.
-lko-

Co to roste v nádobách?

VYROSTLO v nádobách na žďárském náměstí opravdu slibované luční kvítí? Ale
copak to tu máme...
Foto: Lenka Kopčáková
Staří praktici namítají, že loučky měly být dávno posečeny, byť je
prvotním účelem získat semena a
zadržet vláhu.
Dřívější hospodáři se nebáli louky
seknout nejméně dvakrát za sezónu
- a jak kvetly. Květnaté louky, dříve
typické pro venkovské oblasti, vznikaly právě díky lidskému úsilí, jinak
by zarostly buřinou. Hospodáři prioritně sledovali zisk v podobě výživného sena pro dobytek - a vedlejším
produktem jejich konání byl právě
kvalitní a druhově bohatý pažit.
První senosečí (nejpozději do
poloviny června) totiž kromě
odkvetlých květů odstranili i traviny,

jejichž stébla tak nestačila ztvrdnout
a vykvést. Příležitost poté dostaly
jinak utiskované dvouděložné rostliny. Rozkvetly ve druhé vlně. To
byla ona pověstná otava. Hospodáři
dokonce tímto senem raději krmili.
Druhá senoseč se odbývala dle počasí asi 50 dnů po té první.
A co odborníci na běžnou sídlištní zeleň? Tvrdí, že správné je séci
více na jaře a méně v průběhu léta,
zvláště, pokud je suché. Jak se dozvíme z mnoha jejich diskusí na webu, nejzazším termínem pro druhou seč je přelom června a července.
Tak se zamezí vykvetení trav, které
přináší problém alergikům, a ješ-

V jednom jarním rozhovoru ŽN se
zástupci radnice jsme přinesli informaci, že betonové nádoby na náměstí oživí luční květy. Byli jsme zvědavi na tu
zvláštnost... Ale snad nějakým nedopatřením si v nádobách rostly – nerostly spíš zástupci říše krmných plodin
jako svazenka a řepka, občas luskovina
či zakrnělá slunečnice... Vlastně ještě
něco, trochu jiná kytka...
Považme - na tento žďárský zázrak i
na naše kvetoucí loučky se v létě jezdili s úsměvem dívat lidé z okolních
měst.
Možná bychom mohli příště
vyzkoušet po vzoru Jihlavy či Přerova nenáročnou směs letniček. Na
nich je i ve vrcholném létě stále co
obdivovat.
Ovšem trvalkám v centru Žďáru
a kolem DK nelze nic vytknout. Ty
se od poslední rekonstrukce náměstí pěkně rozrostly a opravdu zdobí.
Díky za ně.
(Anketa zastupitelů
k tématu na str. 10)

Pro bezpečnou cestu školáků
Se školním rokem se na exponovaných přechodech opět objeví bezpečnostní asistenti. Ráno mezi 7. a 8.
hodinou budou dohlížet na přecházení školáků.
„Byl bych rád, aby se počet bezpečnostních asistentů zvýšil, ale je limitován
financemi a dostupností takové pracovní síly,“ uvádí starosta města Martin
Mrkos.
Problém určitých lokalit je v tom, že
jejich urbanisticky dopravní řešení již
neodpovídá dnešku, kdy všichni jezdí
autem a vozí děti do škol.
„Na přechodech v době školního vyučování nestojí jen bezpečnostní asistenti,
ale i městští strážníci a státní policisté.
Když jdou děti do školy, máme obsazené přechody na všech exponovaných
místech,“ dodává místostarostka Ludmila Řezníčková.
Radní si nechali vypracovat posudek dopravní bezpečnosti u čtyř
základních škol. Situaci hodnotili
policisté, dopravní inspektorát, strážníci i odbor dopravy.
Aby se zvýšila bezpečnost chodců, zvláště školáků, je většinou nutná

Začíná oprava Nádražní

(Dokončení ze str. 1)
Jak informuje starosta Martin Mrkos, zrevitalizovaná ulice Nádražní bude
výrazněji osázena zelení, byť šířkové poměry vozovky a chodníků zůstanou
podobné. „Snažíme se přizpůsobovat klimatickým změnám. Stromy v ulicích
budou pro budoucnost zásadní, co se týče ochlazování tzv. tepelných ostrovů,“
uvádí starosta Mrkos.
První etapa opravy Nádražní ulice má být hotová příští rok v červenci, a
hned naváže rekonstrukce pěší zóny.
-lko-

regulace dopravy a parkování před
školami.
Jak informuje starosta Mrkos, nejlépe vyšla ZŠ Palachova, kde je situace
bezproblémová. „Doprava mezi 7. – 8.
hodinou ranní je tu poměrně klidná, děti
se dostanou do škol bezpečně,“ říká.
Nejkomplikovanější situace je dle
starosty u ZŠ Švermova, kde se kříží
dvě silnice a řidiči složitě vyjíždí z
parkoviště pod Vesnou. Bezpečnost
u „čtyřky“ bude řešena v rámci některého projektu na revitalizaci souvisejících lokalit, přitom nemá dojít
k výraznějšímu omezení dopravy či
dostupnosti školy a atria obchodních
domů.

„Ulici Komenského, kde se nacházejí dvě základní školy, by dle doporučení
Policie ČR mělo pomoci zjednosměrnění,“ uvádí Mrkos. Protože změna musí
projít zákonnými procesy, na realizaci dojde až koncem letošního roku.
„Lokalita je komplikovanější, a tak jde
v první fázi o opatření na zlepšení rozhledových podmínek. Děti budou vidět
na auta a řidiči na děti,“ vítá starosta.
Po čase odborníci situaci opět
vyhodnotí a další nápravou mohou
být retardéry a příčné prahy, popř.
úprava dopravního režimu v přilehlých uličkách kolem škol a sportovní
haly.
-lko-

