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Nejméně čtyři stovky nových stromů postup-
ně vysadí arboristé převážně v centru města a 
jeho blízkém okolí. Práce na výsadbě, kácení a 
ošetřování stromů začnou letos v listopadu.

„Už se na nové stromy moc těším, vysaze-
ny budou listnáče, hlavně javory, lípy, jilmy a 
duby s obvodem kmínku 16 –18 cm,“ informu-
je místostarostka Ludmila Řezníčková. 

Nové stromy doplní a z části obnoví aleje a 
stromořadí ve 12 ulicích Žďáru nad Sázavou. 

Výsadba navazuje na předchozí obnovu z 
roku 2018, kdy bylo ve městě ošetřeno a vysa-
zeno několik set nových stromů.  Celkové 
předpokládané náklady na výsadbu činí 5,5 
milionu korun, z toho 2,8 milionu pokryje 
dotace.

„Stromy pomohou chránit náš životní pro-
stor před vysokou prašností a přímým slunečním 
zářením, zpříjemní nám pobyt na ulicích. Je to 
dobrá zpráva pro nás i naše potomky,“ říká mís-
tostarostka a vzkazuje díky všem, kteří se na 
přípravě a úspěšném podání žádosti o dotaci 
podíleli,“ komentuje místostarostka Ludmila 
Řezníčková.

Arboristé začnou v listopadu ošetřením 71 
stromů a 384 stromů bude vysazeno na nových 
místech. Na jaře příštího roku proběhne káce-
ní 115 stromů a na podzim 2021 budou poká-
cené stromy nahrazeny novými. -lko-

VŠIMLI jste si nových stromů? Ulice Nádražní 
začíná nabírat budoucí podobu. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Žďárské stromy budou postupně 
procházet velkou obnovou

Od začátku května instaluje odborná firma na pěti 
žďárských křižovatkách nové semafory. Jsou součástí 
zaváděné dopravní telematiky. 

Moderní semafory vytvoří na průtahu městem 
ucelený inteligentní dopravní systém, který dokáže 
upřednostnit městskou hromadnou dopravu.  
Dopravní telematika totiž umožňuje bezdrátovou 
komunikaci křižovatek s autobusy MHD a plynulejší 
a rychlejší průjezd autobusů městem. 

Nová technologie také usnadní údržbu a případné 
úpravy v časování semaforů. Díky vzdálenému pří-
stupu je možné spravovat různá nastavení nebo zís-
kávat údaje o průjezdech MHD. Nově tedy budou 
autobusy MHD projíždět plynuleji přes všechny klí-
čové křižovatky.

„Chceme lidi nalákat do MHD. Je to mnohem šetr-
nější způsob cestování. Věřím, že když budou auto-
busy jezdit kratší dobu a přesně na čas, přiláká to 

spoustu lidí, kteří by MHD jinak nejeli. Je to také 
dobrý způsob jak ulehčit dopravě ve městě,“ uvádí 
místostarostka Ludmila Řezníčková. 

Při plánování změn se také podařilo zapracovat při-
pomínky občanů, které se ukázaly jako velmi užiteč-
né. „Díky nim např. přibudou na třech křižovatkách sig-
nalizační zařízení informující řidiče, že na přechodu pro 
chodce je zelená,“ říká místostarostka. 

Dalším zapracovaným námětem od občanů jsou 
kamery sledující prostor křižovatky. Dokáží poznat, 
že v křižovatce stojí odbočující vozidlo a dají signál 
semaforům, aby nespínaly zelenou pro další auta.

„Předpokládaná cena projektu je 14 milionů korun, z 
toho až 9,5 miliónu pokryje dotace. Práce začaly 4. květ-
na a skončí v červenci, kdy spustí dvouměsíční zkušební 
provoz,“ dodává místostarostka. Práce na semaforech 
a zásahy do komunikací jsou prováděny za provozu, 
bez přerušení dopravy.

Inteligentní dopravní služby se složitým a vzájem-
ně spolupracujícím telematickým systémem jsou 
boomem posledních let a nepostradatelnou sou-
částí zejména v řízení dopravy metropolí. Postupně 
moderní technologie přebírají i další česká města. 

Dokáží vyhodnocovat charakteristiky doprav-
ního proudu včetně meteorologických informací. 
Důležité jsou i výstupy z kamer na vjezdech do měs-
ta, které spočítají, kolik vozidel městem projíždělo a 
kam auta směřovala. 

Chytré křižovatky jsou vybaveny kamerami a spe-
ciálními čidly, které reagují na momentální provoz. 
Dokáží detekovat kolonu vozidel nebo zablokova-
ná stojící auta v křižovatce. Inteligentní řídící sys-
tém situaci rychle vyhodnocuje a umožňuje během 
dne intervaly v křižovatce dynamicky měnit, čímž 
výrazně mírní kolony. Dokáže ale také „udělat cestu“ 
zvláštním vozidlům. 

Nové semafory řídí křižovatky chytřeji 

Do zastupitelstva města se 18. června 
zhruba po půl roce vrací letitá kauza spo-
ru bývalé učitelky Hany Humpolíkové a 
Základní školy Švermova 4.

Zastupitelé by dle doporučení radních 
měli zadat svému Kontrolnímu výboru, aby 
prověřil, zda jsou naplněny všechny předpo-
klady vzniku škody kvůli úhradě výdajů pra-
covně-právního sporu. Okresní soud letos 
18. února rozhodl ve prospěch žalobkyně, 
která vysoudí na škole sumu v řádu miliónů.

ZŠ Švermova 4 má učitelce vyplatit úhra-
du mzdy za dobu devíti let a téměř tří měsí-
ců. Úroky z prodlení jsou již mnohem vyšší 
než samotná dlužná částka.

Jak již dříve pro ŽN uvedl ředitel ško-
ly Jaroslav Ptáček (zastupitel za ODS), po 

celou dobu se škola řídila rozhodnutími 
obecních soudů. Spor za devět let prošel 
všemi soudními instancemi. Zatímco obec-
né soudy potvrdily správnost postupu školy, 
tedy, že škola pokládala pracovní poměr za 
ukončený, a tak nevyplácela mzdu, Ústavní 
soud v roce 2016 vrátil věc k novému pro-
jednání soudu okresnímu. A ten rozhodl 
jinak. 

Ředitel školy zodpovídá zřizovateli, tedy 
městu, za hospodaření organizace dle schvá-
leného rozpočtu a v souladu se zákonem. 
Škole bude poskytnuta návratná finanč-
ní výpomoc k úhradě výdajů vzniklých v 
důsledku soudního sporu. Bude mít však 
značné dopady nejen na hospodaření školy, 
ale i na rozpočet města. 

Kontrolní výbor prověří okolnosti sporu
Martina Mrkose, starostu města

� Jak si město poradí se vzniklou škodou? Dle některých 
informací se blíží ke čtyřem miliónům.

Jedna otázka pro

Rada města na svém zasedání 
v pondělí 18. 5. schválila usnese-
ní, kterým doporučuje zastupi-
telstvu města pověřit Kontrolní 
výbor jako svůj iniciativní a kont-
rolní orgán, aby prověřil, zda jsou 
naplněny všechny předpoklady 
vzniku škody v souvislosti s roz-
hodnutím soudu a úhradou výda-
jů z pracovně právního sporu. 

Jde zejména o posouzení: zda 
došlo k porušení pracovních 
povinností při plnění pracov-
ních úkolů nebo v přímé souvis-
losti s nimi; zda došlo ke vzniku 
škody a v jaké výši; zda je pří-
činná souvislost mezi vznikem 
škody a porušením pracovních 
povinností; zda došlo k zavinění 
zaměstnance. -lko-

Husova kaple, Kopečná 13
� Pravidelné nedělní bohosluž-

by se konají v Husově kapli CČSH 
od 8.30 hodin.

� St 10. 6. 16.00 Praktické způ-
soby procvičování paměti – bese-
da s Alenou Naimanovou zaměřená 
nejen na seniory. Vstupné dobrovol-
né.

� St 24. 6. 16.00 SOS dětské ves-
ničky v doprovázení pěstounů – 
přednáška Lenky Gláserové z Brna. 
Seznámení s institutem pěstounské 
péče; Jak SOS dětské vesničky pod-
porují pěstounské rodiny; Nabízené 
služby a podpora pěstounům; Speci-
fika výchovy dětí v pěstounské péči a 
poruchy attachmentu (citové vazby). 

Vstupné dobrovolné, zve rada star-
ších CČSH. (Redakčně upraveno)

� VÝSTAVY
Čechův dům: Yvona Bartoňková 

- obrazy
Galerie u Sychry: (Ne)všední krá-

sy Vysočiny - fotografie Jiřího Hud-
ce

Odd. pro dospělé čtenáře: Sobotní 
Vykresli se z toho – výtvarné práce 
účastníků kurzu olejomalby na téma 
Zvířecí patron (pod vedením lektor-
ky Lenky Šoulákové) 

Odd. pro děti a mládež (do 14. 8.): 
Spolkla mě knihovna - komiksy z 
knihy Kláry Smolíkové a ilustracemi 
Vojty Šedy. 

Knihovna M. J. Sychry        

Církev čsl. husitská 


