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Letní cvičení
na Farčatech

Žďáráci, kteří se chtějí protáhnout a 
přitom si užít legraci, se schází třikrát 
týdne při Letním cvičení na Farčatech. 
To poběží až do konce prázdnin. 

„Je to skvělá akce na odreagování. Pořá-
dá ji město v rámci projektu Aktivně pro 
Žďár. Přijďte, cvičení je zdarma,“ vzka-
zuje místostarosta Ludmila Řezníčko-
vá.

Parta nadšenců napříč generacemi 
se schází ke cvičení na čerstvém vzdu-
chu vždy od 18 hodin. Během aktiv-
ní hodiny cvičí vedle sebe i senioři a 
maminky, které do stínu stromu posta-
ví kočárky, a nikdy nechybí skupina 
aktivních dětí.

V úterý se tančí s Jarmilou Džami-
lou Kašparovou, která učí zájemce tan-
cům z různých částí světa. Do konce 
srpna je ještě na pořadu country tanec 
(4. 8.), španělský a cikánský tanec 
(11. 8.), muzikálový tanec (18. 8.) a 
taneční moderní mix (25. 8.)

Kdo chce upevnit svoji fyzičku, nevy-
nechá středeční cvičení se Zuzkou Fej-
tovou. Stejná cvičitelka učí v nedělním 
podvečeru zájemce jak správně běhat.
 -lko- ÚTERNÍ tanec s Džamilou je parádním odreagováním od starostí všedního dne.  Foto: Lenka Kopčáková

Od srpna jezdíme po zmodernizo-
vané první části ulice Nádražní, v úse-
ku od kruhové křižovatky u Ivana po 
křižovatku u České pošty.

Dle původního plánu měla rekon-
strukce skončit před prázdninami, 
ale kvůli omezení pracovníků v době 
nařízených karantén a pro dodateč-
né rekonstrukce inženýrských sítí se 
stavba protáhla i na celý červenec. 

Byť nyní vozovka v ulici díky 
postranním parkovacím pruhům 
působí opticky užší, zástupci měs-
ta ujišťují, že provoz je oboustran-
ný a ulice Nádražní splňuje všechny 
dopravní normy. Navíc je přizpůsobe-

na i pohybu hendikepovaných. Právě 
díky pocitu užší vozovky by se provoz 
v ulici mohl nyní zklidnit. 

Místostarosta Josef Klement (KDU-
ČSL) si pochvaluje rozhodnutí rad-
nice, že na doporučení architekta 
Zdeňka Lišky přistoupila k architek-
tonické soutěži celé Nádražní třídy až 
po náměstí.

“Občané mohou zhodnotit, že kvalita 
předláždění v kameni a celý koncept je 
pěkným řešením. Budu se těšit na pokra-
čování rekonstrukce na pěší zóně,“ říká 
Josef Klement.

S tím se ztotožňuje i starosta Mar-
tin Mrkos (Žďár-ŽM). Podle něho je 

příklad Nádražní ulice dobrým důvo-
dem, proč v kultivaci veřejného pro-
storu postupovat architektonickými 
soutěžemi. 

„Veřejný prostor určuje kvalitu života 
ve městě. Měl by být bezpečný, zdravý 
a krásný,“ míní starosta a na mysli má 
kromě veřejných budov i chodníky, 
veřejnou zeleň, tržiště, parky, městský 
mobiliář, pítka, fontány, stojany na 
kola, či výtvarné artefakty.

„Veřejný prostor je multioborovým 
řešením, ve kterém se musí promítnout 
profese nejen architekta a dopravního 
inženýra, ale i specialistů na krajinu a 
zeleň, urbanismus umění a estetiku,“ 
říká Mrkos..

Architektonické soutěže mají podle 
něho nezastupitelný význam a přináší 
mnohem lepší výsledky řešení, a tím 
kvality života v daných lokalitách.

Odhalí Kameny zmizelých
Jak zástupci radnice informují, ke 

konci letošních Slavností jeřabin 
bude 20. září před domem na nároží 
Nádražní a Sadové ulice odhaleno 
osmnáct Kamenů zmizelých. Žulo-
vé kostky se jmény budou vzpomín-
kou na členy židovských rodin, které 
v tomto domě žily a zahynuly v kon-
centračních táborech. Aktu budou 
přítomni zástupci Federace židov-
ských obcí v ČR.  -lko-

Opravená ulice Nádražní už je v provozu


