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Uzavírka na Přibyslavsku
V souvislosti s červencovým zahá-

jením rekonstrukce silnice I/19 
v úseku mezi obcemi Keřkov a Stří-
brné Hory na Přibyslavsku počí-
tejme s úplnou uzavírkou silnice v 
délce 2,2 km. Doprava je vedena po 
objízdných trasách. 

Jak pro ŽN uvádí Martin Buček z 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), 
zpět na silnici I/19 by se doprava 
měla vrátit v průběhu 20. září. Prá-
ce na rekonstrukci vozovky budou 
pokračovat až do konce letošního 
října v rámci posuvných pracovních 
míst.

Mluvčí ŘSD vysvětluje, že rekon-
strukce silnice I/19 mezi obcemi 

Simtany a Keřkov na Havlíčkobrod-
sku byla nutná kvůli havarijnímu sta-
vu povrchu. Celková délka opravo-
vaného úseku je 4,7 km a bude stát 
kolem 83 mil. Kč. Proběhne ve dvou 
etapách. Na opravených úsecích sil-
nice, v místech, kde k silnici bez-
prostředně přiléhají stromy, budou 
osazena ocelová svodidla pro vyšší 
bezpečnost. Na jaře 2021 se silničáři 
vrátí k opravě úseku Simtany - Stří-
brné Hory. 

Provizorium na dálnici
u Humpolce

v rámci postupu modernizace D1 
v úseku Koberovice (EXIT 81) – 

Humpolec (EXIT 90) byla koncem 
července zahájena modernizace 
levého jízdního pásu (směr Praha). 
Veškerá doprava je převedena na 
pravý jízdní pás (směr Brno), kde je 
vedena v provizorních jízdních pru-
zích v režimu 2+2.

Celostátní sčítání dopravy
Od 12. 7. běží celostátní sčítání 

dopravy 2020. Jak vysvětluje mluvčí 
ŘSD Martin Buček, výstupy slouží 
primárně Ministerstvu dopravy, 
ŘSD ČR a jednotlivým krajům jako 
podklad pro rozhodovací a plánova-
cí činnosti na svěřených komunika-
cích, řešení ochrany životního pro-
středí a pro zajištění celoevropských 

dopravních cílů. Využívány jsou také 
pro projektovou a posudkovou čin-
nost.

„Celostátní sčítání dopravy na dál-
niční a silniční síti je prováděno v 
pětiletých cyklech. Jarní část sběru 
musela být letos posunuta z důvo-
du epidemie covid-19, která nebývale 
ovlivnila dopravu,“ sdělil mj. Buček. 
Sčítání potrvá do konce října.

Nejblíže Žďáru probíhá sčítání 
v Keřkově na silnici I/19 z důvo-
du vytížené silnice a přípravy opra-
vy; pak na silnici I/34 v Humpolci 
u dálnice. To z důvodu vytíženého 
tahu jih-sever a zařazení do evropské 
mezinárodní silniční sítě. -lko-

Žďár začne na podzim s obnovou 
městských alejí, kde přibude ke 400 
stromů. 

Radnice získala skoro třímili-
ónovou dotaci poté, co úspěšně 
požádala o podporu na revitalizaci 
žďárských stromořadí z výzvy Ope-
račního programu životního pro-
středí MŽP. 

Projekt za 5,5 mil. Kč se rozjede 
s vegetačním klidem od 1. listopa-
du a začne kácením dřevin, co jsou 
ve špatném stavu. Zrealizován musí 
být do 31. 12. 2022. Jak vysvětluje 
místostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011) zodpovědná za měst-
skou zeleň, na kácení sice dojde, ale 
město bude aleje hlavně obnovovat. 
„Nově bude vysázeno 384 vzrostlých 
stromů a ošetřeno přes 70 dřevin,“ 
říká. 

Dotaci město získá jen na způso-

bilé výdaje, ty představují asi 4,8 
mil. Kč. Zbylých 0,63 mil. Kč jsou 
nezpůsobilé výdaje. 

Dotace tedy činí 2,9 mil. Kč a 
vlastní podíl města je 2 mil. Kč.

„Nyní chystáme výběrové řízení na 
realizátora akce a doufáme, že soutěží 
se podaří předpokládané náklady čás-
tečně ponížit,“ uvádí místostarostka.

Aby stromořadí mohla v uli-
cích být, město se nevyhne oněm 
nezpůsobilým výdajům na vytý-
čení sítí technické infrastruktury a 
zajištění jejich ochrany. „Jsem velmi 
ráda, že se toto povedlo, protože dnes 
se zeleň do ulic jen velmi těžko dostá-
vá. Vše je zasíťované. Jednání se síťaři 
byla dlouhá a složitá, ale nakonec se 
podařilo projednat maximum možné-
ho,“ uvádí Řezníčková. Některé uli-
ce sice musely být vyřazeny úplně, 
ale v jiných ulicích, kde dřív dřeviny 

nebyly možné, se partneři domluvi-
li. Město musí na své náklady insta-
lovat síťový control systém a v zele-
ných pásech podél silnic i chráničky 
kabelů. 

Projektem dojde k obnově i pro-
dloužení perspektivy jednotlivých 
druhů zeleně. 

Jako příklad uvádí Řezníčková uli-
ci Bezručovu, kde nyní rostou jasa-
ny. „Ty se kácet nebudou, ale mezi ně 
vysadíme lípy. Až vzrostou, uvidíme, 
jak se mezitím budou chovat staré 
stromy,“ říká. Dožití stromů v uli-
cích je totiž jen do padesáti let, byť 
stejné druhy přírodě rostou i staletí. 
„V ulicích jsou stromy vystaveny dale-
ko větší zátěži ze silničního provozu,“ 
konstatuje místostarostka.

Ulice k obnovám stromořadí měs-
to vybíralo dle zpracované projek-
tové dokumentace a doporučení 

dendrologa arch. Josefa Součka. 
Ten přímo v terénu provedl prů-
zkum spolu s městskou krajinářkou 
a správcem žďárské zeleně. Přednost 
dostaly ulice, které jsou současně 
zcela bez stromů nebo mají dřeviny 
ve velmi špatném stavu. Třeba ulice 
s javory stříhanými v minulosti na 
„palice“ Ve Žďáře přibudou místní 
listnáče jako lípy, javory či jasany. 
Určitě to nebudou stromy ovocné, 
náročné na údržbu.

 Nových dřevin se dočkají uli-
ce: ul. Drdlova (19 ks), ul. Dolní 
(11 ks), ul. Jungmannova (38 ks), 
ul. Bezručova (66 a 47 ks), ul. San-
tiniho (18 ks), ul. Veselská (31 ks), 
ul. Zahradní (7 ks), ul. Jiřího z Pod. 
(40 ks), ul. 1. máje (16 ks), ul. Bará-
kova (12 ks), ul. Horní (24 ks) a ul. 
Brněnská (55 ks. nově vysázených 
dřevin). -lko-

Na podzim začne obnova stromořadí

Střípky vzpomínek
na Kraj Vysočina

Jihlavský kraj (původní název) 
vznikl sice v lednu 2000, avšak plně 
fungovat začal až od ledna 2003. 
K 31. prosinci 2002 byly totiž zru-
šeny okresní úřady a kraje převzaly 
z velké části jejich agendu (některou 
i pověřená města).

Týkalo se to i mne jako pracov-
níka Okresního úřadu Žďár n. Sáz. 
Odcházel jsem tímto dnem do 
důchodu, ale ještě 30. prosince jsem 
neměl vyřízeno vyúčtování a předá-
ní přísně zúčtovatelných pokutových 
bloků, o které krajský úřad vůbec 
nejevil zájem. Telefonicky jsem se 
vnutil, že na Silvestra tuto agen-
du odvedu proti podpisu a razítku 
někoho na kraji Vysočina (tehdejší 
název), abych splnil poslední úkol 
svého pracovního života. 

Bylo úterý 31. prosince 2002, 
chladný a sychravý den se sněho-
vou břečkou. S příslušnými tisko-
pisy a pokutovými bloky v  ruk-
saku na zádech jsem se vydal 
autobusem na služební cestu do 
Jihlavy. –Ta mi však už nemohla 
být proplacena, navíc jsem čerpal 
zbývající dovolenou. Tímto svéráz-
ným způsobem jsem tedy zakončil 
svoji profesní dráhu. V 11 hodin 
jsem ještě stihl úspěšně zvládnout 
šestikilometrový Silvestrovský běh 

jihlavskými ulicemi. 
Druhá vzpomínka je na slavnostní 

večer vyhlášení vítězů ankety Spor-
tovec Kraje Vysočina za rok 2016, 
konaný 7. dubna 2017 ve žďárském 
Domě kultury. Zde mi byla hejtma-
nem MUDr. Jiřím Běhounkem jako 
speciální cena udělena velká pamět-
ní medaile Kraje Vysočina za celo-
životní aktivní přístup k běžeckému 
sportu a prezentaci dobrého jména 
Kraje Vysočina. Alois Bradáč

 (autor je známý maratónský běžec)

Jsou třeba organizační 
změny?

MěÚ dobře pracoval, získal řady 
ocenění, byla tam přátelská atmosfé-
ra. A dnes? Je to atmosféra napětí a 
strachu. Po volbách se začaly postup-
ně dělat změny na MěÚ, zbytečné 
přemísťování kanceláří. Např. pan 
Havlík pracoval 22 let na MěÚ a též 
se přemísťoval z pravé do levé části 
úřadu, že by jim příliš zasahoval do 
jejich práce? Je důležité vynakládat 
finanční prostředky na přemísťování 
kanceláří? Není důležitějších inves-
tic?

A následně nenápadně odstraňu-
jí zavedené pracovníky a dosazují si 
své známé nebo příbuzné. Výběro-
vá řízení se stávají pouze formalitou. 
O tom by vám mohla více říct např. 
paní Lučková, Škodová, pan Matou-

šek… A podobně se začínají chovat 
ve firmě Satt, kde bývalí zaměstnan-
ci kabelové televize podali výpově-
di. Zřizují na Sattu technické služby, 
není to krok zpět, nezatíží rozpočet? 
Neměli by lépe finance využít na 
soběstačnou výrobu tepla pro naše 
město? Nejen na MěÚ, ale i v zastu-
pitelstvu města je atmosféra napja-
tých a vyhrocených vztahů. Cokoliv 
předloží opozice, je předem zamít-
nuto.

Po zprávě paní tajemnice Hostom-
ské a vyhodnocení prvního roku 
její práce na MěÚ se z úst mno-
ha zastupitelů sneslo tolik díků, až 
jsem nemohla uvěřit. Ano, neříkám, 
neměla to vůbec lehké nastoupit po 
tak fundovaném pracovníkovi panu 
Havlíkovi. Ale proč jsem toto nesly-
šela po jeho dlouhodobém působení 
na MěÚ? Na lednovém ZM podě-
koval pan Brychta za Změnu 2018 
a někteří zastupitelé v tomto oka-
mžiku raději odešli. Spolupráce je 
nedobrá a mnohdy až nenávistná.

Na ZM 30. 4. se vyjadřuje pan 
Černý směrem k panu Havlíkovi, že 
„politicky onanuje“. K tomuto vyjá-
dření není třeba komentáře, jenom 
je smutné, že i takovéto výroky zazní 
na ZM…. Miloslava Brychtová,

 (zastupitelka za hnutí
  Změna 2018)
 -lko-

Probíhá sbírka 
školních potřeb

Běží prázdninová sbírka školních 
potřeb pro děti v nouzi, kterou pořá-
dá Oblastní charita Žďár n. S. Vel-
mi pomůže rodinám s dětmi v tíživé 
situaci.

„Jedná se o rodiny, s nimiž spolupra-
cuje naše Sociálně aktivizační služba. 
Jejich příjmy často nestačí na pokrytí 
základních životních potřeb a náklady 
spojené se školní docházkou dětí jsou 
pro ně příliš vysoké,“ vysvětluje Jana 
Kincová Křížková, koordinátorka 
Charitní záchranné sítě.

Díky pomoci se zajištěním školních 
potřeb se děti budu moci vrátit do 
školních lavic se vším, co potřebují.

Do sbírky se velmi ochotně zapo-
jila Turistická a informační centra 
na Žďársku. Až do 14. září lze přiná-
šet darované školní potřeby do IC 
v rámci jejich provozní doby. 

Ve Žďáře se zapojilo Turistické a 
informační centrum na nám. Repub-
liky. Sbírka běží i na všech okresních 
pobočkách charitního centra Kop-
retina. Ve Žďáře najdeme Kopretinu 
na Horní 22. 

Co všechno dětem pomůže: Škol-
ní batohy (aktovky), penály, sešity, 
obaly, pera, tužky, pastelky, vodov-
ky, tempery, fixy, voskovky, pravít-
ka, kružítka, desky na sešity, barevné 
papíry, výkresy. Lze přispět i finanč-
ním darem. -lko- 


