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Výzkumy univerzit nesou...
(Dokončení ze str. 8)

V komplexním přístupu je pro Žďár 
zajímavé i to, jak dokáží výzkumní-
ci interpretovat modrozelená opat-
ření do ekonomických efektů, např. 
v podobě úspor energií. Vědecky a 
ekonomicky dokazují, jaký má efekt 
ochlazování zelenou střechou. Když 
se budova nepřehřívá, nespotřebová-
vá v létě tolik energie na klimatizaci.

Žďár letos instaloval svoji první 
zelenou střechu na městské polikli-
nice a uvítá zkušenosti a spolupráci 
s univerzitou.

Výzkumníci budou sledovat schop-
nost substrátu zadržet vláhu a ochla-
zovat prostor pod střechou. Dále 
posoudí zvolenou skladbu rostlin 
a její vhodnost pro konkrétní sub-
strát a místní klimatické podmínky. 
Vyhodnotí i ekonomickou stránku 
zásahu. „Máme od nich přislíbeno, že 
na jaře 2021 by mohla pro veřejnost 
proběhnout přednáška o tvorbě a efek-
tech zelených střech nejen z pohledu 
ekologie,“ informuje Martin Mrkos.

Zelené střechy jsou moderním a 
estetickým způsobem, jak zadržovat 
vodu, ochlazovat obytné prostory a 
zvyšovat podíl zeleně na území měs-
ta. Možnosti další spolupráce města 
s univerzitou závisejí na grantech.

Mají slovo
v dopravních projektech 

� Univerzita Pardubice 

Radnice už dlouhodobě spolupra-
cuje s Dopravní fakultou Jana Per-
nera, kde je styčnou osobou mnoha 

projektů docent Pavel Drdla, původ-
ně Žďárák.

Mezi pilíře spolupráce patří gene-
rel dopravy, připravovaný obchvat 
města, řešení dílčích dopravních 
infrastrukturních projektů a zámě-
rů. Dlouhodobě to je MHD. Fakul-
ta pro Žďár zpracovala i studii řešení 
dopravy na Palachově ulici. Tato sle-
pá ulice je známá hustou dopravou 
v klidu a je problematická z hlediska 
parkování a dostupnosti. 

Pomohou zlevnit energetiku
� ČVUT Praha

Spolupráce Žďáru s Univerzitním 
centrem energeticky efektivních 
budov je zatím na začátku. Cílem je 
snižování nákladů za energie v měst-
ských budovách.

Žďár nad Sázavou byl vždy technic-
ky vyspělým městem. Např. pokro-
kový centrální rozvod tepla u nás 
funguje již od 50. let a optická inter-
netová síť od 90. let 20. století.

„Spolupráce s univerzitou je přiroze-
ným pokračováním. Cílem je udržovat 
městské budovy technicky na úrovni a 
ušetřit výdaje městského rozpočtu,“ 
poukazuje starosta Mrkos.  

Zájmem výzkumníků je spolupra-
covat se Žďárem na zvyšování ener-
getické efektivnosti budov. „My jsme 
jim poskytli dobrozdání, že se rádi do 
jejich výzkumných projektů zapojíme. 
Projekt nyní nedopadl, takže uvidíme, 
zda spolupráce přinese něco dalšího. 
Minimálně po lidské a odborné stránce 
ta chuť spolupracovat je,“ dodává sta-
rosta.

Těsně před zámrazem se v několika 
zahradách mateřských škol konala 
rychlá akce, v níž pomáhali rodiče.

V rámci obnovy zeleně ve městě 
totiž zbylo 15 vzrostlých listnáčů, o 
které projevila zájem městská orga-
nizace Mateřská škola. Radní jí dře-
viny přiklepli. Nejvíce stromů dosta-
la MŠ Sluníčko na Veselské ulici, po 
páru stromů mají i MŠ Haškova a 
MŠ Okružní. 

Jak informuje místostarostka 
Romana Bělohlávková, výsadba 2,5 
m vysokých kmínků nebyla úplně 

snadná. S malou technikou pomá-
hal městský zahradník David Brabec 
a místa pro výsadbu vybrala městská 
krajinářka a architektka Lucie Radi-
lová.

„Zvláště ve Veselské ulici stromy úpl-
ně změnily atmosféru školní zahra-
dy. Těší nás, že učitelky i rodiče v této 
neblahé době neztrácejí elán dělat věci 
navíc,“ vítá místostarostka.

Výsadba stála 65 tis. Kč, z toho 
55 tis. Kč město uhradilo z položky 
Aktivně pro Žďár a zbytek z položky 
Údržba zeleně ve městě. -lko- 

Stromy pro školky

Od ledna mají čtenáři žďárské knihov-
ny M. J. Sychry k dispozici biblioschrán-
ku, kam lze knihy vracet nezávisle na 
půjčovní době, tedy brzy ráno, večer i o 
víkendech.

Registrační poplatky a služby 
v knihovně lze nově hradit pomocí pla-
tebního terminálu. Obojí znamená 
zlepšení servisu čtenářům i bezpečnější 
a hygieničtější řešení.

Lednové akce v knihovně:
BĚLORUSKÝ SEN: dokument z 

projektu Promítej i ty!

Pohled zblízka na totalitní praktiky 
státního aparátu, který se neštítí ničeho. 
Snímek je poctou všem Bělorusům, pro 
něž se svoboda stala hodnotou, za kte-
rou se vyplatí bojovat.

Výstavy v lednu:
� JIMRAMOVSKO - GENIUS 

LOCI: autorské snímky Zdeňka Bure-
še, Čechův dům

� NÁVRATY DOMŮ: snímky 
Fotoklubu Freeland Žďár n. S., Galerie 
M. J. Sychry. (-red-)

Přečtené knihy lze vhodit
do biblioschránky 

Family a Senior Point
6. 1. (9.00 – 11.00) Setkání peču-

jících. Sdílení zkušeností v domá-
cí péči; Alzheimer poradna, dle 
objednání.

12. 1. 9.30, Dětská aromaterapie. 
Masáže jako prevence a léčba nachla-
zení (Martina Sejkorová)

19. 1. 9.30 Výroba domácího 
piva (Pavel Dočekal)

26. 1. 9.30, Prevence požárů 
v domácnostech, exkurze v hasičské 
stanici (Miloslav Černý).  

Husova kaple CČSH
Čt 14. 1. 16.00, Život a dílo 

sochaře Fr. Bílka, přednáší Mar-
tin Jindra, historik a publicista.

Čt 28. 1. 16.00, Labyrint světa a 
ráj srdce, filmový večer.

Uvádí David Loula, producent 
animovaného seriálu.

Akce se uskuteční při 2. stupni 
„PES“, kdy se uvnitř budov může 
shromažďovat do 50 účastníků.

 -red-

Besedy a přednášky

Drazí spoluobčané,
na sklonku roku 2019 jsme měli 

každý své skvělé plány a s nadějí 
jsme vyhlíželi rok 2020, od něhož js-
me si slibovali velké věci. V průběhu 
právě končícího roku jsme ale byli 
nuceni pozorovat, jak velká většina 
našich krásných představ skončila 
nenaplněna ve tmě. Proto máme za 
to, že se o roku 2021 sluší psát s poko-
rou, střídmostí a obezřetností a stejně 
do něj tak i vstupovat.

Většina z nás by si přála, aby byl 
rok 2020 jen noční můrou. Že žád-
ná pandemie není, že nejsou milio-
ny nakažených, obrovské množství 
mrtvých a naše ekonomika nekra-
chuje. Rok 2020 byl ale reálný. Kaž-

dý upřímný a myslící člověk si musí 
uvědomit, že tato situace nemá žádné 
bleskové řešení. Rok 2020 by se měl 
stát budíčkem pro veškerou konzum-
ní společnost, opírající o falešnou jis-
totu a žijící hříšné sny. Vstupujeme do 
světa, který tu ještě nebyl, ve kterém 
oněmí i historik a dějiny nenabídnou 
žádné řešení ani východisko.

Budeme-li chodit s hlavou svěše-
nou, budeme se trápit. Budeme-li se 
rozhlížet okolo sebe, budeme pro-
žívat muka. Budeme-li však vzhlížet 
vzhůru s voláním o pomoc k jediné-
mu Bohu, Otci Pána Ježíše Krista, 
budeme žít v naději! Šťastný nový rok 
za Církev Oáza Žďár n. S. 

 Sestra Marie Uhlířová

Nechoďme s hlavou svěšenou

Česká vánoční rarita v UNESCO
Skleněné foukané perličky z Poniklé jsou od 17. 12. další českou stopou v sezna-

mu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Stanuly tak ve společnosti slováckého verbuňku, masopustních obchůzek a 

masek na Hlinecku, Jízdy králů či naposledy přijatého modrotisku. Ten se vyrábí 
jen na dvou místech Česka, k nám nejblíže v Olešnici a dále ve Strážnici.

Perličkové ozdoby existují od chvíle, kdy se v Čechách v půlce 19. století 
ujala tradice zdobení vánočních stromů. Skláři z Podkrkonoší a Jizerských 
hor je tehdy vyráběli podomácku ze skleněného odpadu. Půvabné hvězdičky 
a minihračky nesou nostalgii starých časů. -lko-


