
STRANA 2 Aktuality ŽN - DUBEN 2021

Skoro 400 stromů bude nově vysa-
zeno ve 12 žďárských ulicích v rámci 
projektu Obnova stromořadí, který 
navazuje na Obnovu zeleně z roku 
2018.

Stromy porostou i tam, kde to dříve 
kvůli podzemním sítím nešlo. Koru-
ny zdravých a správně ošetřovaných 
stromů v létě ochladí ulice, podél 
frekventovaných silnic sníží praš-
nost. Radnice dlouhodobě zacílila 
na zlepšení mikroklimatu ve městě.

V době vegetačního klidu bylo 
z ulic odstraněno 113 stromů špatně 
rostlých, nemocných či ohrožujících, 
včetně vyfrézování pařezů. Arboristé 
během léta ošetří na 70 stromů a při-
praví stanoviště pro podzimní výsad-
bu. Akce bude přecházet do roku 
2022.

Kácení se nejcitelněji dotklo ulic 
Bezručova a Jiřího z Poděbrad. Dále 
se kácelo v ulicích Santiniho, Jung-
mannova, Brněnská, Drdlova, Vesel-
ská, 1. máje a Barákova. 

Pokácené stromy budou nahra-
zeny. Tam, kde jich bylo doposud  
málo, poroste nově více dřevin. 

Přímo v Bezručově ulici, kde 
začátkem března běžela fáze káce-
ní, vysvětloval postupy přítomným 
novinářům dendrolog a projektant 
Josef Souček. 

Ocenil vizionářský přístup města 
Žďáru a jeho kroky s velkým před-
stihem do budoucna. „Zde i přes dal-
ší veřejné zájmy města zvítězil zájem 
příjemného klimatu v ulicích. Toto je 
kompromis legislativy,“ vítá projek-
tant. 

Na výsledný efekt si podle něho 
počkáme tak 15 až 20 let, než nasta-
ne optimální fáze korun stromů a 
ulice se celé zaklenou. Zvláště hlav-
ní ulice zatížené dopravou jsou pro 

stromy extrémní. Do stromořadí 
odborníci vybrali šlechtěné taxony 
stromů, tolerantnější k zatížení pro-
vozem a exhalacemi. Dle Josefa Sou-
čka, půjde hlavně o rezistentní kul-
tivary jilmů, jírovců, dále o javory a 
některé druhy lip. 

Část stávajících stromů, které jsou 
perspektivní a dobře plní všech-
ny mikroklimatické funkce, zůsta-
ne. Mezi ně budou vysazeny stromy 
nové. 

Součástí projektu Stromořadí je i 
plán údržby vysazených stromů. Jak 
dendrolog vysvětluje, v ulicích jsou 
na bezpečnost kladeny daleko větší 
nároky než např. v parcích. „U stro-
mořadí bude třeba zapěstovat pod-
jezdní výšky, aby pod stromy projely 
i nákladní vozy. Stromy bude nutné 
během let postupně vyvětvovat do výš-

ky,“ plánuje. 
Je jasné, že podmínky podél silnic 

budou daleko drsnější. „Samozřejmě 
negativní vlivy, kterým stromy podléha-
jí ve městě, jim oproti přírodnímu pro-
středí život zkracují. Předpokládám, 
že např. zde, v Bezručově ulici, nové 
stromy vydrží 70 až 80 let,“ odhaduje 
odborník. 

Co se týče této ulice, místostarost-
ka pro komunální oblast Ludmila 
Řezníčková (ANO 2011) považuje 
za velmi důležitý vstřícný krok Poli-
cie ČR, protože ulice Bezručova má 
výjezdy na komunikaci I. třídy. 

Stromy bude možné nově vysá-
zet v alejích i okolo těchto výjezdů, 
a jak ujišťuje starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM), maximální možná 
výsadba byla naplánována v rámci 
bezpečnostních norem.

„Nové plánovací období EU bude 
směřovat obrovské peníze do modro-
zelených infrastruktur. Naší snahou je 
profilovat Žďár jako město ekologic-
ké s přívětivým životním prostředím. 
Budeme na tom i nadále intenzivně 
pracovat,“ plánuje starosta. Revitali-
zace stromořadí je jedním z projevů 
této dlouhodobé snahy. 

Podle místostarostky Ludmily Řez-
níčkové je velkým úspěchem měs-
ta výsledek jednání se síťaři. Ti se k 
výsadbě dřevin v místech, kde pro-
chází podzemní sítě, zpočátku stavěli 
negativně. 

Díky chráničkám mohou být nyní 
stromy i v místech, kde to dřív bylo 
nepředstavitelné.  -lko-
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Začíná obnova uličních stromořadí

OBNOVA žďárských stromořadí začala předjarním kácením. 

Již třetím rokem žďárská radni-
ce vyhlašuje dotační program s 
názvem „Podpora stomatologických 
služeb ve městě Žďár nad Sázavou 
2021“. Doposud se mu tak poda-
řilo získat tři mladé zubaře, kteří 
nastoupili v ordinacích odcházejí-
cích penzistů.

Jak připomíná vedoucí odboru 
sociálního (OS) Petr Krábek, v roce 
2019 byla z dotačního programu 
podpořena mladá zubní lékařka, 
která převzala ordinaci po předešlé 
kolegyni. Loni Žďár takto získal dva 
mladé zubaře. Oba převzali již uza-
vřené ordinace, jeden z lékařů pra-
cuje i pod ordinací staršího odchá-
zejícího kolegy. 

„Dotačním programem na podporu 
stomatologické péče se snažíme řešit 
a tak trochu i suplovat roli státu, kte-
rý je zodpovědný za zdravotní péči o 
obyvatele, včetně péče stomatologic-
ké,“ uvádí místostarostka pro zdra-
votnictví a sociální sféru Romana 
Bělohlávková (KDU-ČSL). I přes 
získané tři zubní lékaře si je však 
radnice plně vědoma i nadále velmi 
špatné situace. „Pro mnoho našich 
spoluobčanů je téměř neřešitelná,“ 

konstatuje místostarostka. 
Nový dotační program na podpo-

ru stomatologických služeb pro rok 
2021 schválili zastupitelé města 25. 
března a má shodné podmínky s 
těmi předešlými, byť rok 2021 bude 
velmi ekonomicky složitý.

Vedoucí OS Petr Krábek připo-
míná, že celkový objem dotační-
ho programu je 600 tis. Kč a jeden 
žadatel může získat částku ve výši 
300 tis. Kč. Výzva platí až do 30. 
září a žádat mohou stomatologové 
ve věku do 35 let. 

„Pokud se najdou dva noví zub-
ní lékaři, jsme připraveni jim dota-
ci poskytnout. Stejně tak jako bezú-
ročnou půjčku ve výši až 1 milionu 
Kč. Snažíme se však hledat bonusy i 
mimo tento dotační program,“ nazna-
čuje Romana Bělohlávková.

V budově městské polikliniky již 
nyní na svého nového nájemce čeká 
zbrusu nová ordinace plná světla. 
„Rovněž byla zahájena rekonstruk-
ce bytu 3 + KK v budově LŠU. Již na 
podzim může přivítat nové obyvatele. 
Zkrátka, opravdu se snažíme, aby si 
mladí stomatologové do našeho města 
našli cestu, popř., aby se po náročném 

studiu rádi vrátili do svého rodiště,“ 
poukazuje Romana Bělohlávková. 

Na dlouhodobě špatnou situaci v 
dostupnosti stomatologické péče 
reaguje svou dotační politikou i 
Kraj Vysočina. Letos vyčlenil sumu 
1,5 mil. Kč, z níž si mohou města 
i svazky obcí zažádat o příspěvky. 
Podporu mohou uplatnit jen pro 
nového či navazujícího zubaře a ten 
se musí obci uvázat na pět let.

Dle vedoucího OS má Žďár 
v úmyslu dotaci využít. Bude 
ovšem záležet, zda přijde zubní 
lékař a bude žádat dotaci od města. 

„Maximální výše podpory pro měs-
ta velikosti Žďáru je stanovena na 
200 tis. Kč a město musí být inves-
torem stavební úpravy, popř. nákupu 
vybavení. Spoluúčast města je Krajem 
Vysočina předepsána ve výši 50 % 
nákladů,“ informuje Petr Krábek. 

Možnosti čerpání dotačního titu-
lu dle místostarostky bedlivě sle-
duje ředitelka městské polikliniky. 
Mohl by částečně pokrýt nákla-
dy spojené se zmiňovanou nově 
vytvořenou ordinací na poliklinice, 
pokud by ji nový zubní lékař využí-
val. -lko-

Rybníky hospodaří 
se ziskem

Jedenáct městských rybníků o cel-
kové výměře 25 hektarů hlásí za loň-
ský rok kladný hospodářský výsle-
dek. 

Jak vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková (ANO 2011), loni 
byly příznivé klimatické podmín-
ky k chovu ryb s dostatkem srážek. 
Cena narostlé ryby se tak dostala na 
dobrou úroveň.

Městské rybníky většinou nejsou 
určeny k intenzivnímu chovu. 

„Výjimkou je rybník Velký Žďárský 
(pozn. red.: zvaný též Horní). Zde kro-
mě kapra chováme i síha peledě,“ uvá-
dí místostarostka. Lososovitá ryba 
původně ze sibiřských řek v Čechách 
vylepšuje produkci kaprovitých ryb-
níků. 

Na území samotného Žďáru jsou 
tři z městských rybníků: Velký Žďár-
ský (4 ha), Göttlerův (0,3 ha) a 
Velký Posměch, který je současně 
v rekonstrukci. 

Za Sběrným dvorem směrem na 
Jihlavu se rozkládá Kamenný rybník 
(5 ha) a zbytek extenzivních rybní-
ků najdeme ve Vetelské soustavě a 
v CHKO Žďárské vrchy. „Na nich 
máme omezené možnosti jakéhokoliv 
hospodaření. Chováme tu pouze nása-
du,“ uvádí Ludmila Řezníčková. 

Loňské náklady na rybníky činily 
něco přes 586 tisíc Kč, z toho hlav-
ní položkou bylo krmení (asi 244 tis. 
Kč), nákup násady (asi 49 tis. Kč). 
Výnos z hospodaření na rybnících 
činí 1,5 mil. Kč a je v plusu o asi 932 
tis. Kč. -lko-

Žďár láká zubaře na dotaci, 
ordinaci i miliónovou půjčku


