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Konventská stezka prochází opravou

ZE STARÉ stezky zbyly jen hromady vytrhaného shnilého dřeva. Demolice čeká i
vyhlídková mola. Vpravo stavař Michal Mareš.
Foto: Lenka Kopčáková
Hromady písku, štěrku a zaparkovaná technika svědčí o probíhající stavbě. Opodál se na kopci tyčí
svatojánský kostel, z druhé strany
místo obklopuje vodní hladina.
Nacházíme se na startu jednoho z
vycházkových okruhů naučné stezky kolem Zelené hory. Kopíruje
břehy Konventního rybníka a návštěvníky navádí do míst s nejvyšší
ochranou přírody a krajiny. Vedle
ojedinělých výhledů na zámek přes
vodní hladinu a nedalekou památku UNESCO potěší krásou chráněných rostlin a občas se zde mihnou živočichové mokřadů...
Dnes je však vstup na stezku
zahrazen plechovou stavební branou. Zůstane to tak nejméně do

� 17. 5. 9.00 Dějiny lidské přítom-

nosti ve Žďárských vrších II.
Za to, jak Vysočina vypadá dnes,
vděčíme jevům, které se odehrávaly v
posledních 250 letech. Co stálo za velkým demografickým skokem v letech
1780 až 1830? Žije nás tu víc či méně
než dřív? Budete překvapeni. Mnozí
znáte krásná místa Vysočiny, k nimž
také patří výtvory lidí, například továrničky. I o nich se ve stručnosti zmíníme v rámci industrializace před rokem
1950. Jak to bylo s lesy? Jakou plochu
zabíraly a jaké stromy v nich v minulosti převažovaly? Přednáší Miloslav
Lopaur z RM.

jecí potok. Mola i úseky na druhé straně rybníka budou chráněna
zábradlím. „Když vše půjde dobře,
první návštěvníci na stezku vyrazí koncem září. Smlouvu máme až
do listopadu, ale chceme být hotovi
dřív,“ říká Mareš.
S podobnými stavbami v přírodě
má tato dodavatelská firma zkušenosti. „Té žďárské se podobná stavba
v Chebu, kde jsme budovali takovéto stezky a visuté lávky nad jezerem.
Ale tam je hodně mokro a skalnato,“
směje se stavař.
Ve Žďáru zatím žádný problém
ztěžující práci nevidí. „Od začátku
jsme počítali, že to bude hodně o ruční práci, protože do lesního terénu se
stroje mnoho nedostanou. Na opravě stezky pracuje parta 8 až 10 lidí,“
dodává Michal Mareš.
-lko-

konce letošního září.
Naučná stezka z roku 2010 vedla
po dřevěném chodníčku. Její slabinou však bylo provedení ze smrkového dřeva, které mokřadům neodolalo. Vše dokonala loni červnová
velká voda, která vzala stezku i s
piloty.
Nyní se na objednávku města na
stezce činí pražská firma Green
Project, s.r.o., která má stezku znovu vybudovat, ovšem festovněji a
z odolného tvrdého dřeva. Stavba vyjde na něco přes šest miliónů
korun a městu se podařilo sehnat
dotaci. Rekonstrukce Konventské stezky začala loni v listopadu a
potrvá dle smlouvy rok.
Na místě nás čeká parťák stavby-

Knihovna M. J. Sychry
ON-LINE PŘEDNÁŠKY
Odkazy k online přednáškám
budou uveřejněny s předstihem na FB
knihovny a www.knihzdar.cz.
� 10. 5. 9.00 Heraldická výzdoba
farního kostela sv. Prokopa
Všimli jste si někdy, kolik je ve žďárském farním kostele sv. Prokopa erbů? Napadlo vás, komu patří a co má
s tímto kostelem společného pražské
Prokopské údolí, „upíří kněžna“ z Českého Krumlova, křižanovský zámek
nebo majitel polničských železáren
kníže Dietrichstein? Erby nejsou jen
hezké dekorace; skrývají zajímavé příběhy a poselství. Říší těchto symbolů
nás provede Stanislav Mikule z Regionálního muzea (RM).

vedoucího Michal Mareš a jdeme
do terénu. Dřevěný chodník je ten
tam a musíme se vyhýbat bahnu.
Po bocích leží hromady vytrhaných shnilých kulánů.
„Všechny staré lávky jsme vytrhali a
koncem dubna začala montáž spodních dubových pražců. Budou nově
ve štěrkovém loži, aby lépe odolávaly,“ uvádí stavař. Stezka tak bude
kvůli drenáži trochu vyvýšená.
„Zatím ještě čekáme na modřínová
prkna, ihned po dodávce je začneme
na připravený základ montovat. Jsou
opravdu kvalitní,“ chválí. Na opravu stezky padne asi 10 kubíků dřeva, které nařeže a dodá pila z Havlíčkobrodska.
Jak Michal Mareš vysvětluje, pryč
půjdou i stará mola a nahradí je
nové vstupy nad vodní hladinu.
Nová bude i mostovka přes napá-

Regionální muzeum
� 24. 5. 9.00 Zajímavosti sever-

ských metropolí
Navštívíme Helsinky, Oslo, Stockholm a Reykjavík, kde se krom historie seznámíme s místními zajímavostmi. Víte třeba, proč Finové z hlavního
náměstí Helsinek neodstranili sochu
ruského cara, kde Emil Zátopek získal
tři olympijské medaile, nebo co pro
Finy znamená zelený hrášek? Tušíte,
kde v Norsku najdete „Ušlu“, kdo vše se
plavil na slavné lodi Fram, nebo proč je
Frognerův park plný „naháčů“? Věděli
jste, že Stockholm byl založen oficiálně ve stejném roce co žďárský klášter?
Přednáší Kamila Dvořáková z RM.

� Zpětný poslech přednášek
Nestihli jste přednášky z Regionálního muzea? Můžete si je zpětně
vyslechnout. Archiv záznamů najdete
na: https://www.knihzdar.cz/on-linesluzby/zaznamy-online-prednasek/ a
na youtube. Bude postupně doplňován.
VÝSTAVY
Galerie u Sychry: Krajina mého
ticha - snímky Aleny Češkové
Čechův dům: Objektivem k srdcím
- snímky Milana Šustra, které přibližují
život seniorů, hendikepovaných a dalších sociálních skupin.
-red-

Výročí Napoleona
a okénka nově

Dne 5. května si připomínáme
200. výročí úmrtí známého vojevůdce Napoleona Bonaparta.
Výstavu k události, kterou chtělo RM připomenout vazby Žďáru
na dění v době válek s revoluční,
a následně napoleonskou Francií, znemožnila pandemie. O francouzském císaři se tak můžeme
dozvědět alespoň prostřednictvím
muzejního facebooku.
Jak za tým RM informuje historik
Stanislav Mikule, s delším denním
světlem se mění režim muzejních
okének. Nové instalace již nebudou pro večerní nahlížení s umělým osvětlením, ale pro běžnou
denní prohlídku. Tematicky laděné
zajímavosti se v nich budou měnit
zhruba po dvou týdnech.

„Těšit se můžete např. na ukázky užitkové i ozdobné litiny, více i
méně známé kuchyňské nádobí či na
sádrové odlitky z kamnářské dílny v
Novém Veselí,“ naznačuje.
Počátek května máme spojen
s připomínkou konce 2. světové
války. Historik Pavel Elbl připravil sérii tematických příspěvků.
Najdeme je na muzejním facebooku i na webu muzea, v sekci Muzeum a historie.
-lko-

Heraldickým detektivem

Zde jsou správné odpovědi našeho vědomostního kvizu ze stran 11
a 12.
Pravdu měl ten, kdo tipoval obce:
1. Herálec, 2. Obyčtov, 3. Lhotka, 4. Vysoké.
-lko-
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