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(Dokončení ze str. 1)
V připomenutí historie železářství a metalurgie 

na Žďársku se angažují historici městského Regi-
onálního muzea. Pořádají přednášky v samotném 
městě i v regionu, kde lze stopy historie železář-
ství a kovářské rukodílné výroby spatřit. Platí při-
rovnání, že Žďárské vrchy bývaly tzv. Vítkovicemi 
českých zemí.

Kulturní odbor města v srpnu zrealizoval exkur-
zi Žďáráků do rakouského města Ybbsitzu, centra 
halštatské doby železné (trvala zhruba mezi lety 
750 – 450 př. n. l.). Zdejší kovářství je v seznamu 
UNESCO.

Na Tvrzi také můžeme spatřit snad nejrozsáh-
lejší fotografickou výstavu s názvem 70 let Žďasu 
a lidé. K vidění je na 350 fotografií, připomínají-
cích jeden velký příběh. Snímky zachytily býva-
lé i současné zaměstnance nejen na pracovišti, 
ale i na dovolené, při sportovním utkání či zába-
vě. Někteří dnešní „cátníci i sátníci“ se poznají na 

fotkách ze školky či z pionýrského tábora v Zubří. 
Letošní Jeřabiny vyvrcholí třemi akcemi. 
Tou první bude 8. 9. celovečerní koncert swin-

gové kapely Pirate Swing Band. „Měl být ve Žďá-
ře již loni, ale kvůli covidu se přesunul,“ připomíná 
starosta Mrkos. 

Rodiny s dětmi jsou vítány 12. 9. na Farčatech. 
Už název akce Alotria na Humnech naznačuje, že 
půjde o velkou zábavu. Děti si vyzkouší hry svých 
rodičů a prarodičů a ve stánku novoměstského 
výrobce lékařských materiálů na ně čekají interak-
tivní hry, třeba kostěné puzzle, interaktivní dobo-
vé chirurgické nástroje ap.

Třetí velkou akcí bude 18. 9. Futrování na Far-
ských. Dle zkušenosti města a kladných ohla-
sů od návštěvníků se loňský street food festi-
val velmi osvědčil. Takže opět jídlo z celého 
světa. “Z doprovodných aktivit se lze těšit na rýžo-
vání zlata, detektory kovu, lití bronzu, chemické 
pokusy s kovy či ukázky ze života Keltů,“ vyjmeno-

vává Martin Mrkos. 
Součástí bude unikátní výstava KovoZOO z 

Uherského Hradiště. Milovníci rytmu se mohou 
těšit na koncert s výukou irských tanců. 

„Celkově nás Slavnosti jeřabin vyjdou na 700 tisíc 
Kč a asi půl miliónu korun má zaplatit dotace z pro-
gramu Interact.

Je to spojení příjemného s užitečným. Takto velké 
slavnosti něco stojí a je dobré, že v rozpočtově hube-
ném roce získáváme zdroje navíc,“ komentuje žďár-
ský starosta. 

Jak koncem srpna uvedl pro ŽN k epidemio-
logické prognóze mluvčí MěÚ Matěj Papáček, 
dostupné informace naznačují, že v září by se 
mohlo rozvolňovat. „Na místě bude dostupná dez-
infekce a předpokládáme i možnost testování. Jak ale 
budou opatření vypadat, teď nedokážeme s jistotou 
říci. Nařízení se poměrně často mění. Na vše budeme 
reagovat dle aktuální situace,“ uzavírá.

 -lko-

Slavnosti jeřabin vrcholí v září

Pěší zóna brzy zažije stavební 
ruch. Město již vybralo doda-
vatele rekonstrukce druhé čás-
ti Nádražní ulice a staveniště 
předá začátkem září. 
� Lenka Kopčáková

O městskou zakázku opravy ulice se 
ucházely čtyři firmy a ve dvoukolové 
soutěži vyhrálo Sdružení firem SATES 
Čechy a 1. Žďárská plynařská a vodař-
ská. Rekonstrukci pěší zóny provedou 
za finální cenu 24,8 mil. Kč. 

„Při dnešní situaci na trhu a zdražování 
stavebních materiálů pokládáme za velký 
úspěch, že jsme stavbu vysoutěžili téměř v 
rozpočtované ceně,“ informuje starosta 
Martin Mrkos (Žďár-ŽM). 

V půlce srpna 2022 má být stav-
ba hotová a pěší zónu čeká proměna. 
Výrazně se zúží jízdní pruh z dnešních 
15 na 5 m a bude vydlážděn kostkou. 
Projíždět budou smět jen cyklisté a 
dopravní obsluha. Rozšířené chodníky 
dostanou velkoformátovou dlažbu. 

Modernizace čeká i veřejné osvětlení 
a městský mobiliář jako lavičky a koše, 
bude více stojanů na kola. Vše sjednoce-
né s již opravenou částí náměstí. V pro-
storu od ústí náměstí po křižovatku u 
pošty bude vysazeno 10 vysokokmen-

ných jilmů. Jde o listnáče odolné měst-
skému prostředí. Při výsadbě budou mít 
výšku 5 metrů a objem kmínku 30 cm.

Co ve finále zůstane skryto, to je 
výměna podzemních inženýrských sítí, 
na niž přispívá asi 4 milióny korun Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko. „Při 
zemních pracích bude také instalován roz-
vaděč pro stánky a menší kulturní akce. 
Ten tu doposud chyběl,“ dodává starosta. 

Dle jeho vysvětlení to bude druhá 
čtvrtina naplánované rekonstrukce 
Nádražní. V budoucnu čeká oprava ješ-
tě zbývající část ulice, od kruhové křižo-
vatky u Ivana až po nádražní halu. 

Starosta Mrkos se pozastavuje nad 
nedostatkem informací z novější histo-
rie ulice. Lze se jen domnívat, že součas-
ná podoba pěší zóny s asfaltovými povr-
chy je z éry před rokem 1990. „Nikdo ji 
však nedokáže datovat. To mne překvapu-
je, když jde o ulici v centru a městskou tří-
du,“ poukazuje starosta. 

Žďárská novinka z léta 1992
V únorovém vydání Žďárských novin 

jsme přinesli článek k letošnímu 110. 
výročí zahájení stavby Nádražní uli-
ce tehdy úspěšným stavitelem Josefem 
Křelinou v r. 1911. Mj. zmiňujeme ana-
bázi přejmenovávání ulice, která se zro-
dila s lidovým označením Nová, aby pak 

byla Rašínova, Nádražní, Třída maršála 
Stalina, pak na chvilku zase Nádražní, 
posléze Leninova a po roce 1989 snad 
již natrvalo Nádražní. Článek je dostup-
ný v našem elektronickém archivu. 

Nedalo nám to a po historii pěší zóny 
jsme zapátrali. Informace jsou v Kro-
nice města z roku 1992. Tehdy se totiž 
pěší zóna coby úplná novinka ve Žďáře 
zrodila - a jak vidno, nebyla občany při-
jata zrovna vřele. 

Více již zápis porevolučního kronikáře 
Otakara Kováře: 

V září začíná modernizace pěší zóny

Výzva čtenářům
Vzpomínáte si, jak Nádražní uli-

ce vypadala před revolucí a kdy 
byla tehdy naposledy moderni-
zována? Napište nám. Těšíme se 
na vaše reakce, vzpomínky k dění 
v ulici či na případné dobové 
snímky zapůjčené k okopírování. 
 Redakce ŽN

Pěší zóna jablkem sváru mezi občany 
Dne 20. 7. 1992 byli motoristé překvapeni zjištěním, že se na začátku Nádraž-

ní ulice, u náměstí a u pošty objevily dopravní značky se zákazem vjezdu a nápi-
sem „Pěší zóna“. 

Chodci si zvykali pomaleji, až postupem času přicházeli na to, že se nemusí 
rozhlížet při vstupu do vozovky. Uzavření ulice vyhovovalo podnikatelům, neboť 
ve zdejších obchodech se začal rozvíjet čilý ruch. 

Kdo se však tvrdě postavil proti pěší zóně, to byli občané ulice Smetanovy.  
Tvrdili, že se tam zvýšeným průjezdem počtu automobilů zvýšila koncent-
race výfukových plynů až třikrát, ale nikdo to neměřil.

Dopravní inspektorát povolil zkušební provoz „pěší zóny“ na dobu tří měsíců, 
tj. do 20. 10 1992. Průtahy, spory a jednání však neustávaly, a tak pěší zóna pře-
trvává dál...

Jak se na jiném místě kroniky z roku 1992 dočteme, o uzávěře části Nádraž-
ní ulice (úsek mezi náměstním a poštou od 20. 7. 1992) rozhodla dne 13. 7. 
1992 městská rada. Vjezd zásobování do pěší zóny byl povolen od 18 do 7 
hodin.

Housle jsou jejich život. Nástroj 
dokáží podmanivě rozeznít a chytit 
posluchače za srdce. Parta nejlepších 
mladých houslistů z ČR se sjela do 
Žďáru.

Po dva srpnové týdny se na zám-
ku zdokonalovali ve hře při meziná-
rodních kurzech houslových mistrů 
Bohuslava Matouška a Jakuba Jun-
ka. Někteří talentovaní hudebníci se 
sem pravidelně vrací, a to doslova ze 
všech koutů země. V přátelské atmo-
sféře čerpají cenné zkušenosti mis-
trů. 

Letos se setkání talentovaných 
houslistů konalo pod záštitou Dag-
mar Havlové skrze Nadaci Václa-
va a Dagmar Havlových VIZE 97 a 
manželů Marie a Constantina Kin-
ských. 

O nádhernou hudbu nepřišla ani 

veřejnost. Housle kouzelně zněly 
zámeckými nádvořími i při koncer-
tech v historických sálech.

Při houslovém masterclassu se stu-
dentům věnoval vynikající německý 
houslista Niklas Liepe. V koncertu 
pro zámek si zase zahráli s komorním 
orchestrem Musica Minore.

Své nástroje přijeli představit čeští 
mistři houslaři a veřejnost vyslechla 
poutavý seminář o houslích.

Studenti zúročili svou práci při 
Open koncertech. Škoda, že počasí 
neumožnilo venkovní zážitek s výhle-
dem na Zelenou horu. 

V době uzávěrky ŽN ještě čekal absol-
venty závěrečný koncert. Měl trvat 
úctyhodných šest hodin a diváci moh-
li volně přicházet. Slyšet mohli housle 
ve všech podobách klasické hudby, od 
baroka až po 20. století. -lko-

CHVÍLE soustředění před koncertem. Škoda, že nelze přenést i zvuk. 
 Foto: Lenka Kopčáková (více v naší fotogalerii na webu)

Mladí houslisté se sjeli do Žďáru


